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•e como se me of ferece a oportuna ocasião de ir á sua 
deste Po r to para essa Cidade 
desejo por este meio a honra de of fe recer -me no Serviço de 
V. Exa . suas boas noticias e as suas ordens serão 
para minha maior vaidade merecer à estimável correspon-
dência de V. Exa. em epie venero unidas ao M.° da pcSsoa e 
do lugar as excelentes vir tudes e cpialidades que Eu quizera 
saber imitar. Deos Guarde a V. Exa. m® a®. Villa de Santos 
26 de Agosto de 1765/ Ill.mo Snr ' Conde de Azambuja . Dom 
Luiz Antonio de Souza. 

Para o G.or de Santos 
• 

A duas de V. S.a tenho de dar respos ta : Ambas estimey 
mui to e com o mesmo apreço receberey sempre este favor 
de V. S.a todas as vezes que mo permet i r . Emquanto ao 
novo descuberto das minas, não ha nada que conciderar so-
b r e a rezolução que nesta matér ia se deve segui r ; a qual he, 
logo logo mandallas impedir inflexivelmente em nome de Sua 
Mages tade , para que por modo algum se poSsa bullir nellas 
an t e s de se dar conta ao dito Snr ' 

E no que respeita as clarezas q' V. S.a pedia sobre o 
vencimento dos soldos que competem aos Ofeciaes e solda-
dos das Companhias dos Aventureiros , como estas se achão 
na Provedoria, cá as poderei manda r t i rar . No mais que toca 
a conservação das ditas Companhias, e o que se lhe deve 
dar para as en t re te r , com o parecer de V. S.a se rezolverá 
o que for mais conveniente; e rezervo este ponto para quando 
t iver o gos to de me ver com V. S.a nessa Cidade: En t re tan to 
me of fereço muito p rompto para dar gosto a V. S. que 
Deos Guarde m.s a.s. 28 de Agos to de 1765 — Snr. etc.a — 
Dom Luiz etc. a — 


