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muito este favor, não só pelas boas noticias que V. 
Ex. a ine partecipa de ter feito a sua viagem com fe-
liz successo, mas tãobem por me segurar beijara a 
Mão a Sua Mag.c que D. e G. s no mesmo dia do de-
zembarque, e ficara empregado lio lugar de Prezi-
dente de Conselho Ultramarino, cujas relevantes no-
ticias foram para mim tão plauziveis, como se eu tivera 
o maior despacho, e as fiz logo publicar a todos por 
muitas e attendiveis circumstancias, que para isso havia. 

O certo hé que o grande zello do Real Serviço, e 
destincto merecimento de A'. Ex.", de que eu sou 
muito fiel testemunha nesta America, não podião dei-
xar de ser atendidos de S. Mag.e, e eu como mais 
devedor, expecialmente obrigado a Y. Ex." me inte-
resso nestas felicidades, de que dou a A'. Ex." o pa-
rabém, e lhas dezejo muito continuadas, para gosto 
e credito meu. e de todos os que verdadeiramente 
amâo a A'. Ex." entre os quaes serei tãobem o que 
mais prompto, e fielmente executarei todas as ordens 
de V. Ex.", e da 111.""1 e Ex.""1 S a Condeça de Cunha 
minha Sr.", a quem offereço a mais reverente escra-
vidão e obedieneia. 

Minha mulher se confessa muito obrigada a V. Ex. a, 
e tudo o que me toca será sempre ao muito q. A . 
Ex." nos favorece, nos distingue e nos honra. D." G.1' 
a V. Ex.". S. Paulo, 8 de Setembro de 1768. Ill m o e 
Ex.m"Sn. r Conde de ('unha.—Dow Luiz Antonio de Souza. 

P.a o Snr. General de Minas 
m mo E mo g m . . — Recebo a carta de V. Ex." em 

que me faz m. o e anunciar a plauzivel noticia de ter 
chegado felizmente a esse Governo. Xa deligencia de 
procurar boas noticias de A". Ex." tinha eu já expedido 
desta Capitania hum expresso com cartas em que 
juntamente dou a Y. Ex." o parabém. Por esta se-21 
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gunda via a repito acrescentando o fiel reconhecimento 
com que a Y. Ex." aggradeço a especial attenção com 
que me tem honrado, e disvanecido. Em todas as occa-
ziòes que se me offerecerem do serviço de Y. Ex." mos-
trarei o quanto me prezo de obedecer aos seus esti-
máveis preceitos. Deos O.0 a Y. Ex." S. Paulo IH do 
7br." de 1768. 111.1"0 e Ex."1" Snr. Conde de Valadares. 
— Dom Luiz Antonio de Souza. 

Para o mesmo Snr'. 
111."10 a E.'"° Snr: — Recebo juntamente com as 

cartas de V. Ex." a Provizão Regia da Meza da Con-
ciencia de 18 de Janeiro deste prezente anuo de I76s, 
para o effeito de se averiguar as Igrejas colladas que 
ha nesta Capitania, com tudo o mais que na mesma 
se declara, a quê fico dando prompta execução. Deos 
G. c a V. Ex." S. Paulo 14 de 7br.° de 1768. 111."1" 
e Ex."10 Snr. Conde de Valadares. — Dom Luiz Anto-
nio de Souza. 
Carta que vay da Secretaria (leste Governo para o Tri-

bunal da Meza »la Conciencia 
SENHOR. 
Satisfazendo a Real Or-

dem de V. Mag.0 de 18 
Janr.0 ponho na prezença 
de V. Mag.0 a resposta 
(pie deo o Prov.o r da Fa-
zenda Real desta Capita-
nia com a certidão de tudo 
o que consta pelos Livros 
da Provedoria a respeito 
do que V. Mag.0 hé ser-
vido mandar-me averiguar 
sobre as Igrejas colladas 

DOM JOSÉ por graça 
de D. 8 Rey de Portugal, 
e dos Algarves, (laquem, 
e dalém mar em Africa, 
Senhor de Guiné, etc. — 
('oino Governador, e per-
petuo Administrador que 
sou do Mestrado, ('aval-
iaria, e Ordem de N. 
Snr. Jezus Christo: Faço 
saber a vos Governador, 
e Capitão General da Ca-
pitania de S. Paulo que 
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