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Carta Real noticiando o nascimento de mais uma Priuceza 
Dom Luiz Mascarenhas Governador e Capitão 

General da Capitania de S: Paulo amigo. BU EL-
REY vos envio muito saudar. Hoje foy Deus ser-
vido darme mais liuma Netta filha do Príncipe meo 
sobretudo muito amado, e prezado filho e por que a 
noticia da prezente felicidade será de grande con-
tentamento para todos os meus Vassallos vola par-
tecipo para que a festejeis com aquellas demon-
strações de alegrias militares costumadas em se-
melhantes occaziões. 

Escrita em Lisboa a 25 de Julho de 1746. 
RAINHA 

Para Dom Luiz Mascarenhas. 

Carta do Ministro annnneiando a crcaçao das Capitanias de Goyaz e 
Cnyaliá e a supressão da de S. Panlo 

Tendo S. Mag.de Consideração á necessidade 
que havia de repartir-se a Capitania geral de q' 
V. S.a está encarregado por não permittir a sua 
vasta extenção que possão darse a tempo as pro-
videncias necessarias nos remotíssimos districtos 
que comprehende, rezidindo o Gov.or a grande dis-
tancia delles, foi servido crear dous Governos, e 
Capitanias gerais, a primeira no Matto Grosso, em 
q' entra toda a comarca do Cuiaba athé o Rio 
Grande, e a segunda nos Goyas, e que a Capita-
nia de São Paulo atlie o d.° Rio Grande com as 
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adjacentes, atlie os confins dos Governos das Minas 
geraes, do Rio de Janeiro, e da Ilha de Santa Ca-
theriiia fiquem administradas pelo Gov.or de San-
tos, q ; será subordinado ao do Rio de Janeiro da 
mesma sorte q' o são por hora os mais Governos 
dessa Costa atlie a Colonia. 

Juntamente vista a deficuldade q' se tem reco-
nhecido p.a a observaneia da prohibição de extra-
hir diamantes das Minas dos Goyas, sendo a tran-
sgressão delia húa das principaes cauzas, por q' se 
experimenta repugnancia a se arematar aquelle ge-
nero, pelo q' já perde a real Fazenda neste anno 
a renda do contracto ; julgou S. Mag.e q' o único 
e efficas remedio a este damno Seria comprehender 
as Minas dos diamantes do Goyas na mesma are-
matação das do Serro frio. E por ser preciso p.a este 
effeito q' nos Rios Claro, e dos Pilões se determinem 
os sitios em q' se ha de fazer a extracção dos 
diamantes e o numero dos escravos do Contracto, 
que será conveniente repartir p.a o Serviço da-
quelles r ios ; tem o mesmo Snr" ordenado, que 
passe a examinalos pessoalmente o Gov.or das Mi-
nas Geraes, a quem está Commettida a deligencia 
de ajustar este contracto, como também que em 
quanto não chegarem ás dittas duas novas Capita-
nias Geraes os Governadores, que S. Mag.° fica 
para nomear, tenha administração interina delias o 
mesmo Gov.or Gomes Freire de Andrade (1). 

(1) Os dous novos governadores fo ram Antonio Rolim de 
Moura, conde Azambuja , para a capitania de Cuyabá, e Marcos dè 
Noronha, conde d'Arcos, para a capitania de Goyaz, desappare-
cendo a capitania de S. Paulo , que foi annexada ao Mio de Ja-
nei ro , para só ser res taurada pelo marquez de Pombal em 176."). 
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S. Mag.° me manda partecipar a V. S.a o So-
breditto p.a que o fique entendendo; e o avize 
Logo as Cameras, e Menistros, q' athé o prezente 
erão da jurisdição da Capitania Geral de São Paulo, 
afim q' sejão Sabedores desta real determinação, e 
a observem na parte que lhes tocar. E attendendo 
o mesmo Snr" as repetidas instancias com q' os 
parentes de V. S.a lhe tem pedido que lhe permitta 
voltar p.a o Rn.0, houve por bem rezolver q' V. S.a 

se recolha a elle na primeira Frota, e q' mediante 
o d.° avizo q' V. S.a fará as Cameras e Ministros 
fique dezobrigados da homenagem do seu Governo. 
Deus Gd.° a V. S.a Lx.a 1 de Mayo de 1748. P. 
S. S. Magd.e Se conserva na sua melhora, e as 
mais pessoas Reaes lo grão a boa saúde q' lhe de-
zejamos. 

Marco Ant.° de Azevedo Coutinho. 

S.r D. Luiz Mascarenhas. 

Carta fio Ministro solire contas do Fisco da cxtincta Capitania 
dc S, Panlo 

Por hua carta do Governador D. Luiz Masca-
renhas receby as contas, e Mappas das remessas, 
que vierão pela Frota, das terras que dependião do 
Governo de S. Pau lo ; e como a Capitania Geral 
deste nome se acha extinta, e o dito Governador 
estará preparando-se para o seo retorno, a V. S.a 
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