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Guarde a V. Ex. a Villa de Santos 19 de 7bro° de 1765 — 
111.™ e Ex.m o Snr ' Conde de Oeyras — etc. a 

N° 6 

D 

Ill.mo e Ex."10 Snr ' — Ent re as Ordes e Car tas que Sua 
Mages tade que D* Guarde, foy servido expedirme nas vias 
que recebv pelas Náos da Fro ta (|ue veyo de Lisboa a o 
Rio de Janei ro neste anno de 1765, íorão as car tas que vinhão 
derigidas ao Ouvidor de 1 'a rnagoá: Eu as fiz en t rega r ao 
Juiz Ordinário que aly serve, porquanto o dito lugar de 
Ouvidor se acha vago de (pie também dou par te a V. Ex.a, e 
que fal ta aly o dito Ministro, e a Correição que elle devia fazer 
ha huns poucos de annos ; O que ponho na prezença de 
V. Ex . a para que disponha neste part icular o que for mais 
util e conveniente aos intereces, e serviço de Sua Mages-
tade que Deos Goarde. O mesmo Senhor Guarde a V. Ex.§ 
Villa de Santos 20 de 7br.° de 1765 — Ill.mo e Ex.m o Sn r ' 
Conde de Oeyras •— etc. a 

N° 6 

E 

Ill.mo e Ex.m o Sr. — Nesta Capitania são f requentes a s 
mor tes violentas e por muito pequenas cauzas, alem de ou-
t ras que se tem fei to em peSsoas menos consideráveis, foi 
a que se fez no dia 13 do Corren te em São Paulo no Capi tão 
da Ordenança da mesma Cidade Antonio da Silva Bri to , 
andando fazendo a lista da Ordenança, como eu lhe t inha 
o rdenado ; como t ã o bem a que se fez no Escr ivão de T a u -
baté hindo a fazer huma deligencia: E porque de Ordinár io 
estes delitos são executados por homens vadios, e mandados 
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para este fim por peSsoas que a t reçoadamente se per tendem 
vingar por estes meyos, ficando desta sor te oculto o que 
manda, e fugindo o q' executa, pela facilidade com que se 
paSsão pelos matos a ou t ras ter ras , e com que ficão no 
mesmo ma t to vivendo pelas roças e pelos chamados Citios, 
de que ha grande quantidade sem se saber nunca, nem se 
poder aver iguar adonde parão estes delinguentes, para po-
derem ser castigados como merecem os seus delitos. 

Dezejando do modo possível cohibir tão escandalozos 
excessos, tão contrár ios as Leys de Sua Magestade , e a se-
gurança das peSsoas, e a tranquil idade dos fieis Vassallos 
do dito Snr ' detreminey que nesta Capitania se pozese em 
pratica da Policia de 25 de Junho de 1760, e as ou t ras cinco 
a que se refere paSsando ao Ouvidor da Comarca as Ordes 
neceSsarias, por me parecer produziria hum bom efeito, 
pela boa formalidade com que se acautellão os acidentes fu -
turos ,e estou persuadido de que fazendo-a executar exac-
tamente se demenuirão muitos destes facinorosos e insolen-
tes. V. Ex. a sera servido de te rminar -me o mais que se o f f e -
recer a este respeito advert indo-me com ás suas Sabias ins-
troções, o que por fal ta de inteligência eu poSsa ter Obme-
tidò, para asim o executar . Deos Guarde a V. Ex. a Villa de 
Santos 21 de 7br.° de 1765 — 111.™ e Ex,m o Snr ' Conde de 
Oeyras. 

\ 

N° 6 

F 

Ill.m0 e Ex.m o Sr. Das car tas juntas que com esta r eme to 
a V. Ex. a , que huma he do Sargento mór Francisco Jozé 
Monteiro, que mandei as Comarcas paSsar mos t ra e o rdenar 
as listas das Ordenanças e a out ra do Capitão mór de Iguapé 
João Batista da Costa, será V. a Ex. a informado do pouco te-
mor de Deus e das Leys de Sua Mages tade com que se co-
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