
Errata sobre a 3ª Edição do livro QCG:HMQDP 
 
 
P. 41 – “que tiveram” para “que tiverem”. 
P. 108 – “quando quanto padecem” para “quanto padecem”. 
P. 154 – “na maior das vezes” para “na maior parte das vezes”. 
P. 260 – “os gênios escampam” para “os gênios escapam”. 
P. 272 – “g) “e” e “supra” para “g) “e” e “f” supra”. 
P. 302 – “vislumbrou-as mal-e-mal” para “vislumbrou-as mal e mal”. 
P. 360-361-362 – Substituir as alíneas L, M, N pelas K, L, M. 
P. 441 – “várias significados” para “vários significados”. 
P. 450 – “município de Itaguama” para “município de Itaguara”. 
P. 516 – “distribuinda as escolas” para “distribuída às escolas”. 
P. 516 – “administração 2017-220” para “administração 2017-2020”. 
P. 525 – “notícia a) V. Majestade” para “notícia a V. Majestade”. 
Pp. 548 e 557 – “Mogi-Guaçu” para “Mogi Guaçu”. 
P. 629 – “Digo Bueno 1758-1759” para “Diogo Bueno 1758-1759”. 
P. 642 – “para o região dos” para “para a região dos”. 
P. 683 – “todos com “com dores” para “todos “com dores”. 
P. 690 – “sexta-feira de lula cheia” para “sexta-feira de lua cheia”. 
P. 690 – “ataque e ao morticínio” para “ataque e o morticínio”. 
P. 722 e 739 – “população 540 pessoas” para “população de 540 pessoas”. 
P. 724 – “A testemunhas do processo” para “As testemunhas do processo”. 
P. 729 – “significado do nomes” para “significado dos nomes”. 
P. 736 – “mencionados na mapa” para “mencionados no mapa”. 
P. 740 – “seguindo à direta da mesma” para “seguindo à direita da mesma”. 
P. 781 – “em 18 de agosto” para “depois de 22 de outubro”. 
P. 781 – “Sapucaí e Cascalho.” para “chamado o Sapucaí.” 
P. 791 – Quadro “Marcela” para “Marcela-Inexistente”. 
P. 808 – “professora Waldemar” para “professor Waldemar”. 
P. 847 - “38 a 23 de outubro” para “23 de outubro”. 
P. 879 – “publicou em 1847” para “publicou em 1897”. 
P. 954 – “Senhora do brancos” para “Senhora dos brancos”. 
P. 964 – “símbolo do maldade” para “símbolo da maldade”. 
Pp. 975-976 – “dormir a sítio” para “dormir a um sítio”. 
P. 991 – “uma tal João Pereira” para “um tal João Pereira”. 
P. 1007 – “já muito anos” para “já muitos anos”. 
 
 
 


