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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. 
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Pellas Gazettas que remetto achará V. Ex." as 
novas deste Rn.0 e dos estrangeiros, com alguma 
incerteza as de fora delle por que as continuas 
tempestades tem embaraçado ha mais de mes e 
meyo vir Paquebote de Inglaterra por onde os po-
díamos ter certas, mas não Se pode duvidar que 
entre o Imperador, e França estão ajustados os 
Preliminares, e publicado o Annesticio. 

As nossas Tropas que estavão em Alemtejo 
principiarão a partir para os seus quartéis, por que 
os Castelhanos praticarão o mesmo com os que 
tinhão na Estremadura. 

Todas as pessoas Reaes logrão boa saúde. Deos 
g.° a V. Ex.a L.ft Occ.al a 28 de Dezembro de 1735. 

D.o de MSa Corte-Real. 
S.r Conde de Sarzedas. 

Carta Real sobre lníen 1 entes das Minas 

Conde de Sarzedas, Governador, e Capitão 
Gn."1 da Capitania de São Paulo amigo: EU EL-
REY vos envio muito saudar, corno aquelle, que 
amo. Foime prezente a vossa carta de quinze de 
Setembro do anno passado e me foi agradavel a 
pontualidade, e acerto, com (pie interinamente déstes 
as providencias necessarias para a Execução do 
systhema da Capitação, e Censo nas Minas do 
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