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Thome Jozé de Azevedo Ten.te. 

Ill.mo Snr.—Desta Cidade faltou o prezo de Es-
tado o Capitão Custodio da Costa Nogiv1, q' hê m.t0 

importante, e juntam.te o Cabo de Esquadra José 
Raymundo de Souza, que se achava de guarda ao 
mesmo prezo, dos quaes remeto os sinaes, q' são os 
q' constâo do papel junto, e como se fazem tão ne-
cessários, recomendo a Y. S.a qr.a mandar fazer as 
mais exactas diligencias em todos os portos, e entra-
das dessa Capitania, para no cazo de serem achados 
os fazer prender, e envial-os a esta Cidade. Deos g.de 

a Y. S.s R.° de Janr.° a 22 de Julho de 1772.— 
Marquez de Lavradio. — D. Luiz Antonio de Souza. 

Sinaes dos transfugas, q' aponta a carta Supra, 

O Capitão Custodio da Costa Nogueyra hê de es-
tatura baixa, cara redonda, e vermelha, picado por 
extremo de bexigas, e parece hum Olandez, hê gordo, 
e tem as pernas inchadas. 

O Cabo de Esquadra José Raymundo de Souza do 
Regimento de Extremoz, hê alto, magro, eabello cor-
redio, e claro, cara picada de bexigas, e amarelento. 

111.™0 Snr. Para essa Capitania passa o Capitão de 
Artelhr.8 Inácio José Chorem com o Cabo de Es-
quadrão da Cavallaria da minha guarda a çomprarem 

m 



11a mesma secenta cavallos, pelos não liaver capazes em 
toda esta Capitania, para o remonte da Tropa do 
mesmo Esquadrão, que se acha quazi a pé. Espero 
de V.a S.a queira proteger esta diligencia, como se 
pratica em cazos semelhantes com tudo o que lie p.a 

o Eeal Serviço, como também auxiliar, e favorecer 
ao mesmo Capitam em tudo o q' lhe for possivel, 
para q' a possa concluir, e recollier-se o mais.breve 
q' puder. 

Estimarei ter repetidas occasioens de servir a Y. 
Ex.a a quem desejo a melhor saúde. Deos guarde 
a Y. S.a Rio de Janr.0 a 19 de Outubro de 1772,— 
Marquez de Lavradio. — Snr. 1). Luiz Antonio de Souza. 

Copia de luia Certidão do Secretr.0 (le Estado da Capi-
tal do R.'> de Janr.o sobre os Despachos das Em-
barcaçoens. 

Francisco de Almeyda e Figueredo, Secretario do 
Estado do Brazil por S. Mag.® etc, — Atesto, e faço 
certo, q'. as Embarcaçoens, q'. se despacham nesta 
Secretaria para os diferentes portos, para onde seguem, 
viagem, levam Despachos do 111.1"" e Ex.1"0 Snr. 
Marquez Yice Eey, p.a poderem passar pelas Forta-
lezas da Barra, e aprezentando-os nas mesmas aos 
Comandantes delias, deixão estes ficar os Despachos 
do mesmo Senhor, e sô lhe entregão os da Alfan-
dega, e as cartas da Intendencia, o que fazem com todas 
as Embarcaçoens, q'. se despachão pela Alfandega, 
menos, com os do Contrato dos Azeites, e do Alta-
nado, q". como nam despachão pela Alfandega, dei-
xando-lhes ficar os Despachos do sobred.° Snr. Marquez, 
sô lhes entregão as cartas da Intendencia, os quaes 
Despachos deixão ficar os Com.dos das Fortalezas, por 
ser assim estillo praticado a muitos annos, segundo 
a informaçam q'. tive do Capitão Comandante da 
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