— 62 —o Cirurgião que nella assiste tenha acabado o tempo
do seu prouimento, e se ache com tantas experiencias da terra e com tanto préstimo (como insinuaes
na vossa carta) se ordena ao mesmo Gouernador
do Rio de Janeiro o deue continuar, e lhe mande
declarar recorra a este Reyno a tirar nouo prouimento, o qual se lhe fará perpetuo, 11a consideração
de que em todas as partes salvam vida. Do que
me pareceo auisarvos para terdes entend. 0 a prouidencia que mando dar as matérias de que me
dais conta 11a refferida carta. E em quanto a In- .
fantaria que foge para Sam Paulo se tem dado a
que pareceo necessaria. E para se euitar o prejuízo
de uirem os Soldados tractar do remedio das suas
queixas ao Rio de Janeiro ; vos ordeno me deis
conta se nessa Praça ha caza de Mizericordia, e
havendo-a vejaes o modo com que se pode ajustar
nella a cura desses Soldados. Escrita em Lisboa a
25 de Setembro de 1711.—REY.
P a r a o Governador da Praça de Santos.
Miguel Carlos.
Governador da Praça de Santos.—EU EL-REY
vos envio 111."' saudar. Viosse a conta que destes
em carta de 25 de Outr." do anno passado (que
contliem vários pontos) de teres resoluto mandar
hum Capitão, 011 Sargento-mór ao Rio de São Francisco buscar seis Francezes q' hauião ficado naquella Villa dos Corsários que andarão nessa costa,
como tãobem hum pratico Português que andaua
com elles inSinando-lhes os portos, para os remeterdes a esta Corte, por terdes por noticia q' se
andauão informando das minas de o u r o ; e pare-
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ceome dizeruos que a diligencia de mandares buscar
estes Prancezes hé utillissima, e terdes obrado conforme as minhas ordens ; por ter rezoluto qr todos
venhâo para este Reyno, e ainda os que estiuerem
na terra cazados. E aSy vos ordeno os remetaes
ao Ciou."1' do Rio de Janeyro para os mandar a
está Corte como tenho disposto : escrita em Lisboa
a 12 de Outr. 0 de 1711.
REY.
a
or
P. o Gou. da Praça de Santos.
Miguel Carlos.
Gouernador da Praça de Santos. EU EL-REY
vos enuio muito saudar. Yiosse a vossa carta de
25 de Outubro do anno passado em que dais conta
de vários particulares; e entre elles de intentarem
Manoel Giz', de Aguiar, e João de Crasto de Oliveyra fazerem nessa Villa armação de Baleas por
sua conta, que podia rezultar conueniencia a minha
fazenda, e utilidade a esses moradores pella falta
que muitas uezes experimentão de c a r n e s ; o que
podia suprir a das Baleas. E pareceome dizeruos,
(pie ao Gouernador do Rio de Janeyro se ordena
informe do que se lhe ofPerecer deste particular.
Escrita em Lx. a a 12 de Outubro de 1711.
REY
P.'1 o Gou. or da Fraca de S. ,os
Miguel Carlos.
Governador da Praça de Santos. EU EL-REY
vos envio muito saudar. Yiosse a Vossa Carta de
2-") de Out. " do anno passado, em que dais conta
(entre outros particullares) de liaueres mandado dar

