
raes, q' ficão para aqucllas partes como também as suas 
aguas em quanto eu o houver por bem ou S. Magd.® não 
mandar o contr.0. E neste emprego haverá o ordenado se 
o tiver, e os mais proes e precalços q' direitamente lhe 
pertencerem observando em tudo o q' dispõem o Regi-
mento de minerar e lhe dou poder p,a nomear Escrivão 
q' perante elle Sirva ao qual mandarei passar provisão 
pelo q' ordeno a quem o conhecimento desta per tencer 
o deixe servir e exercitar e lhe de posse juramento para 
bem verdadeiramente servir e cumprir com as obrigaçoens 
de seo cargo. Dada nesta minha residência de São Paulo 
aos 21 dias do mez de Dezemòro de 1769. -

D. Luis Antonio de Sousa •* 

/ ' . ' o Ajad,° das ordens Aff.° Boi.0 

Remeto a Vmc." mais 50 armas novas do Armazém 
de Santos, as quaes com dificuldade me resolvo a dar, 
por q' não deve estar o Armazém destituído de armas no-
vas, e bem escolhidas p." q u a l q / occaziao q' se offere-
ça, mas attendendo á necessid.0 q' vmc.® me expõem, e 
porq' não haja falta nesta acção lhas remeto. 

Assim me consta, q' as armas novas foram trocadas 
pelos Sold.0s em Parnaguá qd.° as limparão, e esta troca 
devese desfazer, tanto porq' as Armas novas são mais 
necesr . " no Sertão aonde hão de laborar, do que no ser-
viço da Praça, aonde bastão as velhas, como porq' não se 
fará tanta despeza a S. Magd.e em consertos como se 
vè das contas, nem ficarem sem cilas os homens no Ser-
tão emqt .° bem fora a refazer-se, c juntamente porq' no: 
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fim da acção Se devem recolher outra vez as d . " armas 
novas, ou p.a ficarem nos Armazéns que se estabelecerem 
nas novas Povoações das Fronteiras, ou p. a tornarem p." 
Santos, aonde se devem ter promptas p. a tudo o q' se 
offerecer. 

As d . a ' armas faltão no m a p a q ' v e y o , e custou m t . ° a ave-
riguar as q' erão, porq' nas clarezas desta Provedoria não 
se sabe couza alguma. 

Deos gd. c a Vmc.0 S. Paulo a 22 de Janr . ° de 4770. 

D. Luiz Antonio de Souza. 
Snr. Ten. e Cor.el etc. 

Ordem ao Prov.°T p.° md.ar dar as d.as 50 Armas 

O Provedor da Fazenda Real mandará dar 50 armas 
novas das q' se achão no Armazém da Praça de Santos para 
servirem nas expedições, q' actualmt.0 se estão metendo no 
Sertão do Tibagy. 

Fará exacta advertencia ao Almox.c dos d.c* Armazeis, q' 
nesta occazião de re t i rarem as d. a s Armas, não consinta q' 
pessoa alguma t roque nelles uma só arma, antes se algumas 
Se tiverem trocado, procurará fazelas resti tuir . 

As d. a s Armas se fexarão em Caixão pregado, q' se entre-
garão ao M.e da Embarcação, q' as houver de conduzir, o 
qual Será obrigado a aprezenlar recibo nesta Provdr . 1 de co-
mo entregou as mesmas á ordem do Tent.° Cor.e l Ajud." das 
ordens A1T.° 15ot.° de S. Payo e Souza, e Confr.6 ao refer ido se 
procederá com as clarezas necesr . a s . 

S. Paulo a 23 de Janr . 0 de 4 770—Com a rubrica de. ^ 
S. Ex.*: 

8 
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