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reconheçe q' obraste bem na providencia q' man-
daste dar sobre este p. : i r e q' deveis de declarar com 

ordem se fazião estas lenas de sold.1'08 destas 
villas. El Rey nosso S. r o mandou por João Telles 
da Sylva e Antonio Roiz' da Costa, Concelbeiros do 
seu Cons.0 Ultramarino, e se passou por duas Vias. 
Miguel de Macedo Ribeiro a fez em Lisboa occ.:" 
a sinco de Março de mil sete centos e vinte dous. 
O secre.' r o André Lopes da Lavre a fez escrever. — 
Joam Telles da Silva — Ant." Roiz da Costa. 

Segunda Carta Regia sobre a abertnra de nm caminho para o Rio Grande por Bartholomen Paes de Abreu 
Dom João por graça de Deos Rey de Portugal 

e dos Alg. 0 5 daq. m e dalém mar em Africa S / d e 
Guiné, etc. — Faço Saber avós Rodrigo Cezar de 
Menezes Gov. l l" r e Cappitão general da Capp. n i a de 
São Paulo, q' se vio o q' respondestes em carta de 
8 de Septembro do anno passado a ordem q' vos foi 
sobre a representação q' me fez Ber . m o u Paes de 
Abreu morador nessa Cidade sobre se offerecer a 
abrir bua estrada atlié o Rio grande, e das conve-
niências q' disso se podia seguir ; e m. C 9 S q' por isto 
pedia, representando me q' depois de ter chegado 
a ella o tomardes posse do vosso governo mandareis 
chamar ao d." sugeito para saberdes delle o q' eu 
vos ordenava e por q' se acha retirado há trez 
mezes dessa terra na diligv' de intentar se poderia 
ser lhe fácil fazer algum descubrimento p. a q' logo 
q' o achar principiar a abrir o dito caminho como 
assim vos segurou por bua carta sua q' vos deixou 
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feita q' em q.'° senão reoollier não pudieis ajustar 
com elle couza algua q' em o ouvindo me infonna-
reiz como eu vos ordeno. Me pareceo. dizer vos, q 1 

espero do vosso zelo concluaes esta delig. i l como 
tão importante a meu real serviço, e de tão grande 
conveniência para os meus vassallos. El Rey nosso 
S. r o mandou por João Telles da Sylva e Antonio 
Roiz' da Costa concellieiros do seu Cons." Ultr. 0 e 
se passou por 2 vias. Antonio de Cobellos Pr." a 
fez em L. i l occ. a l a 18 de Abril de mil sette centos 
e vinte e dous. O secre. 1 ' 0 André Lopes da Lavre a 
fez escrever. — Joam Telles da Silva — Ant." Roiz 
da Gosta. 

Carta Regia solire a organisação de nin corpo de cavallaria em 
S. Paulo 

Dom João por graça de Deos Rey de Portugal 
e dos Algarves daq. m e dalém mar em Africa se-
nhor de Guiné. — Paço saber auos Rodrigo Cezar 
de Menezes gouernador e Capp.'"" general da Capi-
tania de São Paulo q' se vio o q' me reprezentas-
tes em carta de doze de setr." do anno paçado de 
q' lie m. 1 0 conveniente hauer algum corpo de solda-
dos por q' sem elles senão conserua respeito nem se 
faz bem o meu serviço e por ora bastaua bua com-
panhia de Cavallos q' não deyxa de ser mais preciza 
nesse gouerno do q' são as duas nas Minas geraes; 
e por q? a conueniencia q' me fazia Sebastião Prez 
Gago (1) em a querer levantar a sua custa não hé 

(1) Atraz se fatiou em Sebastião Fernandes do Kego montar 
a sua custa este corpo de tropas. (A', tia H.) 
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