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N. 131 

Ill.mo e Ex.m o Snr. — Meo Amigo e Snr: A doze do 
mes passado chegou a esta Capital a Sucederme o Snr. 
Conde de Azambuja, e delia tomou posse no dia 17 
do mesmo mez; e como Sua Magest.® foi servido mã-
dar-me recolher para o Lugar de Presidente do Con-
celho Ultramarino, e Saliirei deste porto em breves 
dias, vou dar a Y.a Ex. a bum abraço, pelo modo que 
me lie pocivel pedindo-llie queira continuar-me o favor 
das suas noticias, e o de dar-me muitas ocazioins do 
servir como dez." Deus guarde a V.a Ex. a m.s an.s 

Rio de Janeiro a 15 de Dezembro de 1767 .—Mui to 
fiel amigo, e cativo de Y.a Ex. a . — Conde de Cunlia. 
- Snr. Dom Luis Antonio de Souza Botelho Mourão. 

K 132 
(Sobrescripto de uma carta1 

N. 133 

111."10 e Ex.mo Snr. - Meo amigo e Snr. A Carta 
com q' Y.a Ex. a me quis fazer a" merce de me favo-
recer, e que tras data de 5 de Dezembro do anno 
proximo passado, a, recebi em Lx. a aonde tive a Onrra 
de me por aos pês da Ex. a Snr.a Dona Leonor de 
Portugal para segurar a V.a Ex. a que S. Ex. a pasa 
cõ a mais completa Saúde. 

A minha dilatada viagem, que foi de noventa e sinco 
dias, causou hum grande defluxo, a Concleça de Cunha, 
o a mim outro semelhante: Por estes motivos me retirei 
Logo p.a Lincla, a velha, aonde tenho asistido athé 
agora; Porém dentro de quatro dias me recolherei a 
Lisboa, para poder residir no Lugar de presidente do 
Concelho Ultramarino, q' Sua Magestade por Sua gran-
deza real, me quis fazer m.c®. Esta e especial m." a de 
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me dar a Sua real mão a beijar, 110 mesmo dia em q' 
cheguei (1), conheço q' Y.a Ex.11 as ha de estimar, 
pelo grande favor (pie me fas, e porestes motivos lho 
participo. 

A Condeça de Cunha estimou a memoria de Y." 
Ex.a , e como ainda não sahio de caza, por este motivo 
não tem podido buscar a Ex." Snr.a Dona Leonor do 
Portugal, e agora me dis que agradeça a V a Ex.a a 
sua atenção, e como muito estimamos a peçoa de Y.a 

Ex. a ambos a dezejamos servir, para o que nos ofe-
recemos com a mais sincera vontade. Deus g.e a Y." 
Ex. a m.s a n / Lx. a o primeiro de Mayo de 1768.— 
Mayor amigo e Cativo de Y.a Ex.a . — Conde de Cunha.— 
Snr. Dom Luis Antonio de Souza Botelho Mourão. 

(1) Aqui evidentemente faltam palavras para completar o sontido. 
(.N. tia R.) 
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