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I X 

CORRESPONDÊNCIA 
DO GOVERNADOR DE SÃO PAULO 

D. LUIZ ANTONIO DE SOUZA (*). 
1 — C O M O G O V E R N O D E L I S B O A , 1 7 6 5 — 1 7 7 5 . 

a) Ao Conde de Oeyras, 1765. 
Itlmo. e Exmo. Sr.—Das Cópias que serão com esta 

verá V. Exc.a as novidades que ha a respeito dos novos des-
cubrimentos das minas, e as diferenças e controvérsias que 
tem havido, e duram ainda ao tempo prezente sobre os limi-
tes, (pie deve ter a Capitania de S. Paulo, com os de minas 
Geraes: Eu tenho fallado sobre esta matéria com muitas 
pessoas praticadas do interior daquelles Certões e todas me 
informão dizendo, que o Rio Sapocahy, hé por onde foram 
sempre devididas antiguamente as duas Capitanias, e que só 
por aquelle limite hé que fica a devizão feita igualmente para 
ambas as partes, e ao mesmo tempo, hé tãobem a mais con-
veniente para os interesses de Sua Magestade, porque do con-
trario, se segue estar perdendo as quintas de todo o Ouro 
que sabe das minas, que ficão da parte dáquem do Sapocahy, 
que todo se confunde com o outro Ouro do Contrato das 
Cem arrobas, que os de minas Geraes offerecerão dar todos 
os annos ao mesmo Sr. pelo Conde das Galveyas em 28 de 
Março de 1731, cujo Contrato foy segunda vez estabelecido 
para abullir a Capitação em 3 de Dezembro de 1750, e sendo 
deste tempo que principiou o Contrato das Cem arrobas so-
mente descubertas as minas Geraes elegendo-se o seu lemite 
pela corrente do Rio Sapocahy, parece que deve pagar o 
quinto aparte todo o Ouro que sabe nas outras minas que 
depois daquelle Contrato se descubrirão da parte do Sul do 
sobredito Rio Sapocahy que são as mesmas minas que ficão 
das suas vertentes para a banda de S. Paulo, e dentro dos 
verdadeiros lemites que deve ter esta Capitania. 

Eu sobre esta matéria escrevo ao Conde da Cunha Vice 
Rey e Capitão General do Estado do Brazil e ao Governador 

(*) O Archivo de São Paulo, que parece ser completo na 
correspondência desta epocha com a Corte de Lisboa, não contem 
resposta a nenhuma das cartas aqui registradas. (N. da R.) 
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de minas Capitão General Luiz Diogo Lobo da Silva, porém 
como esta questão hé huma daquelías que pela sua dificul-
dade não pôde ter por cá boa acomodação, antes se pôde 
originar delia alguma discórdia que esfrie a boa União, que 
hé tão necessaria ao serviço de Sua Magestade no tempo 
presente, conforme as Suas Reaes Ordes, será mais conve-
niente que V. Exa. veja se pôde desedir por sy este ponto, 
resolvendo como lhe parecer quaes devem ser os lemites e 
as divisões por onde nos havemos de Governar para sabermos 
por que parte se devidem as duas Capitanias. Deus Guarde 
a V. Exa.—Villa de Santos, 15 de Setembro de 1765, etc., 
etc.—-D. Luiz Antonio de Souza. 

(Acompanham copias cios documentos ns. F, 2 (p. 97) 
e V, 1 a (p. 85). 

b) Ao Conde de Oeyras, 1765. 

Illmo. e Exmo. Snr.—Pelas Copias das Cartas a V. 
Exa. escrevi nas datas de quinze de Setembro e pelas que 
escrevi ao Conde da Cunha em vinte oito de Agosto, cinco 
de Outubro e dés de NoVembro do anno de 1765 e papeis 
a ellas juntos que vão marcados C. §§ 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 
(IX. 1 a; I X , 2 c; 2 d, 2 e; I I I , 31 ' (p. 50); VIII, será 
V. Exa. informado do que tenho escripto das duvidas que ha 
sobre as demarcações desta Capitania de São Paulo com as 
de Minas Geraes, cuja decizão que o Conde de Cunha Vice-
Rey deste Estado não querendo tomar sobre o seu arbítrio a 
reineteo a rezolução de S. Magestade que Deos Guarde. 

Agora direi a V. Exa. o que depois desse tempo tenho 
alcançado entre as confuzas noticias que ha nesta Capitania 
dos sucessos passados, e a grande falência de papeis com que 
nesta secretaria se acha interrompida a Serie dos annos, e a 
despozição dos negocios. 

Para mayor clareza ordenei o mappa que vai marcado 
— D — ( * ) o qual está graduado e disposto com a mayor exac-

(*) O mappa conservado no Archivo Militar e reproduzido 
neste volume tem na margem a numeração indicada neste docu-
mento e portanto parece ser o proprio original que neste caso foi 
devolvido de Lisboa para o Rio de Janeiro. Por obsequio do Ministro 
da Guerra, General Bernardo Vasques, o Governo de S. Paulo ponde 
obter copias deste e de muitos outros miippas interessantes que se 
acham no Archivo Militar. (N. da R.) 
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