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f—Ao Governador 

111111° e Exm.° Snr. Hoje chegarão a este citio quatro 
homens Paysanos com a carta induza do Cabo do Emboque 
na qual me protesta por pe do Exni0 Snr. Gen.al das Geraes, 
a posse que deste descoberto tinha tomado, alegando as ra-
zoens q'. teve para o fazer; ao q'. respondy, como VEx.a verá 
nas costas da d" Carta, e por não estar totalm® instruído nas 
circumstancias daquella divizão, e nos antigos domínios dessa, 
hoje mais feliz, Capitania, não disse mais; por ser certo, q'. a 
111a

 tcarta vay logo á mão do d° Exin.0 Snr. Genal q'. me dizem 
ordenara ao seu Cabo do Emboque, menão deixasse tomar 
posse daquelle Arrayal, sem expresa ordem do Exm.° Snr. 
Visse Rey, e q'. a este descoberto viesse, ou mandasse inti-
marme o tal proptesto, q'. feito deste modo, sem ser por télla 
judiciaria, me parece denenhu vigor. 

Tão bem me consta q'. por dizer o Cabo, q'. eu vinha 
tomar posse do d° Emboque, e deste descoberto, e q'. elle por 
se achar só, sem soldados, menão fora tomar o passo, lhe 
vierão agora soldados, não sey se pa defender a força d'armas 
o Arrayal, ou se para me virem deytar fora daqui, o q'. não 
espero. 

O Descobridor, q'. daqui sábio, com seos camaradas, ainda 
não apareceo no Arraial do Emboque, não sey porq'. cauza; 
e os abridores do novo Cam0 ainda aqui não sahirão, nem te-
nho noticia delles. 

Detudo o mais q'. for acontecendo darey pe a VEx.a, a 
quem Deos gc na posse da mais perfeyta saúde e pa meo am-
paro. Descoberto de N. Sr." da Conceição do Rio pardo, 27 
de Outubro de 1765. Capitão Ignacio da Silva Costa. 

g—Ao Commandante 

Estimo q'. Viu. concluise a sua dilligencia de tomar posse 
desse descoberto de N. S.il da Conceyçâo, não só, sem con-
tradição alguma, mas com geral satisfação de todos e atlié 
com o ofrecimento do cabo do Dezeinboque. Tenha Vm. toda 
acautella a resolução de Minas, para q'. esta posporidade não 
degenere. 
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Attend0 comtudo aos emcomodos desse citio, e q'. nelle 
não pode humanam*? conservar-se toda essa tropa, sou de pa-
recer q'. Vm. elleja desses soldados, outo q'. lhepareção mais 
hábeis, q'. deixará ás ordens do Alferes, e Vm. se recolherá 
com o resto pa Sam Paulo. Antes de partir deixará Vm. re-
comendado ao d° Alf.os q'. me dizem lie hábil, o cuyd0 da 
Conservação da nossa posse, procurando haverse com toda a 
purdencia pH q'. não succeda praticar-se uma questão entre os 
mesmos vassalos, como se devera praticar entre os inimigos, 
o q'. se pode conseguir, remetendo todos os cazos de duvida 
á decizão dos respectivos Generais; Tão bem Vm. procu-
rará dar as providencias necessarias para a subsistência da 
tropa q\ lá deve ficar e ao Capp.'™ mor de S. Paullo q'. traz 
os Dízimos q'. aqui se acha, lhe dey já as ordens pa assistir 
a Vm. com o q'. lhe pedisse. 

Ao Descobridor prometta Vm. da minha parte dar todas 
as assistências precisas, e melhor será q\ Vm. o traga com 
sigo pa que não succeda, liir vadiar para outra p t0, e para o 
termos certo a nossa ordem, qdo elle houver de voltar pa Março. 
Todo o referido, poderá Vmce acomodar segundo o que lhe 
parecer lie mais conveniente. 

Estiniarey q'. sempre me dê boas not."s suas para o q\ 
rogo a Ds G° a Vm. ín. a. Santos o 1.° Novbr.0 de 17G5. 
D. Luiz Antonio de Souza. Snr. Capp."1 Ignacio da S.a Costa. 

h—Ao Governador 

Illin.0 e Exni.0 Snr. Bem quizera eu ser de bronze 
pa rezidir einq.1 q.r p.°, e por todo tempo q'. VEx.a fosse ser-
vido, executando o serviço de sua Mag° debaixo das acerta-
díssimas ordens de VEx.a, q'. mais q'. tudo prezo, e venero; 
porem vencendo ao frágil da natureza, o antigo achaque de 
emorrhoidas q'. padeço, fico prostrado de cama, sentindo os 
mais atormentantes efeitos, q\ se podem considerar; e porq'. 
não tenho esperança de melhoras antes de tomar bua cura 
radical, por ser o mal antigo, e crescer com a mudança de 
clima, ou falta de dieta emq'. vivia assim nessa Praça, como 
em S. Paulo, deq'. pode ser abonada testemunha o mesmo 
Snr. Gov.or; vou rogar a VEx.a pa mandarme render pa mehir 
curar ; por não haver neste certão remedio algu que aproveyte 
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