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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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Mas que poSso eu fazer a vista das poucas rendas desta 
P rovedor i a ! Deos Guarde a V. Ex. a m.* a.5 Villa de Santos 
5 de 8br.° de 1765 111.™ e Ex.™ Sr. Conde de Cunha. — ctc. 

111."10 e Ex.m 4 Snr ' — Logo que recebi a Car ta de V. Ex. a 

de 23 de aGosto fiz marchar immedia tamente da Cidade de 
São Paulo para esta Villa as qua t ro Companhias de Aventu-
reiros que ali t inha levantado por Ordem de V. Ex. a o Go-
vernador Alexandre Luiz de Souza e Menezes, e com efeito 
aqui chegarão, e o mesmo Governador e as ditas Compa-
nhias the o dia 11 de 7br.°, e desde esse tempo se conservão 
nesta Praça . 

Logo lhe paSsei mostra , e as acho com muito boa gente, 
t an to Oífeciaes como Soldados, excepto seis ou sete por 
companhia, que não são tão iguaes pelo que dei Ordem aos 
Capitães cuidasem em os reclutar com outros melhores, e 
ac tua lmente se t rabalha nesta deligencia. porem como V. 
Ex . a pode precizar derepente destas Tropas e as quer t e r 
p romptas , não dei logo bayxa aos inferiores the me chega-
rem os melhores que espero. Contra te i com elles os Soldos 
que devião vencer, e os a justei na forma da Relação, que a 
V. Ex . a remeto, com cuja porção elles estão sat isfei tos em 
todo o tempo que estiverem nesta Praça, e somente quando 
sairem delia, he que querem que V. Ex. a lhe mande cumprir 
as promessas, que lhe mandou fazer pelo Governador Ale-
xandre Luiz. Também procurei dinheiro para lhes ir dando 
de comer, e os ir inter tendo, e r emeto a V. Ex. a a conta do 
que vou gas tando com elles, para que V. Ex. a o mais breve 
que poder ser, me vá mandando este dinheiro, que esta P ro-
vedoria está de sorte, cjue nada pode fazer. Se V. Ex. a visse 
as contas delia se admirar ia , pois não lhe res ta do seu ren-
dimento prezentemente mais que sesenta e tan tos mil reis. 
As ditas companhias, eu mesmo as tenho feito exercitar , e 
suposto não estão to ta lmente adestradas , porque inda lhe 
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