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Ulmo. e Exmo. Snr.—Prezentemente me chega a noti-
cia que do Mogi Guassú se abrira huma estrada a distancia 
de tres léguas e meya do Arrayal de Cabo verde, e se pu-
zera huma guarda 110 sitio que a termina, com o fundamento 
de cobrir a pinta de ouro de hum Rybeyrão que nella se 
acha; e como está dentro dos lemites desta Capitania de Mi-
nas, segundo os que por ordem Regia lhe deo o Ulmo. e 
Exmo. Snr. Conde de Bobadella 11a demarcação que mandou 
praticar por Thomaz Ruby de Barros Barreto, como a V. 
Exa. repetidas vezes tenho feyto manifesto, e da referida es-
trada he natural se segão os extravios que as ordens Regias 
que as prohibem vigorosamente acautelão alem dos embaraços 
que podem seguir se entre os moradores de hum e outro 
destrito pela dita guarda que concidero posta por não infor-
marem a V. Exa. com a exacção devida e lhe figurarem o 
dito Sitio dentro dessa Capitania; rogo a V. Exa. queira por 
serviço de S. M. F. e na fornia que comigo ajustou mandar 
retirala e fechar da parte dessa Capitania a estrada, deixando 
sem perturbaçam adiantar os descobertos aos moradores desta 
no territorio que lhes compete, em quanto S. M. F. nam de-
cida a questão da demarcação que logo que a determinar, 
sem a menor duvida farey executar, ainda (pie seja em pre-
juízo deste Governo tudo que for servido resolver. 

Exercite V. Exa. a minha vontade que sempre será 
pronta, e eficaz 110 empenho de lhe dar gosto. D. Gde. a 
V. Exa. in. an. Villa Rica, 20 de Novembro de 1766.—Luix 
Diogo Lobo da Silra. 

j — A Luiz D I O G O , 1766. 

Illmo. e Exmo. Snr.—Como pelas incertezas do mar não 
recebi ainda da nossa côrte todas as cartas que me vierâo 
nestes últimos navios e só as vias do Concelho Ultramarino 
em que não podião vir as noticias das dispozições da Europa 
me sérvio de aclarar muito o discurso participar-me V. Ex. 
de q'. os chamados Jezuitas forão os primeiros motores do 
horrendo atentado sucedido em Madrid: logo que eu soube 
aquella novidade sempre discorri comigo mesmo, que não po-


