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Carta Regia declarando une o premio offereciflo deve est imular a 
a lguém a tentar ret irar o cofre do navio pirata nanfraflo em 
Paranagua' . 

Dom João por graça de D , s Rey de Portugal 
e dos Alg. c s da q. m e dalém mar em Africa, S. r de 
Guiné, etc. — Paço saber a vós R.° Cezar de 
Menezes Gov.01' e Cappitão gn."1 da Cap. l l i a de São 
Paulo, q' se vio o q' me escrevestes em carta 
de vinte e quatro de Mayo do anno proximo pas-
sado, em como despois da frota partir p.11 este Rn. 0 

procurareis com todo o cuidado se fizesse a deli-
gencia sobre se tirar o cofre do Navio dos piratas 
q' havia dado costa 11a barra da V. a de Pernaguá, 
e como a falta de búzios q' há nessa Capp. n i a e tão 
bem o discuido q' houve de senão fazer no princi-
pio a d. a deligencia dificultára agora o conseguirse 
descobrir se o q' se buscava, porq' mergulhando 
algus homés athó onde estava o Casco do Navio 
ainda q' pouco experientes acharão estar euberto de 
lodo, e só poderá fazerse a averiguação necessaria 
havendo hu, ou dous búzios capazes, e como todos 
os da dita V. a segurão q' o cofre era importantís-
simo, devia eu mandar passar deste Reyno dous 
búzios porq' só assim poderá ter efteito. Me pare-
ceo dizer vós, q' como não seja fácil o hirem búzios 
capazes deste Reyno, sou servido ordenar-vôs po-
nhaes todo o cuidado e bua delligencia muy efficaz 
de ver se há alguas pessoas que continuem na averi-
guação de se tirar este cofre, poes se entende que 
110 seguro do premio q' se lhes promete possa haver 
algus q' se animem a descobrirem e tirarem do d.° 
Navio o d.° Cofre. El Rey nosso S. r o mandou por 
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João Telles da Sylva e Antonio Roiz' da Costa C011-
selheyros do seo Cons.0 Ultr. 0 e se passou por 
duas vias. Antonio de Cobellos Pr . a a fes em Lix. a 

occ. a l a vinte e quatro de Septr. 0 de mil sete centos 
e vinte e sinco. — Ant." Roiz da Costa. — Joam 
Tc,lies da Silva. 

Carta R c i i a participando a recepção das noticias enviadas sobre 
BartUolomen Bneno da Silva e a approvação das medidas tomadas 

para o soccorerrer nos sertões de Gfoyaz. 
Dom João por graça de D. s Rey de Portugal 

e dos Alg. e s daq.™ e dalém mar em Affrica, S. r àe 
Guiné, etc. —Faço saber a vós Rodrigo Cezar de 
Menezes Gov. o r e Cappitão general da Cappitania de 
São Faullo, q' se vio o que me representastes em 
carta de vinte e quatro de Abril deste presente 
anno, em como passava de tres q' o Cappitão Br . m c u 

Bueno da Silva por ordem Vossa pella que tivestes 
minha fora por cabo de hua tropa ao Certão dos 
Goyazes a fazer o descobrimento do ouro a q' se 
havia offerecido, sem q' tlié qui haja outra noticia 
delle mais que a q' vós participou o Marques de 
Abrantes por lha haver dado o Governador do Ma-
ranhão, ao qual lhe participarão sinco bornes q' se 
liavião apartado obrigados da necessidade em que se 
vião como exasperados por não atinarem em todo 
aquelle tempo com o q' buscavão, e como despois 
de haverdes recebido esta noticia chegarão doze 
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