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daquella Capitania, no qual houve Im tão concide-
ravel augmento pois não chegando o (lireyto delia 
mais q' a cem mil cruzados cada anno se are ma-
tou agora em cento Sessenta e seis mil e quinhen-
tos cruzados cada anno com q' neste accrecimo 
hauerá o que sobre [i.a a dita consignação de que 
vos avizo, para q' tenhaes entendido a rezolução 
q' fui servido tomar neste p.ar o a fazerdes dar a 
execução pella parte q' vos toca. Escrita em Lx.a 

occ.il1 a 14 de Março de 1721. 

REY 

P.a o Gov.or e Capp."1 general da Capp."ia de 
S. Paullo. 

Pedro Alvares Cabral Amigo.— EU EL-REY vos 
envio m.t0 saudar. Por me ser prezente que no Go-
verno dessa Capp."ia que mandey dividir do das Mi-
nas não hauerá rendimento para as despezas que 
acrecerão dos vossos Soldos, e no dos dous The-
nentes de Mestre de Campo General, e no de Aju-
dante do Thenente e 110 ordenado do Secretr.0 desse 
Governo q' tudo mandey crear de-nouo. Me pare-
ceo dizervos que para se suprirem estes gastos, os 
quaes se hão de pagar em moedas de ouro e não 
em outavas delle. Houve porbem de ordenar ao 
Governador e Cappi tão General das Minas que do 
rendimento (pie houver mais prompto da fazenda 
real das dittas Minas, e 11a falta delle do dinheiro 
dos Quintos, ou da caza da moeda que se estabe-
lecer nellas tire tudo quanto for necessário para as 
ditas despezas ; Com declaração q' esta Consigna-
ção hé por hora, e em quanto as rendas desse Go-
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verno não podem concorrer para as mesmas des-
pegas, visto não estar estabelecido; de que vos 
avizo p.a (pie tenhaes enttendido a rezolução (pie 
1'uy Servido tomar neste particullar, a qual fareis 
executar a seu tempo pella parte q' vos toca. Es-
crita em Lix." occidental a 14 de Março de 1721. 

REY 
P.a o Gov.01' e Capp.am Gn.al da Capp."ia de São 

Paullo. 

S. Mag.e, <pie DEOS g.e, foi servido mandar 
remeterme com Carta de 31 de Março deste anno, 
firmada de sua real mão, bua memoria impressa, 
do que lie muito do seu agrado, se remeta deste 
Estado, á Academia que mandou erigir, para de 
bayxo da sua Soberanna protecção se escrever a 
Historia Portuguesa Ecclesiastica, e Seeullar do li.no, 
e suas conquistas. Vay a copia da dita Memoria, 
para que v.s.a na forma delia a execute, passando 
para esse effeito os avizos necessr.08 aos Ministros 
Eccleziasticos, e Secullares, o das Camaras das Ci-
dades e villas continentes na Jurisdição desse Go-
verno ; recommendandollie envie cada hum a V.S.a, 
com carta sua os treslados do que acharam nos 
seus Archivos, e Carto rios pertencente ao que se. 
ensinua na dita Memoria, e o mais que condizir a 
mayor clareza, individuação, e brevidade, para V.S." 
daliy mos expedir, e Eu os remeter á Academia 
como o d." S.r ordena. l.)eos g.'le a VS.a 13." e Novb.'u 

24 de 1722. 
Vasco Fr.?.' Cesar de Meneses. 

P.a Rodrigo Cezar de Menezes. 
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