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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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vosso Governo; e pelo Conselho Ultramarino vos 
serão expedidas as ordens concernentes a esta ma-
téria. Para as minas do Goyaz, e Cuyabá me pa-
receu necessário mandar d'aqui Intendentes, vista 
a grande Povoação a que tem crescido, e a mayor 
distancia, em que se achão, que faz preciza a as-
sistência de homens mais capazes. Puy também 
servido, que para se instruírem melhor estes dous 
Ministros, passassem logo as Minas Gerais; e con-
ciderando, que hum e outro poderão talvez achar 
mais comodo o seu transito das dittas Minas as 
outras a que vão destinados, e sem passarem a 
São Paulo ; Sou Servido, que se elles vos derem 
parte, de que desejão aproveitar-se de semelhante 
comodidade, lhes mandeis de São Paulo as ordens 
convenientes, permittindo-lhes o ditto tranzito em 
direitura. Para succeder a Gregorio Dias nos Goyaz 
tenho nomeado a Agostinho Pacheco Telles, que 
se acha Ouvidor do Rio de Janeiro; e não obstante, 
que o ditto Gregorio Dias tenha que servir ainda 
algum tempo atlie completar o por que foi man-
dado pera aquellas Minas; fui comtudo servido or-
denar ao dito Agostinho Pacheco, que sem demora 
se encaminhasse a essa Cidade, para passar em 
vossa Companhia aos Goyaz, e naquella parte exer-
citar tudo o que por vos lhe for ordenado pera bem 
de meu serviço, em quanto não entrar a succeder 
110 Lugar que occupa Gregorio Dias. Moveume a 
esta rezolução o Conciderar, que se a povoação 
das dittas Minas hé tão grande, como se refere, 
será muy factível, que não baste um só intendente, 
que mando, para fazer a matricula por toda a parte, 
mayormente tendo que estabelecer também registos, 
e fazer outras deligencias necessarias ao bem da 
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minha fazenda. Conforme pois as necessidades, a 
que vos parecer Conveniente a vos Valereis do 
préstimo do ditto Agostinho Pacheco 110 intervallo 
que mediar athe que elle succeda ao ditto Grego-
rio Dias; e com a maior brevidade possivel me • 
mandareis liuma exacta informação do numero dos 
Ministros, que vos parecer ser precizo pera bem 
administrar a Justiça, e minha fazenda nas dittas 
Minas para que dê a providencia que julgar neces-
sária. Escrita em Lisboa Occidental a 30 de Janeiro 
de 1736.—REY. 

P. a o Conde de Sarzedas, Gov.or e Cap.m Gn.al 

da Capitania de Sc]^ Paulo. 

Carta Real sobre Intendentes das Minas 

Conde de Sarzedas Amigo. EU EL-REY vos 
envio muito saudar, como aquelle que amo. Para 
execução do Sistema de Capitação, e cenço em 
que por hora se conimutou nas Minas do Brazil o 
Quinto do Ouro que se me devia, fuy servido crear 
varias Intendências de minha fazenda assim para 
as Minas desse Governo, como para as Geraes, e 
da Bahia nomeando para ellas Ministros a quem 
mandei passar Alvarás de Intendentes, como vereis 
dos que vos devem aprezentar os que toccão ã 
vossa jurisdição determinando juntamente q' para 
ajudarem a cada hum dos ditos intendentes 11a ex-
pedição dos negocios das suas intendências liou-
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