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•o que deve seguir. 
No entanto aplique V . S . todo o seo cuidado com 

a mayor eficacia em fazer apromptar tudo na forma 
que tenho determinado e do que for praticando ou du-
vidas que se lhe ofereçam me vá fazendo promptos 
avizos para dar com tempo as providencias neceSsa-
rias, e hir ajustando todas as medidas que forem mais 
Convenientes a boa execução deste importantíssimo 
projecto, 110 que espero se conduza V . S . como costu-
ma em tudo o q' pertence ao serviço de S. Mag.e 

D.s gd." a V . S . São Paulo a 10 de Mayo de 1 7 7 2 . 

Para o mesmo 
Recebo a Carta de 23 de Abril a respeito do que 

S. Magestade manda averiguar nesse Continente para 
saber se nelle pode ter a comodid." de achar páos q' 
possão servir para mastros das suas Náos. 

Esta deligencia ainda não está bem feita pelo q' 
vejo dos avizos da sobre dita Carta de V . S . e poriSso 
tornando a replicar sobre de-
ve fazer hê mandar alguns homens práticos e Carpin-
teiros bons dentro ao mato deligencia, e 
verd.e se com effeito qualid.*, altura, gros-
sura, e fibra que para q' com a certeza deste 
exame q' deve e com toda a verd.e possa Eu 
ficar certo, e avizar para a Córte de que temos com et-
feito no mato os ditos paos da sobre dita qualidade e 
altura. 

Visto isto se hade conciderar também a distancia 
em q' ficão os d.os páos, e a menor ou mayor dificuldade 
q' pode haver no Cam." e para se calcular e com pru-
dência o trabalho e despeza q' hade haver da Real Fa-
zenda, e a conveniência q' pode fazer S. Mag.e ás 
peSsoas particulares q' os tirarem. 


