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consideração se faz precizo que V. S. ponha todo 
o cuidado em remeter ao Rio tudo que tiuer per-
tencente a Real Fazenda com breuidade p.a que a 
tardança das remessas, não demorem a Frotta 110 
referido porto e como 11a Guarda-Costa q' ha dias 
sahio deste porto, e neste comboyo Se mandou en-
commendar agora grande quantid.6 de SoLymão e 
os mesmos materiaes p.a as cazas da fundição q' 
lhes mandou estabellecer p .il a cobrança dos quintos, 
não deixará de trabalhar por falta delles e S. 
Magd.° me manda recommendar a V. S. muy par-
ticularmente a arrecadação da cobrança dos quintos 
e a prompta remessa do que elles produzirem p.a 

poderem vir nesta Frotta. Todas as pessoas reaes 
Logrão boa saúde. Deos gd.e a V. S. Lx.a Oca.al 8 
de Fevereiro de 1734. 

D." de MSa Corte Real 

P. a Antonio da S.a Caldeira Pimentel (1). 

Carta do Ministro sobre a Fazenda Real 

S. Mag.c tem ordenado ao Conde das Galveas 
Governador das Minas Gerais que logo que se achar 
acceita, e executada nellas hua nova forma de 
arrecadação da fazenda real, que la mandou propor 

(I) P imente l já náo era governador de S. Paulo desde 
4 731». 

(N. da /í.) 
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o avize a V. Ex.a para que faça executar a mesma 
nas Minas do seu destricto, e como para a pratica 
delia lie necessário o apresto dos bilhetes, e livros 
impressos para se proceder com a devida exacção, 
e Segurança, por esta embarcação se mandam ao 
Governador do Rio de Janeyro as Caixas, que con-
them o rol incluso para q' com brevidade as faça 
chegar ao poder de V. Ex.a que as mandará guar-
dar fechadas com todo o resguardo para despois... 
(1)... que se conthem nellas, ouro que conhecerá 
pellos avizos, e instrucções, que lhe ha de parteci-
par o ditto Conde em Conformidade das ordens, 
que se lhe mandão. Deos gd.e a V. Ex.a Lx.a Oc-
cid.ul a 21 de Março de 1734. 

D." de MSa Corte Real. 

S.r Conde de Sarzedas. 

Carta Real sobre cobrança de Impostos 

Conde de Sarzedas Gouernador, e Cappi tão Ge-
neral da Capitania de São Paulo amigo.—EU EL-
REY vos envio muito saudar como aquelle amo. 
Tendo mostrado a experiencia, que o methodo por 

(1) Aqui fal tam palavras devoradas por t rarás . 
(N. da li.) 
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