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deucias necessarias nesta matéria atlié que a ex-
perieneia, e pratica do mesmo sistema, mostre as 
que serão mais acertadas : o d." Cons.0 fará expe-
dir ao V. Rey, Governadores, Provedores, Inten-
dentes, e mais pessoas a quem tocar as ordens e 
despachos que convier. Lix.a occ."1 a vinte e outo 
de Janr.0 de mil setecentos e trinta e seis. Com a 
rubrica de S. Mag.de— Manoel Caetano Lopes de La-
vre. 

Registros na Estrada tte Goyaz 

Conde de Sarzedas Amigo. EU EL-REY vos 
envio muito saudar, como aqueile que amo. Sendo 
informado, que muitos caminhos e picadas ultima-
mente abertos para os distritos das Minas dos Goyaz, 
e Cuyabá se aclião j á muy frequentados de passa-
geiros, sem (pie seja fácil averiguar a respeito de 
alguns delles se forão abertos antes, ou despois da 
publicação do meu Alvará em forma de Ley de 
Vinte e sete de Outubro de mil sete sentos, e trinta, 
e t r e s : e reprezentandosseme outro sim ser conve-
niente, que em alguns dos mesmos caminhos dos 
Goyaz se estabelesção registos, para se pagarem os 
direitos das entradas das fazendas e do mais que 
costuma pagalos na passagem para outras minas do 
Estado do Brazil. Hey por bem, que quando pas-
sares ao dito districto dos Goyaz, aonde vos mando, 
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clespois que a elle chegares, ouvindo ao Bacharéis 
Gregorio Dias da Silva, Agostinho Pacheco Telles, 
e Sebastião Mendes de Carvalho, e as pessoas mais 
prudentes, e praticas daquelles passos, detrimineis 
os Caminhos, que para as mesmas Minas devem 
abrirse, ou conservarse abertos, ainda que seja para 
as Minas Geraes, ou para as do Cuyabá, fazendo 
estabelescer os ditos registos nas partes mais con-
venientes ; e a dita detriminação fareis publicar 
por bando, e edditaes, em que declareis, que toda 
a pessoa que introduzir 110 referido destricto quaes-
quer generos, escravos ou Gados sem pagar os di-
reitos da passagem nos ditos registos, ou ouzar ao 
diante abrir, ou servirse de outros caminhos e pi-
cadas alem do detriminados na forma refferida, fi-
cara sugeita ás penas, que erão impostas aos que 
fraudavão o quinto do ouro antes da commutação, 
que por ora se acha estabelescida nas Minas desse 
Estado ; o que tudo se cumprirá sem embargo da 
dita Ley de vinte e sete de Outubro de mil sete-
centos, e trinta, e tres, que para este efeito so-
mente hey por derrogada, ficando ella em seu pleno 
vigor, escripta em Lisboa occidental em nove de 
Fevereiro de mil settecentos e trinta e tres. 

REY 
Para o Gov.or e Capp.m gn.1 da Capp.uia de S. 

Paulo. 
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