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r — D o C O N D E D E V A L L A D A R E S , 1770. 

Illmo. e Exmo. Snr.—As diversas estradas e paragens 
que dam entrada desta para essa Capitania de V. Exa. sam 
a cauza como V. Exa. bem conhecerá, de não bastarem todas 
as patrulhas de Jacuhy, Jaguari e Ouro Fino para evitarem 
os estravios que he muito natural se fação de huma para 
outra parte, mayormente dando estas preditas entradas pas-
sagem para Goyaz. Este motivo me pareceo bastante para 
fazer estender o giro das mencionadas patrulhas, na certeza 
de que V. Exa. também cooperará com o que estiver da sua 
parte, em atenção a utilidade comua: Levando outro sim 
muito a bem ainda que por algum incidente hajâo os solda-
dos dos mesmos giros de o fazer por alguns caminhos per-
tencentes as terras da Capitania de V. Exa. 

O grande zello que V. Exa. tem de tudo o que he util 
a S. Mage. e ao bem comum, me esperanção conseguirei o 
bom efeito que espero, quando o fundamento he tão solido e 
tão digno do favor de V. Exa. Ds. Gde. a V. Exa. Villa 
Rica a 18 de Abril de 1770. —Coiule de Valladares. 

s—Ao C O N D E D E V A L L A D A R E S , 1770. 

Illmo. e Exmo. Snr.—Recebo a carta de V. Ex." de 18 
de Abril deste prezente anno sobre o mesmo assumpto, em 
que V. Ex." já me escreveo em 3 de Outubro do anno pre-
terito de 1769 ponderando-me que as diversas estradas que 
dão entrada dessa para esta Capitania, são a cauza de não 
bastarem tantas patrulhas para evitar os extravios do Ouro, 
e que por este motivo quer V. Ex." fazer estender o giro dos 
seus soldados, por alguns caminhos pertencentes as terras 
desta Capitania. 

A matéria he tão importante, e tanto dos Reaes inte-
resses, que eu não tenho duvida em que V. Ex." dê todas 
aquellas providencias que julgar necessarias para evitar este 
damno dos extravios. 

Porem Exmo. Sr. repito o que já em resposta da pri-
meira carta de V. Ex." apontei neste particular, que estabele-
cerse caza de fundição nesta Capitania, e situar Registos na 


