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registar no Reg. t 0 cie Mogi, do Campo, e os q." não 
executarem esta ordem, e constar deixarão passar ao 
d.° João Esteves Iioballo p. a não ser prezo, e casti-
gado, ficarão respondendo por elle, e obrigados as 
mesmas penas, em q.' tem encorrido no descaminho 
dos Reaes quintos. São Paulo 4 de Novembro de 
1732.— 0 Conde de Sarzedas. 

Registo de húa ordem q.e se mandou p.a o Regente, ou 
Superintendente das Minas de Meya ponte, e p.a 
o M.e de Campo M. Dias da Silva. 

Por se ter auzentado Jozeph Corrêa da Fon. 0 a q.' 
estava servindo de Provedor da Caza do Registo do 
Caminho das Minas do Cuyabá. digo das Minas dos 
Guayazes, sem minha licença e ter dezemcaminhado 
o ouro das emtradas, e ser necessário, q.® dê conta 
de tudo o que falta, e castigado como os q. e furtão, 
e dezemcaminhão a fazenda real. e ser certo passou 
p. i l as d. a B Minas dos Guayazes: Ordeno ao Regente, 
ou Superintendente das Minas de Meya ponte, ou 
quem seus cargos servir, ou a outra qualquer pessoa 
a quem esta for aprezentada prendão do d.° Jozeph 
Corrêa da Fonceca, e lhe soquestrem tudo quanto 
lhe for achado, e com toda a segurança o remetâo a 
esta cidade a entregar a minha ordem, p. a execução 
do q.' todas as pessoas darão a ajuda q.' for neces-
sária, e requerida lhe for, e os que faltarem, ou 
concorrerem. p. a q.' senão faça a prizão e remeça do 
d.° Jozeph Correa ficarão respondendo a culpa do 
d.°, e p. a que conste a todo tempo se fixará esta 
ordem digo á tempo se registara esta ordem nos 
livros da Secretr. a deste Governo. São Paulo 24 de 
Dezembro de 1732.— O Conde de Sarzedas. 


