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cias destituindose por este Caminho aquella terra de 
defensores para se poder Conseruar se os inimigos 
a invadirem. Me pareceo ordenamos q' 110 fazer da 
gente p. a o prezidio de Santos Vos hajais com tal 
moderação q' não tireis daquella villa, mais q' os 
soldados q' forem mais desobrigados e q' não fação 
falta p. a a sua deffença, e beneficio daquella terra. 

El-Rey nosso S. r q' mandou por João Telles da 
Silva e Antonio Roiz da Costa Conselheiros do seu 
Conselho Ultramarino e se passou as duas vias. Mi-
guel de Macedo Ribeiro a fez em Lisboa a vinte 
e seis de Dez.'" de mil sette centos e dezaceis. O 
Secrt." André Lopes da Lavre a fiz escrever. — João 
Telles da Silva. — Ant.° Roiz da Costa. 

Carta Regia solire a Itlia de Santa Catliarina ser dada a Sebastião da Veiga Cabral 
Dom João por graça de Deos Rey de Portu-

gal e dos Algarves daq. m e dalém mar em Africa 
S. r de Guiné, etc. Paço saber auós Mestre de Campo 
Gouernador da Praça de Santos que por parte 
de Sebastião da Veiga Cabral se me fez a petição 
de que com esta se uos emvia a copia asignada pello 
Secretr." do meu Conselho Ultramarino em que pede 
lhe faça mercê do senhorio e propriedade da Ilha 
de Santa Catliarina, dezerta, e inhabitada, na forma 
q' se tem praticado com as pessoas q' fazem e 
leuantão a. sua custa algua villa. E pareceo orde-
namos informeis com vosso parecer declarando o 
estado em que se acha a Ilha, circunferência q' tem, 
a fortificação de que neceeita, e gente para a guar-
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necer, artilheiros, e armas, e que Villas e povoa-
ções se poderão comraodam.' 0 nella estabellecer, e 
de quantos vezinhos e qual hé a quallidade da terra 
e que frutos nella se produzem, e podem pro-
duzir; e asentando na fortificação e artilharias de q' 
nececita, e direis pouco mais ou menos pellas in-
formações q' com os Engenheiros tomardes, a des-
peza q' com a d.a fortificação e artilharias se poderá 
fazer e com o prezidio, cuja informação remetereis 
com as mais declarações q' entenderdes podem ser 
conuenientes, e Conducentes a mesma matéria; 
El-Rey nosso S. r o mandou por João Telles da Silva 
e Antonio Roiz da Costa Conselheiros do seu 
Cons.0 Ultramarino e se passou por duas vias. Mi-
guel de Macedo Ribeiro a fez em Lix. a occidental a 
onze de Março de mil sette centos, e dezacete. — 
O Secretr." Andre Lopes da Lavre a fez escrever. 
Joam Telles da Silva — Ani." Roiz da Costa. 

Carta Regia sjbre as vantagens ilo porto de Santa Catharin?, 
a t a r t a n c i a de peixes e entras cominodi: ades 

Dom João por graça de Deos Rey de Portu-
tugal e dos Algarves daquem e dalém mar em Africa 
Senhor de Guiné, etc. — Paço saber a vos Mestre 
de Campo Governador da praça de Santos que por 
ser conveniente a meu serviço, Me pareceo ordenar-
vos, examineis se a entrada dos Navios 110 porto da 
Ilha de Santa Catharina hé com facellidade e se 
tem monção em algum tempo doanhoasiin por ventos 
como pella correnteza das agoas, e se 110 ditto porto 
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