
Carta Regia censnranào o ouvidor José Rodrigues Campello 

Dom João por graça de Deos Rey de Portugal, 
e dos Alg . e s daquem, e dalém mar em Africa snór 
de Guiné, e t c . — P a ç o saber a vós Conde Sarceda 
Gov o r e Capitão Gn! da Capitania de São Paulo, que 
se vio a vossa Carta de sete de Fevr? deste prez? 
anno que me escrevestes pela secretaria de Estado 
sobre as queixas q' havia contra o procedim? do 
Ouvidor dessa Capitania João Roiz' Campello poi-
se afastar em tudo das obrigações do seu cargo, 
não tendo attenção ã minha ordem de dez de Julho 
de mil setecentos, vinte e seis enconfírmaçâo da 
Jey de dez de Setr? de mil seiscentos e onze, pela 
quaes sou servido se conservem os índios nas 
Aldeãs sem outra administração particular, e contra 
esta administração os reparte por quem lhe parece; 
e vendo se o mais que, que me expuzestes, e 
docum'?, que remetestes: Me pareceo dizervos que 
11a rezidencia do d? Ouvidor se manda tomar 
conhecim'.0 das culpas, de que hé arguido ; e se vos 
ordena remetais as copias das ordês de dés de 
Setr? de mil seis centos, e onze, e de dés de Julho 
de mil sete centos, vinte e seis, de q' fazeis menção 
as ques fareis executar, não havendo outras em 
contr. 0 El Rey nosso Snr o mandou pelos D D. Manoel 
Frz Varges, e Alex. 0 Metello de souza e Mene-
zes conc."* do seu cons. 0 Ultr." Antonio de Souza 

* 



Per." a fes em Lix." occ.1 a dezasete de Outr." de 
mil sete centos e vinte seis (1). 

O Secretario M. c l Caetano Lopes da Lavre a 
fes escrever. 

M.c[ Fr2 Varges.—Alex.0 Metello de Souza e Mene-zes. 

Carta Regia participando a expedição de novas ordens para p e a alfandega de Rio entre com os p a t r o mil cruzados destinados annnalinente á fortificação de Santos. 
Dom João por graça de Deus Rey de Portugal 

e dos Algarues daq. m e dalém mar em Africa Snór 
de Guiné, etc. —Faço saber a vós Rodrigo Cezar de 
Menezes Governador e Capp. m general da Capp."1" 
de São Paullo, que se uiu o que me reprezentastes 
em carta de vinte e quatro de Mayo deste prezente 
anno em como se não tinha feito remessa da do 
Rio de Janeyro de quatro mil cruzados q' tenho 

(I) l ia aqui um anacl ironismo grave . Em 1726 Rodrigo 
Cezar era ainda o governador de S. Paulo; em Julho de 1727 
seguiu el le para Cuyabá, donde voltou em I72.S, aqui encontran-
do o governo já occupaclo por Caldeira P imente l , que o tinha 
vindo substituir. Caldeira Pimentel serviu até -I7:-S2 e só então 
é que foi substituído pelo Conde de Sarzedas. A Carta regia 
seguinte , que é posterior a esta, ainda é dirigida a Rodrigo 
Cezar e vai firmada, pelos m e s m o s conse lhe iros , ( \ . ila R.) 
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