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inimigos para combater hum Corpo de soldados os mais va-
lentes, e os mais distintos para toda a Empreza . 

Que iSso seja melhor me parece que não tem duvida, e 
que só a pode ter, e me estarem as rendas desta Provedoria 
em tal decadencia que não he poSsivel chegarem para iSso; 
Da conta que remeto a V. Ex. a verá a d i fe rença : e vay no 
n.° 4. 

Porem se acazo cu descubrir meyos com que as rendas 
da Provedoria se poSsão melhorar , e V. Ex. a achar conveniente 
que se sigão alguns dos projectos que me tem lembrado, e 
de que darey conta a V. Ex . a em off.05 separados, me avizará 
V. Ex. sendo servido, se Sua Mages tade que Deos guarde 
he servido, ou contente de que as Tropas que aqui há se 
formem em Regimento, por não precizar de levantar Aven-
tureiros com tanta despeza, e t raba lho ; e não os ter promp-
tos a todo o tempo que as ocazioens se of ferecerem. Deos 
Guarde a V. Ex. a 31 de Julho de 1765 — Ill.mo e Ex.m o Sr. 
Conde de Oeyras — Dom Luiz Antonio de Souza. 

N° 3o 

" 2 " 

Ill.mo e Ex.ma Sr — Em segundo lugar consiste o Es tado 
Militar desta Capitania em a lgumas Companhias de Orde-
nança disperças, em quaes em mui tas par tes não comprehen-
dem toda a gente, dos Povos nem tem aquella regular idade 
que tem as Ordenanças do Reyno e para remediar isto, es-
crevi a todos os Capitães móres, para que fizesem listas 
exactas de toda a gente dos seus districtos, mandando lhe 
hum exemplar, para que se governasem por elle; e como me 
constase que em varias par tes se achavão vagos os postos 
de Capitães móres, Sargentos mores, e Capitães das Orde-
nanças, e não haveria quem desse a execução a ordem e 
ainda nas par tes em que os ouvese, muitos a não executa-
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r ião pela não perceberem; cauzando-me grave demora de 
tempo o irem e voltarem os avizos na larga distancia deste 
Paiz, ficando eu sem poder alcançar a verdadeira noticia dos 
homens de epie se conipoem os referidos destrictos. Deter -
minei officiaes que em meu nome fossem a estas delligencias 
porque da boa formalidade das Ordenanças, nasce a faceli-
dade de se ent re ter , e augmen ta r a força e numero de todos 
os Corpos Regulares de Milicia. Nesta Villa paSsei most ra 
as Companhias, as quaes não comprehendem todos os habi-
t an tes e denominão-se Companhias de Foraste i ros , e se 
compoem dos na turaes do Reyno, ou de fora da terra , e des-
tes jun ta rão-se muito poucos, porque huns se apegarão a 
Previlegios, que não tinhão, outros que erão Boticários Le-
trados, familiares do Santo Ofíicio, e outros semelhantes. 
Todas estas tenho determinado regular , mandando com-
prehender na Ordenança todos os habi tantes , na forma que 
no Reyno se pratica. Como nesta t e r r a há muitos homens 
pardos, e ent re estes, huns que são ofeciaes de di ferentes 
Oficios, e outros homens de Cabedaes, e de prés t imo; achey 
que havia destes huma companhia com seu Capitão homem 
pardo, e rico, a qual se conservava tão bem a par te com a 
mesma denominação de Companhia dos pardos ; chamey o 
Capitão e dizendo-me que não t inha senão t r inta e qua t ro 
soldados, lhe ofereci paSsar- lhe pa ten te de Capitão de Ca-
pi tão de Auxil iares pardos com graduação de Tenente de 
Infan ta r ia , se ele me juntase cem homens armados, e f a rda -
dos a sua custa, de que elle ficou muito sa t i s fe i to : e não 
só espero te r esta Companhia em que ac tualmente se está 
t rabalhando, e que hade ser das bem luzidas, mas tão bem, 
tenho esperança de f o r m a r out ra do mesmo modo na villa 
de São Vicente porque já tenho out ro capitão com o mesmo 
dezejo. H a out ros pardos que são escravos, e homens d e 
ganhar , e destes mesmos quero tãobem fo rmar Companhias,, 
como tão bem dos pretos, obr igando os Senhores a t e rem 
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outras tan tas a rmas como escravos com a condição porem 
que os ditos Senhores as t enhão guardadas e rezervadas del-
les e só para as ocaziÕes, pa ra cjue não possão fazer com 
ellas algum distúrbio. Ao mesmo passo me vou dispondo 
para levantar aqui hum Corpo de Auxiliares, o qual he mui to 
conveniente, ou para a judar a defença as T ropas pagas, ou 
para guarnecerem estas For ta lezas no cazo que aquellas 
hajão de marchar para outra par te e do mesmo modo, espero 
fazellos em S. Paulo como V. Ex. me tem detreminado. 

Para esta execução não deixa de haver bas tan tes difi-
culdades porque alem de' não es tar isto aqui em pratica, e 
ser para estes homens huma couza nova e es t ranha , aborre-
cem elles todos na tura lmente o nome de soldados como tão 
bem todo o emprego que os prive daquella l iberdade, e pre-
guiça em que estão creados, tendo pela mayor pa r t e estes 
povos o costume de mudar de Citio com niuita facilidade e 
o vicio de se meterem pelos matos e viverem por lá mui tos 
tempos; pelo que neceSito me conduzir nes tas couzas com 
muito modo, introduzindo-as com aquella suavidade tão 
neceSsaria ao génio desconfiado destas gentes . H a tão bem 
outra deíiculdade, não pequena, e he as g r andes distancias 
em que estão as Villas e lugares huns dos ou t ros , havendo 
muito poucos em que se poSsa f o r m a r h u m a Companhia 
inteira, e sendo muito desconveniente haver de deixar huma 
Companhia devidida, em larga distancia de prerneyo, sem 
a comodidade de se poder jun ta r para os Exercícios , e para 
a defença debayxo do Comando dos respect ivos offeciaes. 
Sobre estes obstáculos, fico conciderando os meyos de que 
me poSso valer, para consiliar as sobre di tas def icu ldades : 
dezejo muito o acerto, e em tudo dar cabal sa t i s fação ao que 
V. Ex. a for servido de me ordenar . Deos Guarde a V. Ex . a 

Villa de Santos 2 de Agos to de 1765. — 111.1"0' e Ex.™° Sr. 
Conde de Oeyras. — Dom Luiz etc.a 
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