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N° 4 

P. 

Hl."10 e Ex.m 0 Sr. — Como V. Ex . a foy servido recomen-
dar -me que de tudo lhe desse con t a : Tenho observado que 
o rendimento principal que tem esta Provedor ia para o p a -
gamen to das Tropas que se conservão nesta Capitania, he o 
cont ra to do sal, em que está consignado hum cruzado por 
alqueire em todo o que se vende nesta Villa somen te ; po rem 
este rendimento, não chega ao pagamento das T r o p a s ; 
porque a Sua Sustentação segundo o pé em que hoje se ' 
achão, importa em vinte e qua t ro contos sesenta mil, nove 
sentos, e vinte reis. Da cer t idão junta verá V. Ex . a o pouco 
a que chegão os cruzados do sal que aqui se vende, e o pouco 
que neste anno ha esperanças de render , porque do que a the 
o prezente se tem vendido, que não paSsa o rendimento dos 
Cruzados, de hum conto e se tenta e cinco mil reis, se vê que 
a the o fim do anno, não pode render a mesma quant ia que 
costumava render em out ros annos, porq ' não chega ainda 
a terça par te . 

A mim me parece que o rendimento deste sal seria mui-
to mais avultado, se o contra to , o es tanque desta Capitania 
fosse devedido da do Bahia e a rezão he e s t a : Navegase o 
sal do por to de Lisboa para a Bah ia ; e daquella Cidade de 
tempos a tempos vem para esta Villa huma Sumaca, acaba-
se mui tas vezes o sal da Sumaca ,e como não ha sal para 
vender não rende o Cruzado, como neste anno se exper imen-
tou, e quando chega a vir com elle o Navio, já os moradores 
das villas desta Costa, nas suas lanxas, o tem mandado con-
duzir do Rio de Janeiro, e perde-se o interesse do Cruzado, 
porque, porque como tão somente se paga do que se vende 
nesta villa, nos out ros Po r to s desta Costa, paSsa sem este 
emcargo, e não sucederia isto asim, segundo me parece se o 
cont ra tador do sal deste Po r to fosse outro , que não o d a 
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Bahia, porque o dito Cont ra tador nunca perde, porque ou o 
di to Sal sc compre aqui ou no Rio, ou na Bahia, sempre se 
compra a elle. 

Sua Mages tade que Deos Guarde he que tem o prejuízo 
porque o sal que he comprado fora deste Por to , não lhe paga 
cruzado. V. Ex. a de t reminará o que for servido. D.» G.c a 
V. Ex . a Villa de Santos 18 de Agos to de 1765 — 111."10 c Ex.nra 

Sr. Conde de Oeyras — D. Luiz etc. 
Acompanhava esta Carta huma cert idão do rendimento 

dos cruzados do sal, cm que se mos t ra ter importado no 
anno de 1763 3:971$980 most rase mais ter importado o anno 
de 176-1- 4:913$560 c neste anno dc 1765 não ter rendido a the 
o fim do mez de Agos to do d.° anno se não a q.,a de 1 :075$100. 

N.° 5 

I 

Ill.mo e Ex.m° Sr. — H é mui to notável a summa pobreza 
a que se achão reduzidos a mayor par te dos habi tantes des'a 
Villa, constando-me que a esta porpoção, sucede o mesmo 
nas ou t ras t e r ras desta Capi tan ia : Elles se achão faltos de 
todo o neceSsario, para as comodidades da vida, a the do 
propr io sustento, porque quaze todo lhe vem de fora, nas-
cendo esta mizeria da negligencia com que estão vendo, e 
conservando ao pé das suas cazas, largas campinas, todas 
cuber tas de Arvoredo, e espeSsa mat ta , sem utilidade algu-
ma : Se não fosse o pequeno Cabedal que aqui despendem os 
Soldados desta pouca Tropa paga, que se conserva, e a neceS-
sidade que obriga aos habi tadores de Serra aSsima, a deserem 
a este Por to , para se proverem de alguns alqueires de sal, 
que de mezes a mezes t r anspor t ão alguns pequenos Navios, 
já de todo estar ia despovoada. 

Os seus edeficios ainda mos t rão em parte , a riqueza que 
t ive rão os seus antepaSsados, no tempo em q' o Ouro das 
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