
— 77 -x 

im formar a V. Ex. a sobre este part icular. Deos Guarde a 
V. Ex. a Villa de Santos 22 de Agos to de 1765 — 111."10' e Ex.m o 

5 n r ' Conde de Oeyras — Dom Luiz Ant.° de Souza. 

N° 5 

V. 

Ill.mo e Ex.mi1 Snr ' — Em observancia da Real Ordem que 
V. Ex. a foy servido part ic ipar-me em Carta de 4 de Feve-
reiro deste Prezente anno de 1765 pela qual me ordena 
V. Ex. a faça part ir sem replica nem demora na primeira em-
barcação p.a esse Reino ao Pr ior , que foy do Carmo Calçado 
Fr . Jozé de Jesus Maria, e ao guardião de Santos, para que 
immediatamente digo ao Guardião de Santo Antonio F. r Cae-
tano da Santa Ignez, ambos da Villa de Santos, para que im-
media tamente que dezembarcarem nesse Por to de Lx.a pas-
sem a prezença de V. Ex.a para lhe serem intimadas as ulti-
mas ordens de El Rey N. Sr'. Tendo eu chegado a esta Villa, e 
achando já auzentes os ditos Religiozos, hum no Rio de Ja -
neiro', o outro em par te donde ficava fácil ser aly recondu-
zido, por dous avizos fiz saber ao Conde de Cunha Vice Rey 
esta noticia e as ordès de Sua Mag. e q ' D.s G.e e com efei to 
da resposta que me inviou sobre esta matér ia o mesmo 
Conde de Cunha, e de que remeto a copia, como tãobem pelas 
noticias que tenho por out ros par tes , devo capaci tar-me de 
que a deligencia está fei ta como Sua Mages tade que Deos 
Guarde houve por bem recomendar -me : Deos Guarde a V. 
Ex. a Villa de Santos 29 de Agos to de 1765 — 111.™ e Ex.m o 

Snr ' Conde de Oeyras. D. Luiz etc. 
Com esta foy jun tamente a Copia da Carta do Conde de 

Cunha em que diz: e porque esta deligencia me parece se 
executará infalivelmente, pode Vr Ex . a estar cer to q' por 
fal ta minha, não se deixará de fazer como nos está recomen-
dado. Rio 23 de Ag. t 0 de 1765. — Conde de Cunha. 


