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Eizame dos tapumes do Mapa de divizão que divide liurna e 
outra Provinda Conservando bem tapadas, e trancadas na 
forma das ordeins Estabelecidas, e quando haja pessoas mal 
atencionadas de Quebrar os preseitos em fazer aberturas ou 
Extravios V. S. Sabe bem o que deve obrar com tais trans-
gressoins. Deos guarde a V. S. por muitos annos. Villa 
Real de Pindamonhangaba aos 4 de Novembro de 1822.— 
Ulmo. Snr. Comandante, João Theodoro.—Francisco Homem 
de Mello, Sargento mor Comandante da Villa Real. 
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Recebi o Officio de V. S. de 4 de Novembro do Cor-
rente e fico certo em todo o seu conteúdo: He verdade que 
me consta terem entrado muitos Milicianos, huns mudados, 
c outros a esconder-se pára dentro desta Província, mas tem 
entrado todos pelo extravio de Joze Pereira, pois por aqui só 
passa quem traz passa porte, que são as Ordens que ha Inda 
ontem aqui tive preso hum homem dessa Província e confe-
çou por la ter entrado para esta, e o soltei por ser paizano, 
e o fiz tornai1 para essa. 

Não se admire V. S. terem passado muitas pessoas 
dessa Província para esta, por se esquivarem ahi do Serviço, 
esta tem tido prejuízos muito maiores com os extravios dos 
Direitos da Fazenda Publica pelos caminhos que se conser-
vão abertos só por caprixos e nada mais. A pouco fiz huma 
carta a V. S. sobre este objecto, e por isso só agora digo 
que seria melhor vir dalii huma pessoa para ver comigo onde 
seria melhor trancar qualquer extravio que haja sem prejuízo 
dessa Província, visto que os moradores de ambas estão mis-
turados, e fazendo-o eu só pode haver assumpto a parte ou 
queixas, do que estou farto. Quanto aos Dezertores, qual-
quer que V. S. saiba se passou para cá e existe por aqui, 
mande-me dizer para o fazer prender e remetter. Deos 
guarde a V. S. Quartel do Registo de Sapocahimirim, 13 de 
Novembro de 1822.—Ulmo. Snr. Sargento mor Comandante 
Fransisco Homem de Mello.—João Joze da Silva Theodoro, 
Cadete Comandante. 


