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Sanctos dos seus defensores, e esta minha real 
ordem fareis registar nos L."s da secretr." desse 
governo, e nos da Vedoria da Praça de Sanctos 
para que todo o tempo conste que aprovey nesta 
p. t c o q' determinastes, e que isto se há de observar 
inviolavelmente. El Rey nosso S. r o mandou por 
João Telles da Sylva e o D. o r Jozeph Gomes de 
Az."0 concelh. 0 8 de seu Cons.0 Ultramarino e se 
passou por duas vias. Antonio de Cobellos Pr." a 
fes em L." occ.1". a vinte e dons de Junho de mil 
sette centos e vinte e tres. O secretr." André 
Lopes da Lavre a fes escrever. — Joam Telles 
da Silva — Jozeph, gomes de Az.'1" 

Carla Regia confirmando a consignação da yerba de p a t r o mil ernsados, pagos pela alfandega do Rio de Janeiro, para a fortificação do Porto de Santos, 
Dom João por graça de Deos Rey de Portu-

gal e dos Alg. v e s ' daq."1 e dalém mar em Africa, 
S. r de Guiné, etc. — Paço saber a vós Rodrigo 
Cezar de Menezes Gov.01' e Capp. S o gn . ! da Capp. , l i a de 
São Paulo, q' se vio o que me reprezentastes em 
carta de trinta de Septr." do anno passado, em 
resposta da ordem q' vos foi sobre as forteficações 
da Praça de Sanctos, insinuando q' logo q' tomareis 
posse desse governo, procurareis se vos remetesse 
do Rio de Janr.° a consignação dos quatro mil cru-
zados q' eu fora servido mandar dar para que se 
adiantassem as forteficações da d." Praça sendo a prin-
cipal a de Santo Amaro q' necessita de obra, e 
atlié gora se vos não tinha mandado sendo repe-
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tidas as deligencias q' tinheis feito sobre este p. a r 

dando se vos por resposta, não havia de donde se 
pudessem tirar e por q' era precizo aceudisse a 
obra daquella fortaleza, como tão bem o adiantar 
se a que deixou principiada o Engenhr. 0 João Massé 
em a qual senão tem bollido pella falta da d. a 

consignação; e q' assim era precizo q' eu ordenasse 
se não falte com ella, pois depende m. t 0 aquelle 
porto de toda a defença, e daqui por diante m . t 0 

mais. Me pareceo dizer vos q' ao Gov. o r do Rio de 
J a n r . 0 ordeno que infalivelmente faça remeter estes 
quatro mil cruzados do rendimento da dizima da 
Alfandega daquella Cid. e p. a com ellas se accudir a 
obra das fortificações da Praça de Sanctos todos 
os annos como tenho rezoluto attendendo a grande 
importancia da sua conservação por se considerar 
q' pello crescim.' 0 que houve no Contracto antece-
dente q' rematou Jozeph Ramos da Silva, e no q' 
se fez neste prezente anno a Jozeph Roiz haverá 
bastante para que se não falte a d. a consignação. 
El-Rey nosso S. r o mandou por João Telles da Sylva 
e o I). o r Jozeph Gomes de Azevedo conselheiros 
do seu Conselho Ultramarino e se passou per 
duas vias. Antonio de Cobellos Pr . a a fes em Lix. a 

occ. a l a vinte e dois de Junho de mil sette centos 
e vinte e tres. O secretr. 0 André Lopes da Lavre a 
fes escrever. — Joam Telles da Silva — Jozeph Gomes 
de Az.i0 
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