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Manoel Gomes Barbosa. EU EL-REY vos envio 
m.t0 saudar. Viosse a vossa carta de 26 de Out-
tubro do anno passado, e rellaçõens que com ella 

t remetestes das muniçoens que o Governador do 
Rio • de Janeiro vos mandou dar para a deffença 
dessa Praça quando para ella partistes, e das de 
q' necessita, e com que se achava de pouca ser-
ventia. E pareceome dizervos que ao Governador 
do Rio de Janeiro ordeno vos envie tudo o que 
entender vos pode ser necessário como se lhe tem 
recommendado por outras ordens minhas. De que 
vos avizo para o terdes entendido. Escrita em Lx.11 

| a 21 de Settr." de 1711. 

REY 
Para o Governador da Praça de Santos. 

Miguel Carlos. 

Manoel Gomes Barboza. EU EL REY vos envio 
muito saudar. Viosse a vossa carta de 26 de Ou-
tubro do anno passado, a lista com que ella reme-
testes dos Soldados que o Gouernador do Rio de 
Janeyro vos mandou dar para a guarnição dessa 
Praça, e por reconhecer ser muito inferior o nu-
mero para a sua detença sendo de tanta importân-
cia a sua conseruação. Me pareceo ordenar ao Go-
uernador Francisco de Castro Moraes vos mande 
toda a gente competente, como também medica-
mentos que forem necessários para a cura dos sol-
dados que sentirem nesse prezidio por não ser justo 
que por falta delles se venhão curar ao Ryo de 
Janeyro, com tanto risco das suas vidas, necessi-
tando tanto destes defensores essa Praça. E como 
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o Cirurgião que nella assiste tenha acabado o tempo 
do seu prouimento, e se ache com tantas experien-
cias da terra e com tanto préstimo (como insinuaes 
na vossa carta) se ordena ao mesmo Gouernador 
do Rio de Janeiro o deue continuar, e lhe mande 
declarar recorra a este Reyno a tirar nouo proui-
mento, o qual se lhe fará perpetuo, 11a consideração 
de que em todas as partes salvam vida. Do que 
me pareceo auisarvos para terdes entend.0 a pro-
uidencia que mando dar as matérias de que me 
dais conta 11a refferida carta. E em quanto a In- . 
fantaria que foge para Sam Paulo se tem dado a 
que pareceo necessaria. E para se euitar o prejuízo 
de uirem os Soldados tractar do remedio das suas 
queixas ao Rio de Janeiro ; vos ordeno me deis 
conta se nessa Praça ha caza de Mizericordia, e 
havendo-a vejaes o modo com que se pode ajustar 
nella a cura desses Soldados. Escrita em Lisboa a 
25 de Setembro de 1711.—REY. Para o Governa-
dor da Praça de Santos. 

Miguel Carlos. 

Governador da Praça de Santos.—EU EL-REY 
vos envio 111."' saudar. Viosse a conta que destes 
em carta de 25 de Outr." do anno passado (que 
contliem vários pontos) de teres resoluto mandar 
hum Capitão, 011 Sargento-mór ao Rio de São Fran-
cisco buscar seis Francezes q' hauião ficado na-
quella Villa dos Corsários que andarão nessa costa, 
como tãobem hum pratico Português que andaua 
com elles inSinando-lhes os portos, para os reme-
terdes a esta Corte, por terdes por noticia q' se 
andauão informando das minas de ouro; e pare-
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