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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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P-'1 desprezar pois dá os Cauallos sellados e emfrea-
dos como Constaria da petição sua q' me reme-
testes. Me pareceo dizer uos q' esta mesma oferta 
fez por via do Gouernador da praça de Santos, e 
sobre ella se vos escreue em carta q' lieis de rece-
ber nesta mesma ocazião e q' p." se defferir a este 
negocio lie necessário q' declareis o q' fará de des-
peza esta Tropa annualm. t e com os soldos dos offl-
ciais e soldados de q ) ella se ha de compor, e a 
forma q' se vos oiferece p." o sustento dos Cauallos e 
o meio e parte donde pode sahir o rendimento 
P-'1 a satisfação de tudo p. a q' com toda a noticia 
possa eu mandar dar neste p."r a prouidencia que 
for mais conueniente. El Rey nosso S. r o mandou 
por João Telles da Sylva e Antonio Roiz' da Costa 
concelheiros do seu Cons.0 Ultr.0 e se passou por 
duas vias. Miguel de Macedo Ribeyro a fez em 
Lisboa occidental a dezouto de Abril de mil sete 
centos e vinte e dous. O secretr. 0 Andre Lopes da 
f^avre a fez escrever. — Joam Telles da Silva — 
Ant.° líoi? da Costa. 

Carta Regia sobre a concessão de Quatro mil cruzados para as obras 
da Fortaleza de Santos 

Dom -João por graça de Deos Rey de Portugal 
c dos Alg. o s daq. m e dalém mar em Africa senhor 
( e Guiné, etc. — Paço saber a vós Rodrigo Cezar 
( l ° Menezes Gov. o r e Cappitão general da Cappi-
tania de São Paulo, q' se vio o q' respondeste em 
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