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a deligencia poSsivel sem q' até agora o pudesse des-
cobrir. 

Com estes motivos ponho na Prez.çn de V. Ex.a o.i 
grandes inconvenientes q' se seguem ao Estado, e ao 
Serviço de S. Mag.e em senão observarem nos Registos 
de Minas o vedarem as passagens aos q' passão desta 
Cap.13 sem passaporte, porq' como está pratica se não 
observa dá ocazião aq' todos os Dezertores criminozos 
paSsem sem receyo, e até as familias inteiras se trans-
portem só por se exemirem de que os empreguem em 
algua couza do Real Serviço. 

Deos Gd." a V. Ex.a S. Paulo a 31 de Agosto de 
1 7 7 2 — Til.™ e Ex.mo Snr' Marquez de Lavradio Vice 
Rey do Estado — 

I ) . l i i i i s A n t o n i o <]e S o u z a . 

Para o Mesmo Gen.s l de Matto Grosso 
Ill.mo e Ex.mo Sr. — Como se me oferece esta oca-

zião de fazer lembrado a V. Ex.a o meu afecto vou por 
este modo a Prezença de V. Ex.a desejando m.t0 tenha 
concluído a Sua viagem em té essa Cap.ta com bom Su-
ceSso, e saúde perfeita. Também hey de estimar q' V. 
Ex.a tenha tomado posse deste Governo com aquele 
aplauzo que segura a benignidade merecim.t0 

de V. Ex.a 

O Trem q' acompanha as duas peSsas de amiudar 
vindas do Rio de Janeiro, parte com os Off.cs q' as 
conduzem se achão já na Villa de Santos Porto de Mar 
desta Capitania as Providencias 
para q' com a mayor brevidade se possão fazer paSsar 
a Serra, e.ser transportadas desta Cid.e p.a o Porto de 
Araritaguaba onde estou fazendo preparar as Canoas 
p.a q' sem perda de tempo poSsão navegar p.a essa 
Cap.ta 

E em tudo o q' nesta se me oferece do serviço de 
V. Ex.a será sempre prompta a minha Vont.e e obse-
quiosa obed.a no seo Serviço. Deos gd.e a V. Ex.a S. 


