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zença de S. Mag.®, conseguirá V. Ex.a todos os conhe-
cimentos Astronomicos, e Geográficos necessários, nelle 
se aciião as Divizõens de Limites, com as Capitanias 
confinantes, e com os Dominios da Espanha, na con-
formidade das Ordens Regias que existem na Secretaria 
do Governo, e do Tratado Preliminar de Limites. A Po-
voação se conhece pelas Relaçoens dos Habitantes que 
anualmente por ordem Regia remetem pela S.ecretaria 
de Estado os Capitães Generaes. Os Paulistas não se 
excedem em fidelidade, e obdiencia a S. Mag.® , são na-
turalmente briozos, consegue-se tudo, dirigindo-os com 
bom modo. 

-̂d.iriiaa.istra,çã.o e Airecadação d.a Eeal ZETazerLcla 

A Administração e Arrecadação da Real Fazenda, 
objecto da mayor importancia está sujeito a Cartas Re-
gias, e Provisõens do Real Erário, que todas se achão 
no Tribunal da Junta, e sua respectiva Contadoria. Os 
Balanços que devem remeter-se annualmente ao mesmo 
Erário Régio, estão em dia, e por estes se conhecem os 
rendimentos, e despezas da Real Fazenda, o Escrivão 
da Junta João Vicente da Fonseca, que serve a sua 
Mag.c com muito Zelo, e intelligencia, aprezentará a V. 
Ex.a as referidas Cartas Regias, e Provisõens. 

Iiripoitantissircio O"bjecto cLe Demarcação 

Pertence a esta Capitania a 2.a Divizão da Demar 
cação da America Portugueza, As ordens Regias, Trata-
do Preliminar, clarezas necessarias, o que se tem pas-
sado a este respeito, correspondências dos Generaes 
desta Capitania com os Vice-Reys de Buenos Aires, 
tudo existe na Secretaria do Governo, assim como as 
necessarias relaçoens tiradas dos preparos que só deve 
aprontar se na ocazião da Expedição, e ficâo prontos os 
mais essenciaes. Foi dada a S. Mag.e a devida Conta do 
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Falescimento do Astronomo Bento Sanches D'orta, e do 
Ajudante Engenheiro Antonio Rodrigues Montezinhos, e 
foi remetido á Corte para se concertar o Telescopio 
grande, que se faz indespençavel. 

IBsta-cLo ^Cillitar 

Compoem-se a Guarnição desta Cidade, da Legião 
dos Voluntários Reaes, e o seu plano existe na Secre-
tariado Governo ; por Ordem da Corte, formei de Bom-
beiros a tr.a Companhia, e na Formatura do Batalhão 
toma o lugar dos Granadeiros, e do Regimeuto de en-
fantaria da Praça de Santos, estes Corpos tem exellen-
tes Quartéis, estão bem fardados e debaixo de exatissimo 
uniforme, A sua Disciplina, Policia de Quartéis e limpeza 
de Armamentos, parece-me digna de se louvar, tem falta 
de Gente a esta me tem obrigado a de forças deste 
Erário, por este mesmo motivo não tenho proposto 
a S. Mag.e officiaes para os mais Postos que deve ter 
a Legião, e se acham vagos, porem em cazo de neces-
sidade acha V. Ex.a a Capitania descançada de Recru-
tas, e por consequência pode fazer-se huma exellente. 
Existem em toda a Capitania os Corpos de Auxiliares 
seguintes: l.° e 2o Terçosjde Infantaria de Serra a cima, 
o Terço da Marinha de Santos, o Terço da Comarca de 
Paranagoá, a este estão unidas quatro Companhias de 
Cavalaria das Villas de Castro, e Coritiba, o Regimento 
de Dragõens o de Cavalaria Ligeira, huma Companhia 
de Cavalaria Franca da Villa das Lages, e tres Compa-
nhias de Mulatos nesta Cidade e seu Districto. Todos os 
referidos Corpos tem bastante gente, tem os seus Ar-
mametos, e estão debaixo de exacto uniforme. Os Ar-
mazéns Reaes conservão-se no melhor estado. Pelos 
Mapas que remete todos os mezes o Comandante da 
Praça de Santos se ve o estado das Fortalezas da mesma 
Praça, e suas Barras. Hé absolutamente necessário que 
V. Ex.a mande pelo Sargento Mor Engenheiro João da 
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