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o despique de Sevallos nem eu duvidarei ir com ellas ao Rio 
Grande ou onde V. Ex. a de terminar se a ocazião se oíferecer . 

Deos Guarde a V. Ex. a Santos 8 de 8br.° de 1765. — 
111.™ e Ex.™ Snr ' Conde de Cunha — etc.a 

P. S. que acompanhou a Carta de 5 de 8br.° que falia so-
bre as Companhias de Aventureiros . 

Desculpe V. Ex. a não ir a conta com a formalidade que 
dezejo por não es tarem ainda as couzas no verdadeiro esta-
belecimento que eu lhe quero dar, vay so como pode ser, e 
do gas to que aqui se tem feito fal ta ainda do que fizerão em 
São Pau lo ; e será V. Ex. a servido a judarme por que esta 
Provedor ia por hora não pode gas t a r nada. etc. a 

P.a o Governador de Santos 

Como da Copia da Carta que V. S.a me remete venho 
no conhecimento do quanto he necessaria a brevidade do seu 
t r anspor t e para o Rio de Janeiro, para daly na mesma f ro ta 
se t r anspo r t a r para o Revno como V. S.a tem de t reminado: 
lhe digo, que logo que V. S.a receber esta venha V. S.a com 
toda a brevidade para esta Villa, aonde achará prompta 
embarcação para poder paSsar ao Rio de Janei ro muito a 
tempo de achar ainda aly a f ro ta . E em quanto as Compa-
nhias que V. S.a levantou nessa Cidade por Ordem do Snr ' 
Conde Vice Rey, mande V. S.a chamar os Offeciaes delias, 
e lhes diga da minha par te , que eu as espero aqui nesta 
Villa, adonde lhes quero paSsar most ra , para efeito de lhes 
fazer pagamento ; e nesta fo rma se disponhão a marchar o 
mais breve que lhes for possivel, porque estou esperando 
embarcação para os Conduzir. Como Vr S.a na tu ra lmente 
hade par t i r pr imeiro para esta Villa, antes que as Compa-
nhias se possão por promptas , deixeis V. S.a ent regues de-
bayxo das Ordès do Capitão mor Manoel de Oliveira Car-
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dozo, com ordem de que as aprompte a despachar com toda 
a brevidade, e para o seu t r anspor te no cazo que neceSsite 
lhe asista com aquilo q' V. S.a lhe a rb i t ra r a conta dos seus 
soldos o que lhe será sa t i s fe i to ; e esta pode V. S.a mos t r a r 
aos Offeciaes p.a se in te i rarem do que eu detremino. 

Como nessa Cid.e são os legumes mais bara tos mandará 
V. S.a 70 ou 80 alq.3 de fei jão p.a os ditos soldados quando 
ouverem de vir os índios D.3 G.s a V. S.a Santos 5 de 7br.° 
de 1765. — etc.a 

P.a a Camera de Taubaté 

Vm.ces logo sem perda de tempo mandem fazer hum 
Orsamento da Obra que está feita da Capella môr da Sua 
Igre ja sobre que fizerão hum requer imento a Sua Mages t a -
de para lhe dar huma Esmolla, imformandome do quanto 
lhe será neceSsario para acabar a dita Obra e Sachr is t ia ; 
evitando Vm.ces nesta imformação todo o exceSso ex t raor -
dinário, com que se pode deficultar o despacho de Sua Su-
plica. Deos Guarde a Vm.ce Villa de Santos 10 de 8br.° de 
1765 — Snr . " Juiz e mais Offeciaes da Camera da Villa de 
Tauba té — 

P.a o Governador de Goyaz 

Sem embargo de eu que já tenho a lguma informação 
das cauzas porque V. Ex . a t em deixado de sat isfazer as duas 
ar robas de Ouro, que dessa Capitania manda Sua Mages tade 
sat isfazer a esta Capitania como se praticou nos annos de 
1746 e 1747. Como a falta cpte fazem as refer idas quant ias 
he urgente e irremediável, sempre quero pedir a V. Ex. a mas 
remeta ou me dê tãobem a razão epie o pode persuadir a obrar 
o contrario, por que iSso mesmo me serve para dar conta a 
Sua Magestade, e pedir-lhe me queira consignar ou t ras 
providencias. D.s Guarde a V. Ex. a Villa de Santos 20 de 
8br.° de 1765. etc.a 
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