
cia em q' senão dezemcaminliem os meus reaes 
quintos, mandando dar na d. a arecadação aquella 
providencia q' tiuerdes por mais conueniente. El 
Rey nosso S.1' o mandou por João Telles da Sylua 
e o D. o r Jozeph Gomes de Azeuedo, Concelhr. 0 8 do 
seu Cons.0 Ultr. 0, e se passou por duas vias. Miguel 
de Macedo Ribr. 0 a fes em Lisboa occ. i l 1 a treze 
de Julho de mil sette centos e vinte e cinco. O 
secretr. 0 André Lopes da Lavre a fes escrever . 
Joam Telles da Silva — J oseph Gomes de Az.a°. 

Carta Regia participando p e por e m p a s t o não é conveniente 
transferir a Casa da Moeda do Rio de Janeiro para S. Panlo. 
Dom João por graça de Deos Rey de Portu-

gal e dos Algarues d a q . m e dalém mar em Africa 
Senhor de Guiné, etc.—Paço saber a vós Rodrigo 
Cezar de Menezes Governador e Capitão gene-
ral da Capitania de São Paulo, q' se vio a conta 
que me destes em Carta de vinte de Novembro do 
anno passado em como me tinheis já reprezentado 
ser conveniente o hauer nessa Cidade Caza de 
moeda, não só pella utillidade q' disto rezultava a 
minha real fazenda, mas pella segurança delia, por 
não estar em porto de mar, e livre de qualquer in-
uazão pella aspereza da serra q' se sobe do Porto 
de Santos para essa Cidade e q' para se evictarem 
despezas seria muy util q' a Caza da moeda que 
há 110 Rio de Janeiro se passe para essa Cidade, 
por não ser lá necessário, havendo a nas Minas ge-
raes ; e q' tão bem julgáveis ser precizo q' eu or-
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denasse q' hum dos Combois q' for com a frota do 
Rio de Jaueiro passe ao Porto de Santos a conduzir 
o ouro q' se houver de remeter das novas Mi-
nas de Ouyabá. Me pareceo dizer vos q' como esta 
matéria de q' se trata na vossa Carta seja muy grave, 
q' por hora se não pode tomar rezulução nel-
la ; porem q' se fica cuidando o q' nella se deve 
dispor por mais conveniente e acertado. El Rey 
nosso Senhor o mandou por Antonio Roiz' da Costa 
e o Doutor Jozeph Gomes de Azevedo Conselheiros 
do seu Conselho Ultramarino e se passou por 
duas vias. Bernardo Pelix da Silva a fes em Lis-
boa occidental a vinte e sete de Julho de mil sete 
sentos e vinte e sinco. O secretr. 0 André Lopes da 
Lavre a fes escrever. — Ant.0 Roiz da Costa.—Joseph 
Gomes de Az. 

Certa Regia participando une o Rei tle Portugal não concorda 
com as medidas propostas para a defesa do Porto de Santos, 
Dom João por graça de Deos Rey de Portu-

gal e dos Algarves daq.m e dalém mar em Africa, 
senhor de Guiné, etc. — Paço saber a vós Rodrigo 
Cezar de Menezes Governador e Capitão Geueral da 
Capitania de São Paullo, q' se vio o q' me reprezen-
tastes em Carta de vinte de Dezembro do anno 
passado, em como as dependencias desse governo 
crescem augmentandosse juntamente as utilidades a 
minha real fazenda e que pelo tempo em diante 
serão muito mayores, pelo prometer assim o q' a 
experiencia vay mostrando, e se vos fazia precizo fazer 
me prezente ser muy conveniente reforçar a guarnição 
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