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Era 17 do corrente pelas seis horas da tarde 
deo a Priuceza a luz com feliz successo hua Prin-
ceza, a qual S. Mag.e declarou Priuceza da Be i ra ; 
e este titulo li&o de ter os primogénitos dos Prín-
cipes que forem successores da Coroa. 

D.° cie M.ta Corte-líeal. 

Carta Real annnnciando o nascimento de D. Maria I 

Conde de Sarzedas Gov.01' e Cap.m Genr."1 da 
Capitania de Silo Paulo am.° EU EL-REY vos en-
vio muito saudar, como aquelle que amo. Hoje foi 
Deos servido darme hua Netta filha do Príncipe 
meu sobre todos muito amado, e prezado filho, a 
qual declarei Priuceza da Beira (1), em quanto este 

(1) Era filha de D. José I, que tornou-se rei de Portugal de 
4750 a 1777 e cujo re inado foi notável pela vigorosa e habil íssima 
adminis t ração do Marquez de Pombal. A menina cujo nasc imento 
é aqui annunc iado , tornou se ra inha com o nome de D. Maria 1; foi 
casada com seu tio Dom Pedro, que tomou o nome de Pedro III , 
e tornou-se mãe de DomJoão VI. lieata e superst iciosa, ficou tomada 
de loucura religiosa em 1800 e falleceu no Rio de Jane i ro em 1816, 
sem nunca ter recobrado a razão, sendo o seu cada\ er reinettido para 
Lisboa e lá en te r rado n a E g r e j a d o Coração de J e s u s . O seu reinado 
foi um dos peiores que teve Portugal e consist iu em des t ru i r as 
boas obras real izadas pelo Marquez de Pombal . Foi ella que con-
demnou Tiradentes á forca e ao esquar te ja mento e os seus com 
panhei ros a degredo perpetuo na costa da Africa. 

íN. da H.) 
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titulo não passa ao primogénito varão, que espero 
da Divina bondade se digne conceder ao mesmo 
Príncipe, havendo eu determinado que tenhão o 
referido titulo os Primogénitos dos Princepes her-
deiros desta Coroa ; e por que esta noticia Será de 
grande contentamento para todos os meus Vassalos, 
voLa partecipo para que a festejeis com aquellas 
demonstrações militares, com que sempre se feste-
jou semelhante felicidade. Escrita em Lisboa Oc-
cidental a 17 de Dezembro de 1734. 

REY 
P.a o Conde de Sarzedas Gov.0r e Cap.m Gen.al 

da Cap.nia de São Paullo. 

Carta no Ministro sobre Derrota (tos índios e Guerra na Europa 

Chegou a frotta do Rio de Janeiro, e por ella 
recebi as cartas de V. Ex.a de 24 de Dezr.° de 
1734, e de 10 de Abril e 6 de Mayo passado; e 
pello que respeita a noticia do feliz successo em 
que foráo derrotados inteiramente os gentios como 
V. Ex.a refere da dita carta de 24 de Dezembro, 
devo dizer a V. Ex.a q' S. Mag.° foi mui agrada-
vel tão plausível nova; e pello Cons.0 Ultramarino 
se responde a V. Ex.a Sobre este p.ar e aos mais 
que vieráo para aquelle Tribunal. 


	10.5016_10-ORDCISP-08-16_17_-_0134
	10.5016_10-ORDCISP-08-16_17_-_0135

