ERRATA do livro QCG-LH
P. 4 – “Mas cartografia” para “Mas a cartografia”.
P. 4 – “tjmar@uol.com.br” para “tjmar@tjmartins.com.br”.
P. 12 – “Bueno da Prado” para “Bueno do Prado”.
P. 14 – “negros-do-mato” para “negros do mato.”(*)
P. 22 – “lembranças Rei Ambrósio” para “lembranças do Rei Ambrósio”.
P. 30 – “capitães-do-mato” para “capitães do mato” (*)
P. 61 – “por Luís Digo” para “por Luís Diogo”.
P. 59 – “cada canditado-sesmeiro” para “cada candidato-sesmeiro”.
P. 65 – “além povoador” para “além de povoador”.
P. 72 – “Mestre-de-Campo” para “Mestre de Campo”. (*)
P. 75 – “Mogi-Guaçu” para “Mogi Guaçu”.
P. 102 – “Capitão-do-Mato” para “Capitão do Mato”. (*)
P. 108 – “mas acreditáveis” para “mais acreditáveis”.
P. 115 – “seguintes Roteiro” para “seguintes do Roteiro”.
P. 115 – “Os Escrivão” para “O Escrivão”.
P. 120 – “semi-círculo” para “semicírculo”. (*)
P. 123 – “apresentando pelo Pamplona” para “apresentado pelo Pamplona”.
P. 125 – “cartas que em teria” para “cartas em que teria”.
P. 132 – “essa foi o principal” para “esse foi o principal”.
P. 140 – “consignado que em 1o” para “consignando que em 1o”.
P. 141 – “Consigne-” para “Consigne-se”.
P. 165 – “no site Mquilombo” para “no site mgquilombo”.
P. 170 – “Sentido-se novamente” para “Sentindo-se novamente”.
P. 179 – “nem juntando aos autos” para “nem juntado aos autos”.
P. 180 – “a sua custa” para “à sua custa”. (*)
P. 197 – “descobriu não havia mais” para “descobriu que não havia mais”.
P. 203 – “naquela local” para “naquele local”.
P. 206 – “comprar Pamplona” para “comprar de Pamplona”.
P. 203 – “não ser contato entre” para “não ser contado entre”.
P. 213 – “próprio Pampolona” para “próprio Pamplona”.
P. 218 – “expedir o avisos” para “expedir os avisos”.
P. 219 – “confundido, repetidas vezes” para “confundindo, repetidas vezes”.
P. 230 – “ao intento abocanhar” para “ao intento de abocanhar”.
P. 231 – “Devolve ao do Povo” para “Devolve ao Povo”.
P. 231 – “a ano da ação deste” para “o ano da ação deste”.
P. 233 – “Príncipe-Regente” para “Príncipe Regente”.
P. 238 – “Bispado Rio de Janeiro” para “Bispado do Rio de Janeiro”.
P. 247 – “Guardamor-MG” para “Guarda-mor-MG”.
P. 249 – “Digo Bueno” para “Diogo Bueno”.
P. 261 – “cirscunstanciado” para “circunstanciado”.
P. 263 – “Mais um vez” para “Mais uma vez”.
P. 272 – “mas nas estrelinhas” para “mas nas entrelinhas”.
(*) – E todas as demais páginas onde aparecer a mesma desatualidade.

