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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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factível poder entrar o inimigo e vir a mesma praça 
de Sanctos como já acontecera q' ambas forão inva-
didas, por cuja rezão necessitava de toda a gente 
p. a a sua defença, e q' a nada disto attendia o 
(}ov.°r delia João da Costa Frr. a de Brito, e a des-
povoa tirandolhe os filhos dos moradores p. a soldados 
acliandose hoje ad. a V. a povoada de homes pobres 
e miseráveis, e os filhos lhes servem de escravos 
trabalhando para sustentarem a seus Paes e Irmãos 
pobres, e outros a suas Mães Viuvas e honestas, 
fazendo vir daquella p. 4, p. a a mesma V. a de Sanctos 
presos aos pobres liomês, e os não solta sem darem 
os fi. o s que se auzentão dando-lhes asaltos nas cazas 
e pobres citios em q' vivem oprimindo-os com fiansas, 
por cuja causa se hia despovoando a d. a Villa de 
São Vicente, e as mais de muitos cazaes para a 
serra asima de S. Paulo, largando as suas cazas e 
outros desterrando-se pella terra, dentro, isto sem 
embargo do q' neste p.*r eu tinha ordenado aos 
Gov. r c s seos antecessores, de q' do Rio de Janr. 0 havia 
de ser socorrida da infanteria competente, e vendo 
o mais que nesta parte me representarão: Me pare-
ceu ordenar vos informeis com vosso parecer obser-
vando, entretanto que não mando dar neste p. a r a 
providencia necessr.", as ordês q' há nesta matéria. 
El Rey nosso S. r o mandou por João Telles da Silva e 
Antonio Roiz da Costa, Concelhr. 0 8 do seu Concelho 
Ultr.0 e se passou por duas vias. Antonio de Cobellos 
Pr." a fez.—L. R occidental a treze de Fevr. 0 de mil 
sette centos e vinte e liíi. O secretario André Lopes 
da Lavre a fez escrever.—Joam Telles da Silva. — 
4nt.° Roiz da Costa. 
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