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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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remetel las para a Corte jun to com as suas e quando suceda 
que a F ro ta tenha part ido, rogo mui to a V. Ex . a queira 
mandallas, pela via mais breve que se poder descubrir ou seja 
desse Por to ou de Pernambuco e Bahia, porquanto encerrão 
em si contas de grande importancia e que precizão a mayor 
brevidade da resposta. 

Como V. Ex. a lie dos que servem a S. Mages tade com o 
mayor zello não tenho mais que recomendar E somente 
a V. Ex. a me offereço muito obediente aos pês da 111.""1 e 
Ex."" Snr. a Condeça muito minha Snr. a e que V. Ex. a me 
determine mui f requentes ocasiões de obedecer suas orcles. 

Deos Guarde a V. Ex. a m.» a.5 Villa de Santos 5 de 8br.° 
de 1765. Ill.mo e Ex.m o Sr. Conde de Cunha Vice Rey — etc. 

Ill.mo e Ex.n,° Snr ' — Sem embargo dos 50 Barr is de 
Polvora que V. Ex. a foy servido remete rme eu me não acho 
em toda esta Capitania mais que com duzentas oi tenta e duas 
arrobas que he couza como S. Ex . a sabe que não pode chegar 
nem para hum dia dar fogo, se acazo for precizo. O que 
ponho na prezença de V. Ex. a para que seja servido dar-lhe 
a providencia que lhe parecer, e quando a V. Ex . a seja pre-
cizo pedir do Reyno mayor quantidade, V. Ex . a o faça, e 
ainda antes de ella chegar V. Ex. a repar ta mais comigo se 
acazo lhe for possível. Deos Guarde a V. Ex. a m. s a.s Villa 
de Santos a .15 de 8br.° de 1765. 

Ill.mo e Ex.m 0 Snr ' Conde de Cunha —• etc. a 

Ill.mo e Ex.™ Snr ' — Nesta Capitania cont inuão com 
' mui ta frequencia as mor tes violentas, sem nenhum temor as 

Leys de Deos e de Sua Mages tade , tenho a principal cauza 
desse excessos a facilidade com que os delinquentes escapão 
a Just iça e evitão o serem prezos. E m cujos te rmos hera 5n-
dispensvelmente necessário que Sua Mages tade tivesse nes-
ta Capitania a lguma tropa de cavalaria paga, porque me 
parece que a de Auxiliares não poderão suprir a esta fa l ta . 
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