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G.c a V. Ex. a Villa de Santos 23 de 7br.° de 1765 — Hl.™ e 
Ex.m 0 Snr ' Conde de Oeyras. — 

Acompanhavão a esta Carta duas Copias, huma da Car-
ta do Conde de Cunha d e . . . (1) 

Ou t ra da que eu dirigi ao mesmo Conde de Cunha e vay 
neste Livro. 

N° 6 

H 

Ill.mo e Ex.m o Snr ' — Reprezentando ao Conde de Cunha 
Vice Rey, a neceSsidade em que me achava de acrescentar 
as a lgumas obras nas forteí icações destas Barras, e pedindo-
lhe Emgenhe i ro que me podese a judar respondeome o que 
V. Ex . a verá por igualmente se achar sem elle; a vista do 
que vou cont inuando em fazer t raba lhar segunda a minha 
lemitada curiosidade me ensina, tendo toda a possível cau-
tella para não gas t a r os dinheiros de Sua Mages tade que 
Deos Guarde nem mal gastos nem inutilmente, porque me 
canço t an to na direcção da Obra, como no a jus te dos preços 
delia, porem se eu em alguma cousa desacertar sem ser r-or 
mallicia, espero que Sua Mages tade que Deos G.dc e V. Ex . a 

me perdoem. D.s G.e a V. Ex. a Villa de Santos em 24 de 
7br.° de 1765 —, Ill.mo e Exmo. Conde de Oeyras — 

Para o Concelho 

Snr. He V. Mages tade servido mandarme imfo rmar 
o requer imento que f izerão os offeciaes da Camera da 
Villa de Tauba té , pedindo a V. Mag.d c lhes mandase dar 
pella Provedor ia da Sua Real Fazenda huma esmolla para 
efei to de se o rnar a Capella mor da Ig re ja que andão fa-
zendo. Fiz as deligencias poSsiveis da distancia em que m e 

1 — Reticendcias do original 
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acho sobre esta matéria , e as imformações que me m a n d a r ã o 
são tão avultadas que delias se pode colher só que os mora-
dores daquella Villa se mete rão em huma obra ext raordi -
naria, que lhe he dificil de concluir, pella qual senão pode 
regular a esmolla que de V. Mages tade per tendem a vista do 
que V. Magestade de t reminará o que a Sua Real Piedade e 
Devoção for servido dest inar- lhes para a juda da dita obra . 
Villa de Santos 25 de 7br.° de 1765 — 

\ 

Copia da Provizão 

Dom Jozé por graça de Deos etc. Faço saber ao Go-
vernador e Capitão General da Capitania de São Paulo epie 
vendo a suplica que se me fez por par te dos Offeciaes da 
Camera da villa de Tauba té em car ta de 3 de Novembro de 
1763 de que se vos remete Copia incluza para que lhe mande 
dar pelo Provedoria da minha Real Fazenda huma esmola 
para se o rnar a Capella môr da nova Ig re ja que es tão fazen-
d o : me pareceu ordenarvos me informeis com o vosso pa re -
cer ouvindo o Provedor da fazenda fazendo-se Vestor ia na 
obra que está feita e orsamento da despeza que poderá fazer 
a obra da Capella môr e Sacristia. El Rey Nosso Snr ' o man-
dou pellos Ministros abaixo aSignados etc. 19 de Jane i ro 
de 1765/ 

Snr ' Mandame V. Mages tade que imforme com o 
meu parecer sobre o requer imento que o P.e Francisco Alz ' 
Tor rez fez a V. Mages tade para efei to de Er igi r em São 
Paulo hum Siminario em que se inst ruão os Meninos 
Orphãos nas Ar tes L ibe raes : E o que poSso i in formar 
a V. Mages tade he que farei delligencia para ver se 
poSso acomodar do zello do dito Padre para que se estabel-
leça outra Couza em que os meninos Orphãos aprendão Off i -
cios de ganhar de que há muita fal ta q' emquanto para cul-
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