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Exm.° Snr.', todos estes soldados que forão mui-
tos em numero se estabelecerão muitas léguas dentro 
dos lemites deste Gov.° como a V. Ex.a tenho mostra-
do, e ainda presistem por ordem de V. Ex.a 

E apelo que toca a pessoa de V. Ex.a e ao Seo 
resp.to sou o pr.° que com toda a Capitania lhe dez.® 
obedecer sem q' seja precizo outro meyo mais q' o de 
constar da vontade de V. Ex.a, mas p.10 que pertence 
a jurisdição do Governo, parece q' sendo elle diferente 
seria mais conforme a boa ordem q' naquelas Couzas 
q' fossem do Real IntereSse, eu lhes desse providencia 
como estou dando, e ainda no cazo de V. Ex.a julgar 
outras mais precizas, eu não faltaria a acautellalas com 
a pontualidade que devo. 

Porem como V. Ex.a me dis q' de todas estas cou-
zas tem dado Conta a S. Mag.e, o mesmo Senhor q' o 
he de todos estes Estados, disporá delias o q' lhe pa-
recer mais justo e nestes tr.os ninguém haverá q' du-
vide a execuçam dos Seos Reaes Direitos. 

Para o q' for do Serviço de V. Ex.a estarey sem-
pre muito prompto com a mayor e mais 

' . . Deos Guarde a V. Ex.a São Paulo a 
: . . . . 1 7 7 2 — Ill.mo e Exm.° Snr' Conde de 

Valladares. 
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Para o 111.™ e Ex. m o Senhor Marquez de Pombal 
Ill.mo e Ex.mo Snr' — Deos dê a V. Ex.a muita vi-

da, e muita saúde como lhe dezejamos para o nosso 
amparo, p.a ver no tempo do seo felicíssimo Ministério 
muitas felicidades e augmentos p.a a Real Coroa, pois 


