— 36 — todo tenho eu detreminado introduzirsse entre os criminosos, e
-certanistas, hum ou dois Off. es da tropa paga da Prassa de Santos, hum dos quais pode ser o Cap. am Fernando Leyte Guimarães, e p. a que se disfarce do mesmo modo isto mesmo fasso tensão de o incarregar da condução das pessas de amiudar q'
V. Ex. a me mandou p. a que as fássa embarcar p. a o Mato
Grosso, e com este pretexto sahe de Santos na Comp. a delias,
£ em Araraytaguaba por falta de haver quem se encarregue do
seu embarque me escreve que as acompanha athé Camapuám,
e segue a derrota das canoas q' a esse tempo já devem ter partido com ordem de se encontrarem em sertã altura'.
Porem a mayor falta q' tenho he a de hum homem que tenha
algua luz de fortificassão, e ingenharia ainda que não fosse m. t0
perito; Se a V. Ex. a puder remediar está falta enviando-me
•algum com capacidade e dezembarasso, que possua esta facud. e
seria m. t0 util, por não hirem totalmente desarmados de toda a
inteligência destá arte. Vay a relação da ferramenta que poderá ser necessaria pouco mais ou menos, e como V. Ex. a melhor que ninguém sabe o mais que hade ser nesesario p. a se
repetir, e se sustentar hua expedição desta qualid. e não tenho
que recomendar a V : Ex. a para que de longe vá prevenindo as
despezas que hão de vir á ser presizas, que eu com tempo hirey
fazendo a V. Ex. a avizos do mais q' me for nesr° p. a que V .
E x . a me ajude com a sua incomparável prontidão e providen•cia. Deos G. de a V. Ex. a m. s an. s . S. Paulo 18 de Novr 0
de 1766.
Ill, mo e Ex. m o Snr' Conde de
Cunha, Vice Rey do Estado.
P. a o mesmo Snr'

t

Ul.mo e Ex. m o Snr. Pello de V. Ex. a de 4 do corr. te vejo
que V. Ex! a pella Sumacá q' fica a partir me remete as cartas
do servisso, q' pellos últimos navios que chegarão a esse porto
-me forão remetidas, e que o navio dos az. tes fica a pártir p. a

— 37 — o Reyno, e em seguimento seu a charrua de S. Mag. de ; pello.
que julgo ser muito presizo receber eu as d.a» cartas em que
espero ás primeiras decizoins sobre as contas que dey a S.
Mag. de depois que entrey nesta Capitania, as quais ainda não
recebi; e nas sobre ditas Cartas a espero, a vista das quais nesesariamente descobrirey m. tos pontos de importantes respostas.
Pella embarcassão q' estiver mais pronta em Santos emvio cartas p. a a Secretaria de Estado do que de novo se me tem;
oferecido na Capitânia depois que subi p. a esta cidade de S .
Paulo, porem as principais respostas me parece que devem ir
sobre as cartas acima ditas que V. Ex. a me aviza se o hey de
receber e se a V. Ex. a pareçer, e não ouver mayor incomveniente
seria util que V. Ex. a não fizese expedir o ultimo navio q' fica
a partir para o Reyno, sem levar aquellas cartas que devo escrever, depois de ver o que S. Mag. de me ordena, e quer que
aqui se fassa. Deos G. de a V. Ex. a . S. Paullo 19 de Nobr.°'
de 1766.
Nesta expedição vay huá carta p. a o mesmo Senhor Conde
Vice-Rey, p. a haver de soltar a João Ferr. a , f.° de João Ferreira
de 01ivr. a , da Villa de Santos, que vae copiada no livro verde..
Para o mesmo Sr. Conde de Cunha.
Ill. mo e Ex. m o Snr' Remeto a V. E x . a a conta de tudo quánto me lembra ha de ser nesesario p. a a expedissão, e no cazo que
V. Ex. a convenha no referido calcullo, e queira mandar toda ou
parte dessa carregação: Lembro a V. E x . a poderá vir com á
capa coberta mandando V. Ex. a chamar um homem de negocio
de que possa fiar o segredo que a tome por sua conta dizendoque tem ordem de Antonio Jozé de Carvalho, dá Villa de Santos, para lhe fazer aquella remessa p. a elle negociar. p. a o Cuyabá por ter avizo de que fará bôa comveniencia naquelle genero; e com este pretexto remetela o d.° mercador ao tal Carvalho,,
da Villa de Santos ao qual eu terey disposto, porque he activa

