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Ill.m0 e Ex.m o Sr. — O Capi tão da Companhia dos homens 
pardos forros desta Villa de Santos, Caetano Francisco San-
tiago, de que dey conta a V. Ex . a em car ta de 2 de Agos to 
deste prezente anno de 1765, já acrescentou e formou a sua 
Companhia, porem não a pode fazer de mayor numero do 
que de sesenta homens, por não se descubrirem out ros ca-
pazes de servirem nesta Villa, e suas vezinhanças. Sem 
embargo de eu lhe prometer Pa t en t e de Capitão de Auxil ia- , 
res pardos, com graduação de Tenen te de In fan ta r i a p a g a ; 
Conciderando que isto não poderia ser do agrado de Sua 
Mages tade que Deos Guarde ,e que o não devia fazer sem 
primeiro lhe dar conta, paSsei somente ao dito Cae tano 
Francisco Sant iago huma Pa t en t e sem o declarar Capitão 
dos Auxiliares pardos, nem lhe dar a g raduação de T e n e n t e ; 
somente a fiz expedir na fo rma da Copia que a V. Ex . a re-
meto, que he a mesma que se costuma paSsar no Rio de J a -
neiro aos Capitães dos homens pardos for ros que há naquella 
Cidade. 

O Sobre dito Capitão e soldados se ficão fardando e a r -
mando com todo o Empenho para pasarem mos t ra na minha 
prezença com os seus uniformes, e a rmas tudo fei to a sua 
custa, e querem que Eu lhes signale hum Ofecial pará apren-
derem o novo exercício: Ou t ra semelhante Companhia que 
eu dezejo igualmente fazer levantar em a Villa de São Vicen-
t e ainda se não pode formar . P a r a os ou t ros pardos escravos 
e para os pre tos escravos de que há quant idade ; mandey 
lançar hum bando, ordenando aos Senhores dos ditos escra-
vos tenhão e sejão obrigados a ter para cada hum delles 
hum dardo ou chuço de 14 palmos, e que paSsarão todos 
mos t ra com elles na minha prezença. O mesmo tenho man-
dado prat icar em todas as terras , villas e Aldeyas desta Ca-
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pitania, com declaração e cautclla que as dita* a rmas cste-
jão rezervadas c gaurdadas cm poder dos sobre ditos Senho-
res dos escravos, para que somente se lhes ent reguem nas 
ocaziõcs precizas sem que poSsa haver o perigo de se a rma-
rem com ellas os ditos escravos, para fazerem algum dis-
túrbio. Deos Guarde a V. Ex. a Villa de Santos 10 de Se-
t embro de 1765 — Ill.mo e Ex.m d Snr ' Conde de Oeyras — 
Dom Luiz Ant.° etc. 

Acompanhava esta Carta huma Copia do bando que 
fica regis t rado no L.° da Secretaria e huma Copia da Pa ten te 
que se PaSsou ao Capitão dos Pardos , que tão bem fica 
reg is t rada nos ditos Livros. 
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111.™10 e Ex.m o Snr ' — Poucos dias havia que tinha che-
gado a esta Villa quando me reprezentarão os Offeciaes Me-
l i tares das seis Companhias pagas de Infan ta r ia ou Arte lha-
ria desta Praça que estavão por pagar há onze mezes conta-
dos do ult imo dia do mez de Se tembro do anno proximo pre-
cedente de 1764, em que lhe fizera o ult imo pagamento a the 
o prezente em que t inha corrida o dito tempo mais me repre-
zen ta rão que se lhe estava jun tamen te devendo dous annos 
e sete mezes de seus fa rdamentos de que neceSsitavão muito. 

Reprezen ta rão-me tão bem os Offeciaes das Compa-
nhias de Aventure i ros que t inhão servido em o Rio Grande 
que lhes devião g rande par te de seus soldos: E os ou t ros 
offeciaes das novas Companhias de Aventure i ros que o Con-
de de Cunha Vice Rey mandou levantar em S. Paulo destina-
dos a servir a onde a neceSsidade mais as pedise, tão bem me 
reprezen ta rão que t inhão estado promptos , com os seus sol-
dados des o dia 12 de mayo deste prezente anno, e que se ti-
nhão sus tentado a sua custa a the o dia 28 de Julho em que 
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