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asim como, se Deus NosoSnr.for Servido que se consiga com 
felicid.e, podem resultar int.0 ' bens as nosas cazas; t ambém 
pelo contrario se a perdemos,nos poderá occasionar ruína; por 
que nos tornarão a culpa de ter-nos dispendido com pouco 
acerto os dinhr.o s de El-Rei. 

He o que poso dizer a Vmc.e, q' Deus g.c S. Paulo a 1!) 
de Julho de 1769. 

I). Luiz Antonio de Souza / 
Snr. Alfonso Botelho de S Payo e Souza 

Portaria 

o Provedor da Fazenda Real ordene ao Almoxarife da 
mesma entregue ao Sargt.0 mor (1a cavair.3 Aux."r D. José de 
Macedo Souto Mayor e Castro a quantia de hum Conto, sete-
centos, noventa, e dous reis, para o dito conduzir a Villa do 
Santos, e de Lá com o Comandante da Praça fazer remesa ao 
Ajiidt.0 das minhas ordens Aífonço Botelho de S. Payo e Souza 
para a destribuir, em Certa deligencia de que tenho encarre-
gado do serviço de S. Magestade, a qual quantia Se tirará do 
dinheiro do novo imposto do tempo dos dez annos, proceden-
do-seno referido com as clarezas necesarias. 

S. Paulo a<19 d e J u l h o d e 4 7 6 9 . — C o m a rubrica de S. Ex.a. 

Para o Comand." da Praça de Santos 

Mt.° estimo a felicid." e promptidão, e comodidade, com 
que vmc.6 achou, conseguio, e ajustou as pesas de Artilharia, 
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de q' int.0 Careço, em o Navio de Lx.a, e animado da boa von-
tade, com que se oílerece o Cap.m a Largalas, llie dirá vmc.6 

dam." parte, que visto me querer dar gosto de Largar as ires, 
que me Largue as quatro, por que asim fica completo o meu 
empenho. 

Pela Provedoria mando pasar ordem para q' sejao pagas 
todas quatro, e pelo preso q' vmc.6 ajustou, que me parece 
racionavel, e as espero com as Suas Carretas, que ainda q' vão 
de quatro rodas, vão remediando na falta doutras, q' agora 
não tenho tempo para mandar fazer, e imagino q' o Cap. ,n as 
Largará, por q' de nada lhe ficão Servindo: Vmc.e ponha todo o 
cuidado cm examinar q' sejão as peças boas, capazes de servir 
e q' não tenhão por dentro cavidades de velhice, q' posão oca-
sionar algum perigo na ocasião de Laborarem; e feito isto cui-
daremos em q' se transportem com a mayor brevidade, e me-
nos dispeza q' for posivel. D. sg.°a vmc."S. Paulo a I de Agos-
to de '1709. 

Dom Luiz Antonio de Souza ^ 
Snr. Cap.m M.a Borg.s da Costa. 

Portr.' para se pagarem as 4 pessas 7' se tomarão no Navio 
de Lr." 

O Prov.°r da Fazd." Real mandará pagar ao Cap.m do Na-
vio deLx. a , q' se acha actualmt.6 no porto de Santos, quatro pe-
sas de Artilharia de Calibre d e i , que mandei tomar no d.° 
Navio p." se transportarem p.a o Yvay, as quaes pesas serão 
pagas a trinta mil reis cada húa, q' hé a razão de 40 rs. o ar-
ratel, e de quatro quintaes cada pesa, conforme o ajuste, e 
informação, q' se fez nesta matéria, procedendose com as cia-
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