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Nas Gazetas induzas ad ia rá V. Ex." as novas 
desta Corte, e da Europa, a que accrescentarei fi-
carem os Príncipes nossos Snr.s de todo Livres das 
bexigas, e lograrem as mais pessoas reaes a Saúde 
q' lhes dezejamos. Deos gd.° a V. Ex." Lx.11 Occ,1 a 
7 de Mayo de 1733. 

D." de Msn Corte Real. 

S.r Conde de Sarzedas. 

Carta Real s o t a ( M o s Falsos 

Conde de Sarzedas Governador, e Cappitão 
Gnl. da Capitania de São Paullo amigo. EU EL 
REY vos envio muito saudar como aquelle que 
amo. Sendome presente, que nessa Capitania se tem 
introduzido cunhos falços com que se marcão as 
barras de ouro uzurpandose com esta falcidade os 
quintos, que delle se me devem, de q' rezulta gra-
víssimo prejuizo, que se augmenta com a impuni-
dade de tão atros delieto : Hey por bem nomeeis 
hum Menistro, que julgares ser da mayor capaci-
dade, que houver nesse Governo, o qual tire logo 
hua exacta devaça de todas as pessoas que tem 
fundido ouro, ou uzado de Cunhos falços para marcar 
as barras ou folhetos sem serem quintadas, e pro-
nuncie, e prenda os culpados, e os remetta a Ga-
dea desta Corte a minha Ordem, e a devaça á Se-
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cretaria (le Estado, por onde também me dará conta 
do que delia rezultar, e ficará sempre a mesma 
devaça em aberto para se continuar, e esta delli-
gencia vos liei por muito recommendada por ser 
muito importante ao meu serviço e da mesma sorte 
a recommendareis da minlia parte ao Menistro que 
para ella nomeareis. Escripta em Lx." occ."1 a 15 
de Mayo de 1733. 

REY 
Para o Conde de Sarzedas. 

Carta Real sobre Diamantes 

Conde de Sarzedas Governador, e Cap.m gene-
ral da Capitania de São Paulo amigo.-—EU EL REY 
vos envio muito saudar. Sendome prezente que os 
diamantes que se remetem dessa Capitania, não vem 
em rezisto com a boa arecadação que lie necessaria, 
de que rezultão muitos inconvenientes contra o meu 
seruiço, e bem dos meos vassallos, pella pouca se-
gurança que ha na sua condução, feita por pessoas 
particulares em que se podem dezemcaminhar; sou 
seruido mandeis publicar hum bando, e punhaes 
edítaes em meu nome, aSinados por vos, para que 
todos os diamantes que dessa Capitania, Se reme-
terem para este Reyno venhão nos Cofres das nãos 
de guerra, com rezisto, como vem o ouro, e que 
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