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Registo de Ima Portaria q' se mandou p. a Meya Ponte 
sobre as dezordens que lá se estão dando. 

Por me constar o desassossego em que se achão 
os moradores, e Mineiros do Arrayal de Nossa S.™ 
do Eozario das Minas de Meya ponte, destricto dos 
Guayazes, e se haver auzentado delle o Mestre de 
Campo Manoel Dias da Sylva ( J) q.' havia hido com 
comição do descobridor das Minns dos Guayazes Bm. e u 

Bueno da Sylva, Superintendente delias a que não 
quizerão obedecer os d. 0 8 habitantes de Meya ponte, 
de que se tem seguido algúas dezordens prejudiciaes 
ao Serviço de S. Mag.°, e ao sossego dos moradores 
a q.' me foi forçozo acudir com remedio prompto, 
nomeando a Jozeph Sotil de Carvalho por Sarg. t 0 mor 
Regente, e ao Sarg. t 0 mor Ant.° de Souza Basto por 
superintendente e Guarda mór das d . a s Minas de Meya 
ponte, p. a atalharem as dezordens q ' se podem seguir 
e porq.' poderá succeder achar-se algum delles auz. t e 

ou impedido p. a não executar a ocupação em q.' o 
nomeio, em tal cazo poderá o q.' estiver dezempedido 
servir de Superintendente Guarda mór, e Regente das 
ditas Minas, dando-me logo conta, e das pessoas ca-
pazes q.' ha naquellas Minas, p. a nomear q. r a for mais 
conveniente, e faltando o Escrivão da Superintendencia 
q." mando, ou sendo-lhe necessr. 0 Meir. 0 ou Ajudante, 
ou outros officiaes os poderão nomear, e darem me 
parte p. a lhe mandar passar provizão. São Paulo 6 
de Oubr.° de 1732.— Rubrica do Sr. Conde Gn.< 

(') Kra cidadão distincto, bisneto d.' João Pires e sobrino do Do-mingos Dias df. Silva, sertanieta notável, e de Alexandre Corrêa da Silva, jurisconsulto, que fez figurar em Portugal. 
(N. da R.) 
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