
A V I S O A O L E I T O R 

Todo o vasto territorio de S. Paulo, Minas Geraes, Go-
yaz, Matto-Grosso, Paraná e Santa Catharina fez parte da 
Capitania do Rio de Janeiro até o anno de 1709. Por carta 
regia de 23 de Novembro desse anno, foi esta vastíssima 
região desmenbrada do Rio de Janeiro para constituir a 
capitania especial do S. Paulo, sendo o seu primeiro go-
vernador e capitão general Antonio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho. 

Neste tempo já a descoberta de ricas minas de ouro 
em territorio do actual Estado de Minas Geraes tinha at-
trahido tantos immigrantes para aquella região, que algu-
mas de suas povoações tornaram-se muito mais importantes 
do que a cidade de S. Paulo e o seu commercio era muito 
superior ao de todas as villas paulistas. Por este motivo os 
governadores Albuquerque, que serviu até 1713, D. Braz 
Balthazar da Silveira, que serviu até 1717, e D. Pedro de 
Almeida, Conde de Assumar, que governou até 1721, pre-
feriram residir em Ouro-Preto, e assim S. Paulo não chegou 
a gozar das regalias duma capital. 

Em 1721, já Minas Geraes tinha se tornado tão impor-
tante por sua população, commercio e mineração, que foi 
desmenbrada de S. Paulo para formar por si só uma nova 
capitania. A cidade de S. Paulo ficou com o resto dos ter-
ritórios mencionados acima e passou a ser cie facto a sede 



— 4 — 

da capitania, sendo Rodrigo Cesar de Menezes o primeiro 
capitão general que aqui veio residir e que serviu de 5 de 
Setembro de 1721 a 14 de Agosto de 1727. 

Foi ello quem organisou quasi todos os serviços da nova 
capitania o os seus Bandos e Portarias, que são importantes, 
formam o objecto do presente volume e do seguinte, que 
são o decimo-segundo e o decimo-terceiro do Archivo do 
Estado de São Paulo. Os originaes estão de tal forma es-
tragados pela inépcia e descuido dos governos proviuciaes, 
que muitas paginas estão truncadas e perdidas para sempre; 
o resto todo está, em geral, em máo estado, porém com algum 
trabalho consegui supprir as lacunas e restaurar algumas 
paginas arruinadas pelo abandono, pelo tempo e pelas traças, 
e os dois volumes vão sahir os mais completos que me foi 
possível tornal-os. Ajuntei-lhes algumas notas e annexos, 
que alguma cousa contribuem para esclarecer os pontos 
obscuros e controvertidos. 

S. P a u l o , Março de 1895. 

A . DE TOLEDO PIZA. 
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