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rezolver sobre as mais couzas que respei tavão a dita P ro -
vedoria como a V. Ex. a darei Conta. Deos Guarde a V. Ex. a 

Villa de Santos 6 de Agos to de 1765 — 111."10 e Ex.mo Sr. Con-
de de Oeyras — D. Luiz etc. 

N.° 4 

C 
i 

ll!.mo e Ex.m o Sr. — Foy Sua Mages tade que Deos Guar-
de servido ou t ro sim ordenarme em Carta Sua f i rmada da 
sua Real mão que para ivitar as jus tas escuzas a que recor-
rem os homens abonados, e de Caza estabellecida nesta Ca-
pitania para servirem de Thezoure i ros recebedores da Real 
Fazenda , pelos motivos do g rande imcomodo de irem dar 

"contas ao Reyno, e nelle exper imentarem as dilações que 
comumente lhes fazem os Ofeciaes da Fazenda : hera ser-
vido o mesmo Senhor ordenar que os ditos Thezoureiros 
fossem nomeados por tempo de t res annos, e que dem conta 
com ent rega no f im delles nesta Capital em junta . 

E achando servindo de Thezoure i ro a Manoel Angelo 
Figueira de Aguiar desde 25 de Junho deste prezente anno 
de 1765, e imformando me da sua Capacidade, e dos seus 
haveres e achando ser idoneo, e muito capaz para o sobre 
dito emprego, o nomeey em vir tude da Real Ordem de Sua 
Mages tade que Deos Guarde, para servir de Thezourei ro 
por t empo de t res annos declarando-lhe de dar contas afinal 
no fim dos ditos t res annos nesta Capital em junta e que 
no fim de cada hum dos refer idos t res annos havia de recen-
cear as ditas contas com as dos recebedores part iculares, e 
que nas ta rdes cer tas dos dias de cada semana que eu lhe 
signalaria, devia vir asest ir a jun ta para nella e a boca do 
cofre fazerem os pagamentos necessários fazendo-se estes, 
e recebendo-se os rendimentos da refer ida Provedoria com a 
devida dest inção e na fo rma que Sua Magestade que Deos 
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Guarde tem detreminado. O que asim se hade executar 
como o dito Sr. ordena. Deos Guarde a V. Ex. a Villa de 
Santos 7 de Agosto de 1765/ Ill.mo e Ex.m 0 Snr ' etc. — Dom 
Luiz etc. 

N° 4 

D 

i 

Ill.mo e Ex.m o Sr. — Sendo Sua Mages tade que Deos 
Guarde out ro sim servido de t reminar -me na Sua Car ta Re-
gia f irmada da Sua Real Mão, expedida a 7 de Março deste 
prezente anno de 1765 que sendo-lhe preciza huma individual 
noção de todos os rendimentos anuaes de cada huma das 
repart ições porque se faz a arecadação da Sua Real Fazen-
da, e das despezas a que se aplicão, para que no seu Real 
Erár io , se poSsão fazer os respectivos asentos com a destin-
ção e clareza que nas suas Reaes Ordens tem de t reminado : 
Me ordenava que logo que eu recebese a Sua Real Carta , 
fizese que na junta que se mandava estabellecer da Sua Real 
Fazenda nesta Capitania, ouvese hum livro separado de re-
çeyta e despeza, no qual se lançasem de huma par te todas 
as parcelas que sucessivamente fossem entrando, per tencen-
tes aos rendimentos vencidos do tempo que eu ouvese to-
mado poSse em diante. E da outra as despezas per tencentes 
ao referido tempo tudo com as declarações que na refer ida 
Carta Regia são contheudas. 

Em execução do que fiz fo rmar o livro de Receita e des-
peza na forma de que a V. Ex . a r emeto a copia, pela qual 
verá V. Ex. a a forma que me pareceo dar-lhe, repar t indo de-
bayxo dos diferentes t i tulos as adições da receita que a cada 
hum delles pertence declarando-se a quant ia do pagamen to 
que tem entrado, o tempo em que se venceo, e o nome do 
rendeiro que pagou ; pelos quaes se pode saber ao mesmo 
tempo o que fal ta para receber em cada hum dos rendimen-
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