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Mendes de Carvalho, e para Intendente do Cuyadá 
Manoel Rodrigues Torres, estes dous Intendentes 
servirão também naquelles districtos de Provedo-
res da Fazenda e para se instruírem em hum, e 
outro emprego ordena S. Mag.e que passem pri-
meiro pellas Minas Gerais e nellas se atenhão o 
tempo que o Governador Gomes Freire achar con-
veniente atlié que estejam instruídos. 

' •Também se ordena a Gomes Freire forme bua 
Tropa de quarenta Dragões para passarem aos 
Goyaz, onde estarão a ordem de V. Ex.11 • ara tudo 
queVfor conveniente ao real Serviço. He o que por 
orasse offerece dizer a V. Ex." Deos gd.° a V. Ex." 
Lx.a Occidental a 12 de Março de 1736. 

D." de M.fa Côrte Real. 
S.'" Conde de Sarzedas. 

Partida dc Nayios para o Rio de Janeiro e Bailia 

listando preparada a frotta do Rio de Janeiro 
p." partir em Dezr." forão tão grandes, as chuvas, 
e ventos contrários, que durarão athe segunda-feira 
passada em q' o tempo se mudou ao Norte com o 
qual sahirão dous Hiates, hum para o Rio de Janr.0 

e outro p." a Bahia, e pello primeiro receberá V. 
Ex." os despachos q' elle levou, e cuidandose q' 
a d." frotta partiria hoje, ou amenha tornou a mu-
dar a Vento, e a principiarem as chuvas e assim 
não sabemos quando partirá a d." frotta. 



Remetto a V. Ex.!l as Gazetas que acrescerão 
a primeira Carta : nellas achará V. Exc.a as novas 
desta Corte ; e das mais da Europa. 'Podas as pes-
soas reaes logrão boa saúde. Deos G.e a V. Exc.a 

Lx." Occiden."' a 15 de Março de 1786. 
D.° de Msa Corte Real. 

S.r Conde de Sarzedas. 

Certa Real sobre s e p r a n ç a dos p i n t o s do ouro 

Conde de Sarzedas Governador, e Capitão Ge-
neral das Minas de São Paulo Amigo. EU EL-REY 
vos envio muito saudar, como aquelle que amo. 
Porquanto convém a meu serviço, que quando os 
Intendentes, em conformidade do seu Regimento, 
forem a fazer correição por todos os sitios dos seus 
districtos para averiguar se ficarão escravos sone-
gados, vão acompanhados de sorte, que lhes con-
cilie o respeito necessário, para que não haja quem 
se atreva a perturbar as suas deligencias : e outro-
sim convém, que os cofres em que estiver o ouro 
da receita de cada Intendencia, se conservem com 
a devida segurança, e resguardo. Hey por bem or-
denarvos, que da tropa que mando passar em vossa 
Companhia aos Goyas, mandeis o destacamento que 
vos parecer necessário acompanhar o Intendente, 
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