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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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delles me paguem hum por cento do seu valor, 
sendo regulado pellos seus quilates, Segunda a qua-
lidade das pedras, declarando que todos os dia-
mantes, que se acharem fora dos Cofres, e sem 
rezisto, se perderão irremissivelmente para a mi-
nha fazenda, e que neste Reino se não ha de dar 
o indulto do manifesto para ouro e diamantes, que 
vierem sem rezisto, ainda que por especial graça 
minha se tenha concedido algumas vezes, e da pu-
blicação do bando remetereis certidão a Secretaria 
de Estado. Escrita em Lisboa Occ.:il a 15 de Mayo 
de 1783. 

REY 

P.a o Conde de Sarzedas. 

Carta do Ministro sobre Pesca de Balças 

Como esta Fragata se deteve por causa do 
tempo, q' ainda está chuvoso tomou S. Mag.® a re-
zolução sobre o estabellecimento da fábrica da pes-
caria das balleas nesta Cappitania, o qual o Go-
vernador antecessor de V. Ex.il impedio pellas ra-
zões, que ultim.t0 fes aqui prezentes a S. Magd.e 

que foi Servido rezolver se suspendesse o ditto Es-
tabellecimento athe se fazerem as informações, que 
o Conselho Ultr.° participará a V. Ex." e ao Ouvi-
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