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Ouvidor de Pa rnagoá , fiz en t rega r ao Juiz Ordinário q u e 
aly serve por elle por es tar vago o lugar. Villa de San tos 
28 de 7br.° de 1765. 

Certidão q' acuza a Carta acima 

João Ribeiro Machado Escr ivão da Ouvidoria Geral, e 
Correição nes ta Comarca de São Paulo etc. Certef ico que 
no L.° 2 do Reg.° das Ordés Reaes se acha regis tada a fls. 
191 V a Provizão pela S. Mag. e ordena se observe o seu Real 
Decreto de 3 de M.ço de 1760, para haver por suspenços os 
Segundos Eachareis , logo que os primeiros podesein e n t r a i 
na posse dos lugares em que são providos, e no mesmo L.° a 
fs. 166 V se registou a Carta, em que S. Mag. c ordena se 
notif iquem os Prellados das Religiões para ap rezen ta rem 
no t e rmo de 30 dias os t i tulos que t iverem para se nomearem 
conservadores e em comprimento da dita Ordem fui cu So-
bredi to Escr ivão ao Convento de N. Sr. a do Carmo, São 
Bento, e São Francisco e pessoalmente notifiquei aos Prel -
lados para o que se de t remina na dita ordem de que paSsei 
Cert idão na que fica autuada neste Car.torio de que dou fé,, 
como tão bem de que foy Copia da dita Ordem para as villas 
da Comarca que tem Conventos, onde tem sido int imada 
aos Prellados delles de que se acha Certidão neste Car-
torio dos Escrivães que f izerão as di tas del igencias: I tem 
a Provizão de 28 de Nobr.° de 1764 expedida pelo Con-
celho Ul t ramar ino para os Regulares aprezentarem os. 
t i tulos da fazenda que poSuem e a licença que tem de Sua 
Mages tade lhes foi int imada por Car ta aos Pre lados dos 
Conventos do Carmo, e S. Bento desta Cidade como cabeça 
dos" Hospícios que se conservão nas Villas das Comarcas , e se 
registou no dito Livro a fls. 178 V ou t ro sim Certifico que o 
Decreto de 10 de Março de 1764, sobre os procedimentos do 
Reverendo Conego da Santa Sé da Guarda, contra o Corre-
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gedor dc Pinhal e os exemplares e anulatória a respeito dos 
procedimentos prat icados pelo Vigár io da Vara de Paraca tú , 
e o Alvará de 18 de Janei ro de 17o5 para se fo rmar junta das 
Just iças sobre os recursos da Coroa, e a Provizão de 24 de 
Outubro de 1764, sobre a rezistencia feita aos Oíícciaes de 
Jus t iça ser crime de leza Mages tade e de segunda Cabeça, 
es tas se publicarão e f ixarão em lugar publico tres dias, o 
que consta por cert idão do Po r t e i ro ; c se achão registadas 
no d.° L.° de fs. 179 V. a thé 191 V e dc todas as refer idas 
Ordcs e Decretos se remete rão Copias para as Villas da 
Comarca, para serem publicadas, f ixadas e regis t radas , o 
que se tem cumprido, que consta das Certidões dos Escri-
vães das Villas das Comarcas que tem apresentado neste 
Cartorio. Todo o referido paSa na verdade, e em cumpri-
mento da Ordem vocal do D.',r Sindicante Salvador Pere i ra 
da Silva Ouvidor Geral, e Corregedor da Comarca fiz paSsar 
a prezente que sobscrevy e aSigney nesta cidade de São 
Paulo aos 19 de 7br.° de 1765, e eu João Ribeiro Machado, 
Escr ivão da Ouvidoria Geral que o subscrevy e aSigney — 
João Ribeiro Machado — Está comforme — Thomaz Pinto 
da Silva. 

P.a o Sr. Conde de Cunha 

Ill.mo e Ex.m 0 Snr ' — A ocupação de escrever para a 
F ro ta , que corre a noticia de es tar a part ir para o Reyno, 
j u n t o com a falta de embarcação para este Po r to me tem 
impedido para eu ir mais cedo aos pés de V. Ex. a agradecer 
o par t icular favor com que V. Ex . a me honra nas suas cartas, 
permit indo me o alivio de boas noticias suas. Eu estimo tudo 
o que he felicidade de V. Ex . a e me offereço reverente para 
tudo o que V. Ex. a me ordenar . 

Remeto as duas vias para a Secretaria de Es tado e huma 
única para o Concelho Ul t ramar ino , V. Ex. a será servido 
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