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E chegado o d.° papel a aquela Capital antes de 

partir o Brigadeiro, teve todo o tempo necessário pa-
ra vir instruhido pelo Ex.mo Vice Rey, em tudo o q' 
era mais conveniente se fizesse nesta Capitania, e em-
barcando na Corveta de Sua Magestade junto com hua 
parte do Trem de Artelharia e moniçoens que veyo de 
Lisboa p.a esta Capitania, embarcou juntamente com 
elle hum Tenente com trinta sold.os artilheiros, e sa-
hindo no dia 12 de Mayo daquelle porto encontrarão 
logo tantas contradiçoens no mar, e ventos opostos a 
sua viagem que depois de arribarem duas vezes a Ilha 
de São Sebastião cousa raras veses sucedidas: Daly 
fes a sua viagem por terra para o Porto da Bertioga, 
adonde o foi buscar o Escaler do Governo para a Vil-
la de Santos, que dista daquella Barra donde 
me enviou as Cartas do Excellentissimo 
a minha mão no dia vinte 
entrou também pela 
ta de S. Magestade 
dúzia parte do 
q' tinhão vindo 
do o Brigadeiro 
os índios para o Conduzirem e; lhe ajudarem a passar 
a Serra, e chegando a esta Cidade no dia 12 de Julho 
logo e sem mais demora entrei a conferir com elle e 
a mostrar-lhe os Mapas e Cartas Topográficas que eu 
tinha formado destes Sertoens, e de que elle já tinha 
bast.e noticia, e depois de consultarmos miudamente 
sobre todos os Serviços que S. Magestade manda fa-
zer nesta Capitania e sobre todos os Socorros com que 
se devião sustentar os ditos Serviços na conformid." 
dos Pontos mais importantes do meu já referido Papel 
Letra — A — formalizou elle o seo parecer em o Pa-
pel Letra — C — que ,aqui junto daptado de trinta e 
hum do mesmo mes de Julho, e assignado por elle em 
o qual se conforma comigo em muita parte das dispo-
ziçoens que eu já tinha proposto antecedentemente ao 
ExcellentiSsimo Vice-Rey, o que tudo ponho na Pre-
zença de V. Ex.a junto com o Mapa que delineou o 


