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posse do posto de Cappitão mór da Capp."'* de N. 
S. r a da Conceição de Tliinhaem de q' lié Donata-
rio o Conde da Ilha, e queixa q' lhe fizerão as 
cameras dos seus excessos, passando a prover des-
necessariamen. 1 0 os postos de M.° de Campo, Coro-
nel e outros havendo os precizos naquella comarca, 
sobre q' lhe escrevera se abstivesse deste proce-
dimento por ser m. t 0 contra a minha intenção, e 
vendo o mais q' nesta p. t u me reprezentou o D.° Gov. o r 

Me pareceo ordenarvos façaes dar baixa a todos 
os postos q' proveo o d.° Capp. 5 0 mór Antonio 
Pinto Coelho, e escrevereis as Cameras da rezo-
lução q' fui servido tomar neste p.1"" p. a q' assim 
o tenhão entendido. EL-Rey nosso S. r o mandou 
por João Telles da Silva e o D. o r Alex. 0 da Silva 
Oorr.a concelheiros do seu Cons.0 ultramarino e se 
passou por duas vias. Antonio de Cobellos Pr . a a 
fez em L. a occ."1 ao prim.™ de Pevr. 0 de mil sette 
centos e vinte e liu, O secre. 1' 0 Andre Lopes da La-
vre a fez escrever. — Joãm Telles da Silva. — Alex.0 

da Silva Correa. 

Carta Regia solire a abertura de nin camiiilio de S. Panlo ao 
Rio Grande por Bartholonien Paes de A t e n 

Dom João por graça de Deos Rey de Portu-
gal e dos Alg. v e s daq. m e dalém mar em Africa 
S.1' de Guine, etc. — Faço saber a vos Gov. o r e 
Cappitão gn.1 da Capp. n i a de S. Paulo, q' Berthola-
meo Paes de Abreu morador nessa cid.° me repre-
zentou em carta de vinte e trez de Mayo do anno 
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passado, cuja copia com esta se vos remete do 
servisso q' intentava fazerme abrindo estrada athé 
o Rio grande, e conveniências q' disso se podião 
seguir tudo debaixo das rn. c e s q' pede e como este 
negocio não seja para desprezar: Me pareceo orde-
narvos informeis com vosso parecer, e se este home 
tem pocebilidade p. a esta empreza (1) e se nesta 
campanha ha m. t o s índios. El Rey nosso S.' o mandou 
por João Telles da Silva, e Antonio Roiz da Costa 
concelheiros do seu Cons.0 ultr. 0 e se passou por duas 
vias. Antonio de Cobellos Pr . a a fez em L. a occ."1 

a seis de Fevereiro de mil sette centos e vinte liú. 
O secr. t r o André Lopes da Lavre a fez escrever. — Joam 
Telles da Silva. — Ant." Roiz da Gosta. 

Carta Regia solire os filhos de S. Vicente serem servir em Santos como Soldados 
Dom João por graça de Deos Rey de Portugal 

e dos Alg. e s daq. r a e dalém mar em Africa S. r de 
Guiné, etc. —Faço saber a vos Governador e Capp. 5 0 

general da Cappittania de S. Paulo, que os off. u s da 
Camera da V. a de Sanctos me representarão em 
carta de trez de Abril do anno passado a grande 
opreção em que os povos das villas da marinha 
principalm. t e os da V. a de S. Vicente q' fica huã 
legoa da de Santos, onde há huã barra aberta e era 

( I) Hartholomeu Paes de Abreu era genro do capitão Pedro 
Taques de Almeida e pai do historiador Pedro Taques Paes Le 
me. O facto de ser olle genro de Pedro Taques já indicava ser 
liomem de importância. (,V. da /.'.) 
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