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outava de ouro de eado negro, ou escravo, e meia 
pataca de ouro por cada carga de seco e de mo-
lhado. 

Este Regim.'0 cumprirá, e fará cumprir o Pro-
vedor do registo o Capp."1 Ant.° Pires de Campos, 
em todo, e por todo como nelle se contem, o qual 
mandamos passar, e vay assinada por nos o Capp.m 

Mor Regente Fernando Dias Falcão e Superintendente 
João Antunes Maciel, e Prov.or dos Reaes q.tos o Capp.m 

Mor Hyacinto Barbosa Lopes. Dado nesta Arrayal 
do S.1' Bom Jesus aos 24 dias do mes de Junho de 
1726 annos. E eu Manoel Vicente Neves o sobscre-
vi.—Fernando Dias Falcão—-João Antunes Maciel— 
Hyacinto Barboza Lopes. 

qz 

Reg.o de M a ordem n' se mãndon ao Prov.or dos n > s r e a e s destas M i -
nas, p . a e n t r e g a r 4 9 9 3 V2--8 .as de onro a ' se despenderão no 
tospte te p i M u p e s t a m s . 

De ordem de S. Mag.de q' D.s g.e de 26 de Ja-
nr.° de 1726 foi o d.° S.r servido por sua real gran-
deza atender a grande despeza q' eu liavia de fa-
zer em transportar-me da Cidade de São Paulo, a 
estas Minas p.a executar nellas as suas reaes ordens, 
conciderando a falta de meyos com q' me achava, 
p.a poder suprir aquelles gastos se dignou mandar-
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me declarai- na d.a ordem, q' toda a despeza q' fi-
zece, e a minha cometiva no d.° transporte, fosse 
por conta da fazenda real, e porque nella não ha 
effeitos p.;l satisfazer a d.a despeza, pois p.:l se pa-
garem os soldos de quatro soldados lhe tenho atlie 
qui assistido tirando a importaneia do meu proprio 
soldo, e porq' o meu sucessor se acha na cidade de 
São Paulo (1) e S. Mag.de q' D.8 g.° me manda re-
colher ao Reino com a brevidade possivel e ser 
percizo não demorar-me em povoado e satisfazer o 
q' estou devendo da despeza q' fls no meu trans-
porte Ordeno ao Prov.nr dos q.tos reaes Hyacinto Bar-
boza Lopes, q' do ouro q' tem em seu poder per-
tensente aos direitos q' pagão por entrada as cargas, 
e escravos, q' vem p." estas Minas, entregue ao 
Ajudante Fran.co da Rocha Lima a quanthia de qua-
tro mil novecentas, e noventa outavas, e meia de 
ouro, q' se despenderão nas adições q' constâo do 
rol incluzo, q' vay por mym assinado, q' ficará junto 
a esta ordem, e se registarão nos L.os da caza dos d.os 

quintos, p.a a todo o tempo constar da dita despeza, e 
do q' por ella se satisfez e com recibo do d.° Ajudante 
se levará em conta ao Thezr.0 e Prov.or dos d.0S 

q.tos reaes na conta q' derem do seu recebimento a 
dita importaneia q' se manda entregar, passando o 
Escrivão dos d.05 q.tos reaes conhecimento em forma 

( ' ) Este successor foi Antonio dá Silva Caldeira Pimente l , que 
tomou posse a 5 de Agosto de 1727 e serviu até 14 de Agosto de 
1732. Todos os bandos e ordens tirmados pelo governador Rodrigo 
Cezar de Menezes , de 1o de Agosto de 1727 em diante, podiam ser 
considerados nullos pelo seu successor , que já estava empos-
sado, 

(N. da 11.) 



como he estillo. Villa Real 24 de Março de 1728.— 
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como he estillo. Villa Real 24 
Húa Rubrica do Gn.!ú 

Segue o Rol t q' asima sc fas menção 

Nomes dos pilotos q' me trouxerão p.a as Mi-
nas do Cuyabá anno de 1726. 

Miguel Pedrozo digo Miguel Cardozo. r.s 115$000 
João Pedrozo « 100$000' 
Joseph Alz' « 100$000 
D.os Prz' Corau « 100$000 
M.BL Dias Maynardo « 100$000 
Salamão Sotil « 100$000 
João Nunes « 48$000 
Belchior dos Reys « 48$000 
A. Joanico « 48$000 

« 759$()0() 

Canoas 23 

Por nove Canoas a 60$ rs. cada húa. r.s 540$000 
Por 14 ditas a 50$ rs. cada húa . « 700$000 

« 1,240$000 
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