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E para q' esta experiencia se faça com todo o 
acerto e sem a menor duvida mande V. Snr.la exami-
nar a donde haverá hum até dous paus da menor gran-
deza da Relação adonde diz: 

Paus de trinta e seis até 50 pez In~ 
glezes de Comprido q' fazem oito e mfiya 
braças das nossas, e de grosso sete até no-
ve polegadas. 

E escolhendo muito bem hum par de paos desta 
medida veja q.to lhe pede pelos cortar, e conduzir ao 
Porto do Embarque, e me avize porq', por hora basta 
que se saiba com toda a certeza se há os paos gran-
des de dezaSete braças vindo Certidão que declare o 
que há nesta matéria, e para amostra bastão os paos 
pequenos e de menos custo p.a se verem e se fazer ex-
periencia porq' se se acharem bons se entrará a fazer 
a despeza dos mayores gastos que se precizarem por 
ser e s te neg.«° hum dos da mayor importancia p.a o au-
mento da Marinha, e navegaçam Portugueza. D.3 Gd.° 
a V. S.a m.s ann.s S. Paulo a 5 de Julho de 1 7 7 2 . 

Para o Brigadr.0 Jozé Custodio de Sá 
expedidas 

pela Secretaria de Estado com data do primeiro de Ou-
tubro do anno preterito e recebidas em Março proxi-
mo passado, com outros avizos q' me participou o 
Ex.mo Snr' Vice Rey do Estado, fui ciente de q' Sua 
Magestade q' D.s g.e p.a bem do Seo Real Serviço man-
dava passar a V . S . para esta Capit." afim de prose-
guir nella as muitas importantes deligencias que o mes-
mo Senhor he servido mandar-lhe confiar. 

Nesta intelligencia tenho esperado a V.S.a com ex-
ceSsivo cuid.0, para se poder por em pratica, e conse-
guir o importantiSsimo projecto, aq' V . S . vem desti-


