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me tem aparado toda a prudência, quero persuadir me que 
não seria por ordem de V. Exa. e me tenho cailado sobre 
este assumpto para a nossa Corte pois desejo dar a V. Exa. 
esta e outras muitas provas da minha profunda veneração e 
respeito que lhe consagro e que não sei esquecer me nem 
das atençõens com que V. Exa. me tem tratado nem da cria-
ção e particulares honras e inerces que tenho devido all lma. 
e Exma. casa de Anjija de que sou fiel creado, como também 
de V. Exa. (pie Deos Guarde mo. ann. São Paulo a 14 de 
Outubro de 1772.—I). Luiz Antonio de Somo. 

hh—Ao C O N D E D E V A L L A D A R E S , 1773. (*) 

Illmo. e Exmo. Snr.—Nesta ocazião ponho na prezença 
de V. Exa. a decizão junta que por ordem de S. Mage. man-
dou convocar no Rio de Janeiro o Exmo. Snr. Conde da Cu-
nha Vice Rey do Estado para effeito de regular os lemites 
que deve haver entre as duas Capitanias de S. Paulo e Mi-
nas Geraes como 110 termo que se tomou naquela junta ficou 
assentado que 110 Rio Sapucahy service de deviza entre os 
dois Governos, (pie sua S. Mage. mandou que estejamos pela 
decizão da dita junta emquanto não mandar o contrario, como 
faço a V. Exa. certo pela copia do Officio de 4 de Fevereiro 
de 1765 assignado pelo Ulmo. e Exmo. Snr. Francisco Xer. 
de Mendonça Furtado Ministro e Secretario de Estado que 
Deos tem em Gloria, e deste parecer bê o Exmo. Snr. Mar-
quez de Lavradio Vice Rey do Estado como me ensinua na 
sua carta de 27 de 8bro. do anno preterito de 1772 em a 
qual também diz faz o mesmo avizo a V. Exa. Parece que a 
vista destes titulos fica cessando toda a duvida, pois Sua Ma-
gistade manda que sejamos pela decizão daquela junta em-
quanto não mandar o contrario, e a junta tem decidido que 
o lemite seja o Rio Sapucahy, nestes termos requero a V. 
Exa. seja servido mandar retirar todos os seus Registros alem 
do dito rio e passar as suas ordens para que sem controvér-
sia possa eu mandar tomar conta das ditas terras pois ainda 
que sobre esta matéria se tenha feito a S. Mage. alguma re-
presentação esta não deve suspender a mesma posse havendo 
huma decizão tão clara de huma junta mandado convocar por 

(*) Esta carta devia ter sido levada pelo Capitão Ignacio da 
Silva Costa. Veja-se a nota na pagina 170. (N. da R.) 
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ordem de S. Mage. e não ter havido ha tanto tempo depois 
que se assignou aquele papel de que eu ainda agora tive no-
ticia, outra resolução em contrario. A vista do que não pode 
haver razão alguma que com justiça me possa obstar a en-
trada na dita posse pois que assim se acha decidido. Assim 
preciza esta Capitania, e assim hê mais conveniente aos inte-
resses de S. Mage. sobre os quaes me não devo delatar para 
que se não siga por mais tempo o considerável prejuízo que 
se está cauzando a Real Fazenda ha tanto tempo em se con-
fundir por este motivo o 5.° que lhe toca do ouro que se 
tira em os Arrayaes daquelas terras: cujo 5.° se deve pagar 
separado da cota de cem arrobas que os Povos dessa Capi-
tania de Minas são obrigados a pagar diferente e por outros 
princípios, ao que espero V. Exa. se conforme pois sendo V. 
Exa. tãozelozo da arrecadação da Real Fazenda e tão empe-
nhado pelos Reaes interesses de S. Mage. não liade permitir 
que pertencendo ao dito Sr. localidades daquellas terras com 
tanta razão e justiça deixa a V. Exa. de concorrer pela sua 
parte para ellas como pede a justiça e a importancia da ma-
téria. Deos Guarde a V. Exa. São Paulo a 23 de Janeiro de 
1773. — D. Luiz Antonio de Souza. 

(Acompanham copias da carta do Secretario de Estado 
de 4 de Fevereiro de 1765 (VIII. 2) c do Assento de 12 de Ou-
tubro de 1765 (VIII, 4). 

ii—A A N T O N I O C A R L O S F U R T A D O D E M E N D O N Ç A , 1 7 7 3 . 

Illmo. e Exmo. Snr. A indespensavel obrigação que 
tenho de referir a V. Exa. algumas circumstancias que dizem 
respeito ao socego dos Povos que governamos mayormente 
aquelas em que pendem utilidades da Real Fazenda me leva 
nesta ocazião a rogar a V. Exa. queira executar a sua recta 
intenção sobre as duvidas (pie se originaram antes e depois 
da minha chegada em controvérsia de lemites (los dois Go-
vernos que S. Mage. nos confiou, cuja duvida sem embargo 
dos claros e repetidos fundamentos que desde o principio 
tenho proposto aos Snrs. Generaes, seos antecessores, como á 
V. Exa. terá sido prezente, nunca poderem chegar aquele 
ajustado fim que devo esperar do rectíssimo e claro (lecerni-
mento de V. Exa. 
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