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111."10 Sur.— Serve esta tão somente de acompanhar 
o conhecim.'0 incluso da pareclla de seis contos e 
quatrocentos mil reis, que reeebeo o Alferes Antonio 
Francisco de Sâ, que se recolhe a essa Capitania, 
para os conduzir, e entregar na Provedoria da mesma 
a ordem de Y. S., cuja quantia faço remeter por conta 
da importancia da consignação de dons annos dos oito 
mil cruzados, com que a Eeal Fazenda desta Repar-
tição contribúe anualm.te p.R as Fortiflcaçoens da Praça 
de Santos. D.8 g > a Y.a S.a Eio de Janeyro a 21 
de Agosto de 1771.— Marquez de Lavradio.— Snr. 
D. Luiz Antonio de Souza. 

Copia do Conhecimento 

Eecebeo o Alferes Antonio Francisco de Sâ, Xe-
gociante da Cidade de S. Paulo, que prezentenr10 se 
acha nesta Capital, e pronto a partir p.a a d.a Cidade 
a quantia de seis contos, e quatrocentos mil r." — 
6:400$000. Que por Portaria de nove do corrente do 
Ill.m0 e Ex.1"0 Snr. Marquez Yice Eey lhe entregou 
o Thesour." Geral dos rendimentos Eeaes desta 
Capital Manoel Ferreyra Gomes p.a os conduzir, e 
entregar nos Cofres da Provedoria da Fazenda Eeal 
da d.a Cidade de S. Paulo a ordem do Snr. Gover-
nador, e Capitão General daquella Capitania por im-
portancia da consignação de dous annos dos oito mil 
cruzados annuaes, que a Fazenda Eeal desta Eepar-
tição paga as Fortificaçoens da Praça de Santos: E 
de como reeebeo asinou comigo Escrivam da Thesou-

- raria Geral no L.° da Eeceyta, e Despeza a fis. 165 
e ao n.° 168 p.a descarga do referido Thesoureir.0 

Geral; e neste conhecim.to de recibo, q' se passou p.a 

se remeter ao Snr. Governador, e Capitão General 
de S. Paulo p.a fazer por em arrecadação esta re-
messa. Eio 20 de Agosto de 1 7 7 1 . — J o ã o Carlos 
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Correa Lemos. — Antonio Francisco de Sá. — Está con-
forme com o original, q' fica nesta Caza fia Junta. 
O Escripturario da mesma q' o escrevi, e asiney aos 
11 de Setembro de 1771. — Clemente Jozé Gomes Cam-
poneses. 

Ill.m0 Snr. — Meu Amigo, e Snr. Nesta Cidade se : 
achão já os dons Governadores de Goyaz e Mato 
Grosso, dos quaes o da primr.a Capitania bê Jozê de 
Almeyda e Yascoucellos, e o da Segunda Luiz de 
Albuquerque; e logo q' chegarão, entregou-me o de 
Goyaz a Bolça com a carta junta, q' remeto a Y. S.a 

estimando ter occaziam de lhe dar o gosto de saber 
noticias da sua caza. Os ditos Governadores perten-
diam partir logo p.a os seus Governos, mas como 
agora hê o tempo das aguas, com os quais se achão 
os caminhos intrataveis para a sua digressam, sô para 
os fins de Abril, ou principios de Mayo hê que da-
qui poderam sahir. Pela embarcaçam que os conduzio 
e deo fundo neste porto no primeiro do corrente com 
cincoenta e hum dias de viagem, recebi a Yia, que 
com esta remeto a Y. S.n. 

Bor nam ter tido tempo nam tenho dado resposta 
as cartas que recebi de Y. S.a as quaes ficam ainda 
para responder. 

Dezejarei, q' V' S.a se conserve com a mais per-
feita saúde, e q' me dê repetidas occazioens de o 
servir. D.s guarde a Y. S.a. Eio de Janeyro 5 de No-
vembro de 1771. —Snr. D. Luiz Antonio de Souza. 
—De V. S.a Mayor am.° e fiel cat.°. — Marquez de 
Lavradio. 

111.1,10 Snr. Agora acabo de receber as cartas de Y. 
S.a e sinto, q' nas noticias, que lhe deo a Ex.ma S.a 

D. Leonor de Menezes da sua caza, tivesse a da falta 
da Ex.ma Snr.a sua filha, ainda que pela sua grande 
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