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Para o Cap.m Fran.co Aranha Barreto q' está no Rio G.de 

destacado. 

Como Sua Mages tade fosse servido emcar regar -me do 
Governo desta Capitania de S. Paulo, a que tenho chegado; 
e he do total improprio de hum Capitão o d izer : Eu não 
cuidey: Se me faz precizo dir igir-me a V.cc tanto pela 
noticia que tenho do seu prést imo como pela porpoção cm 
que se acha neste Des tacamento da Barranca, para que sem 
demora me estabelleça intelligencias com todo o segredo e 
a todo o custo com os noSsos Orgulhozos e Confinantes 
mãos vezinhos, para que inte i ramente me possa dar noticia 
das suas mais int imas e secretas disposições, sendo possível 
j un tamen te me diga o seu efectivo, e actual Es tado de forças 
nesse Citio, e em todos os mais de que tiver noticia o mesmo 
se o puder alcançar, das que t iverem em Buenos Ayres e em 
ou t ras par tes fazendo me sucessivamente avizos dos seus 
movimentos ou da sua quietação, para que eu esteja sempre 
imformado do Es tado verdadeiro em que todas as couzas 
se achão, e estes ordinários avizos, podem vir de Camara em 
Camara , ou pelo modo mais possível que V m . " en tender ; 
mas os de novidade, os mande V m . " por expreços, e por di-
fe ren tes Vias a todo o custo e a toda a preça, para que sem 
falência, e com a mayor brevidade me chegue a noticia do 
que se alcançar, que Eu cá pagarey p romptamente aos pro-
prios que t rouxerem as refer idas Car tas . Deos Guarde a 
Vm. c e m.s a.s Villa de Santos 27 de Ju lho de 1765/ Snr ' Cap.m 

Francisco Aranha Bar re to — Dom Luiz Ant.° de Souza. 
i 

Para o G." de S.ta Catharina 

M E U am.° e Snr. — Heide es t imar que V. S.a fizesse 
a sua viagem para essa Ilha de Santa Catharina com muita 
felicidade e perfe i ta saúde ent re a dispor os cidadões 


