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S o b r e despachos de navios em Sanlos 

Dom João por graça de D.s Rey de Portugal e dos Alg.es 

d'aq.m e dalém mar em Africa S.r de Guiné, etc.—Faço saber 

a vós Antonio da Silva Caldtv1 Pimentel governador da Ca-

pitania de São Paulo, q.' vendo-se a conta q.' me deu Anto-

nio Gayozo Nogueiral, Mestre de Campo Governador da Praça 

de Santos sobre pertender o Secretario dessa Cápitania na 

assistência q.' tizestes, naq.,a praça os despachos das embar-

cações p.a q.' as fortalezas as deixem sair daquelle porto fos-

sem expedidos por vós não sendo thé aqui tal costume p.10 

fundamento de dizer ser este o estilo no Rio de Janeiro, e 

q.' assim lhe pertencia, e como desde a creação do Governo 

da dita praça se acha aelle ane^o o passar os ditos despachos 

para as fortalezas, pois delias hé Governador, de cujo tenue 

emolumento paga na Chancellaria novos direitos, me pareceo 

diz;r-vos informeis dizendo a razão que tivestes p.a alterar 

este estilo, o qual observareis aihé nova rezolução, El Rey 

Nosso Senhor o mandou por Antonio Roiz da Costa do seu 

Oons." e o D.or Joseph de Carvalho e Abreu, conselheiros do 

•Cons." Ultr." e se passou por duas vias. Antonio de Cobel-

los Pr.a a fes em Lis.a occ.al a vinte e hum de Janeyro de 

mil sete centos e trinta. O Secretr.' André Lopes de Savre a fes 

es .rever—Ant." Róis da Costa—Joseph de Carvalho Abreu. 

Sobre o posto de Coronel de auxi l iares 
de T a u b a l é 

Dom João por graça de D.s Rey de Portugal, e dos Alg.es 

daq.m e dalém mar em Africa Snor. de Guiné. etc.— Faço 

sabsr a vós Antonio da Sylva Caldeyia Pimentel Governador 
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da Cappitania de São Paulo, que Luiz Pinto de Souza reque-

reo no meu Cons." Ultramarino a confirmação da Patente que 

lhe passastes do posto de Coronel de Auxiliar do Regimento 

q.' novamente criastes na villa de Taubaté e Pindamonhan-

gaba: me pareceo orden vrvos informeis, declarando a cauza 

que há para se levantar este posto de novo, e o numero 

de companhias que tem, e ordem que houve para formardes 

este Regimento. El Rey nosso Sór mandou pelos D.D.Joseph 

de Carvalho Abreu e Manoel Roiz Varges Conselheyros do seu 

Conselho Ultramarino, e se passou por duas vias Antonio de 

Cobelos Pr.a a fez em Lib.:i Occidental a vinte e dous de Ja-

neiro de mil sete centos e trinta. O Secretr." André Lopes da 

Savre a fez escrever.—• M.L1 Frs.' Varges — Joseph de Carv. 0  

Abreu. 

S o b r e fuga de soldados ein Santos 

Dom João por graça de Deus Rey de Portugal e dos 

Algarves daquem e dalém mar em Africa Senhor de guiné, 

etc.—Faço saber a vós Antonio da Silva Caldeyra governador 

da Capitania de Sam Paulo, que se vio o que me representas 

em carta de dezouto de Julho do anno passado, de que Ga-

briel de Carvalho de condição inferior, e por officio almocreve 

de viciosos costumes por intereçar hum grande lucro indusia 

e aconselhava, e persuadia aos novos soldados vindos do Rio 

de Janeiro a que desertassem a Praça de Santos offerecendo-

se-lhes a ser guia e conductor como perito nas estradas, 

ajustando o preço do que cada hum havia de dar que rece-

bido conduzio com effeito por tres diferentes vezes, a catorze 

dos ditos soldados para o que os metio de noute no Convento 

do Carmo, embarcando-os pellas dés horas os transportava 

a outra parte hindo nas primeyras duas fugas dés, por cuja 

consideração ordenareis aos officiaes de guerra tivessem toda 
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