
— 99 -x 

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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t ivar scicncias, c Ar tes me parece desneceSsario, adonde 
a mayor neceSsidade <|»e há he a de se des te r ra r a pobreza, 
e a oCiozidade em que gera lmntc padece toda esta America. 
Vila de Santos cm 26 de 7br.° de 1765. 

Copia da Provizão 

Dom Jozé por Graça de Deos etc. a Faço saber a Vos 
Capi tão General da Capitania de São Paulo vendose a peti-
ção que me fez o P.c Francisco Alz' To r r e s de que vos remeto 
a Copia incluza para que cu mande fundar neSsa cidade hum 
Seminár io para meninos Orphãos pobres, offerecendo para 
a educação delles a sua aplicação: me pareceo ordenarvos 
imformeis com vosso parecer aver iguando quem hé este 
Padre quaes são os seus Costumes, e o seu prést imo, que he 
o que per tende fazer com os Siminaristas, como os ha de 
gove rna r e educar, e com q \ 

El Rey Nosso Senhor o mandou etc. a 12 de Fevr . 
de 1765. 

Snr ' — Pela Copia da Cert idão que vay com esta t i rada 
da própria original que remeti para ser prezente a V. Ma-
ges t ade pela Secretar ia do Es tado dos Negocios da Mar inha 
e Domínios Ul t ramar inos em Carta de 22 de 7br.° deste 
anno, faso cer to a V. Mages tade que Deos Guarde, em como 
fiz dar a execução, publicar, regis tar , e f ixar nos lugares 
públicos das Villas desta Capitania todas as Ordè, Decretos 
e Alvarãs q' por Ordem de V. Mages tade me forão remet i -
dos nes ta f ro ta que do Po r to dessa Corte de Lisboa, paSsou 
ao da Cidade do Rio de Janei ro este anno de 17ó5, como tão 
bem fiz en t r ega r todas as Car tas que dent ro das mesmas 
vias, me forão remet idas ; e erão dirigidas ao Deão, Digni-
dades de São Paulo, e aos Offeciaes da Camera e ao D.or Ou-
vidor da mesma Cidade, como tão bem as que vinhão para o 
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