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IvEappa, d.e S. 

Ill,mo e Ex.mo Snr" : — Levo á Prezença de V. Ex.a 

o Mappa Historico, Politico, e Geographico da Capita-
nia, de que me incumbi com prazer debaixo da pro-
teção de V. Ex.a e exforcei-me afim deque hum trabalho 
novo nesta Capitania, quando não seja perfeito sirva 
ao menos de baze, g auxilie ao que com mais capaci-
dade emprehender melhor ; no entanto elle já offerece 
hum sufficiente, e extenso conhecimento da Capitania, 
ao primeiro golpe de vista, vantagem sempre rezultante 
da Historia combinada com a Geographia; pois que 
hum Livro á primeira vista só aprezenta impressoens 
confuzas, quando o Mappa offerece salientes grupos, que 
são outros tantos pontos de reunião de memoria, e 
juizo. Na parte superior do Mappa se expõem as finan-
ças, fazendo menção dos empregados, e seus vencimentos. 
O centro occupa a Geographia da Capitania, nella estão 
traçadas com linhas de differentes cores as expediçoens 
emprehendidas em diversos tempos, e descriptas á mar-
gem no artigo — Expediçoens. Vão no mesmo notados 
dois limites com a Capitania de Minas Geraes, de que 
se dá a razão em nota sobre a questão de limites. Ao 
lado mais abaixo se vê hum esboço, em que com hum 
traço amarello se marcou na costa a dadiva feita a 
Martim Affonso, e em outro encarnado se marcou a 
possessão de Pedro Lopes, que fazião as primeiras pos-
ses da Capitania, que foi dividida, formando as Capi-
tanias differençadas com distinctas cores, como se vê 
no mesmo esboço, ficando ella limitada na cor azul : 
estes desmembramentos vão notados á margem metho-
dica, e cbronologicamente. Na parte inferior se achão 
os cálculos de população, importação, exportação, e 
producção feitos sobre as Rellaçoens que se poderão 
obter dos Commandantes das Yillas. Fechâo emflm o 
Mappa pelo lado esquerdo a descripção phisica, e po-
litica da Capitania, e pelo direito sua historia, aonde 


