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Pella frotta que chegou da Cappitania do Rio 
de Janeiro recebi sinco Cartas de V. S. de 9, 10, 
11, 13, e 20 de Julho, q' forão prezentes a S. 
Magd.e que ficou entendendo tudo o q' V. S. nellas 
refer ia ; e como pelo Conselho Ultramarino hirão as 
rezoluções sobre alguns particulares, de que V. S. 
dava conta nesta só se me olferece dizer a V. S.a 

que nesta frotta lhe vay succeder o Conde de Sar-
zedas, e estimarei muito que V. S. se recolha a 
sua Casa com aquella saúde, e felicidades, que lhe 
desejo. 

Nas Gazetas induzas achará V. S. as novas 
desta Corte, e as mais da Europa. Todas as pes-
soas reais logrão boa saúde. Ueos gd.u a V. S. Lx.a 

Occd.al a 12 de Março de 1132. 

L>. de MSa Corte Real. 
P.a Antonio da Silva Caldeira Pimentel. 

Carta tio Ministro sobre Mouros cm S, Panlo 

A S. Magd.e Se fez prez. te que nessa Cappi-
tania andavão alguns Mouros, q' forão Levados a 
ella Como Negros e Mullatos, e por que não con-
vém, que semelhante Gente pellos Seus maos Cos-
tumes Se conservem na dita Cappitania ; he o mesmo 
Sr. Servido, q' todos Sejão remetidos a este Reino 



declarandoçe os nomes dos Senhores delles p.:i se 
lhes restituir aos seus correspondentes o preço por 
que forem vendidos. Deos gd.c a V. S.;l Lx.a Occ."' 
vinte e nove de Março de mil Sete centos e trinta 
e dous.—Sr. Governador, e Cap.m Gn.,u da Capita-
nia de São Paulo. Diogo de Mendonça Corte Real. 

Carta do Ministro sobre Frotas do Reino 

Quando partirão as Nãos da índia escrevi a 
V. Ex.a a carta, que remetto por dizersse que com 
ellas hia hum Navio de Vasco Lourenço, porem 
como este se não pode por prompto, esperou, que 
partisse esta fragata comandada pello Capp.111 Fran-
cisco Jozepli da Camara, que leva o novo Gover-
nador do Rio de Janeiro Gomes Freire de Andr.6, 
a qual se ha de demorar naquelle porto hum mez 
p.a trazer o Cabedal pertencente a real fazenda, e 
aos particulares, e assim lie S. Magd.e Servido que 
logo que V. Ex.a receber esta faça remeter ao 
mesmo Rio com a brevid.6 possível tudo o q' tocar 
a mesma real faz.a p.a que possa vir na referida 
fragata, e a q' se acha no mesmo porto Coman-
dada pello Capp.am Luiz de Abreu Prego ha de es-
perar pella frota do Rio de Janeiro que ha de partir 
deste porto atlie 15 de Agosto. 
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