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Carta Regia pedindo informação sobre uma pretenção de Faselioal 

Moreira Cabral, descobridor das minas de onro de Cnyabá. 
Dom João por graça de Deos Rey de Portu-

gal e dos Alg . e s daq."' e dalém mar em Africa 
S. r de Guiné, etc. — Paço saber a vos R.° Cezar 
de Menezes Gov. o r e Capp."'" gn. 1 da Cap. u i a 

de São Paullo, q' Paschoal Moreyra Cabral (1) 
me fes prezente na carta cuja copia com esta se 
vos remete, o grande serviço que me tem feito 
na delig." de descobrir ouro e prata e pedras 
preciozas, descubrindo o ribeyro chamado o Cuxipõ 
com muitas datas de ouro, e vários corregos que 
todos tem dado boa pinta de ouro ; pedindo me 
o confirmasse na occupação em q' está de guarda 
mór das Minas de ouro do Certão do Cuyabá o 
Cappitão mór regente, por ser isto rnuy conve-
niente ao augmento da minha real faz. d a de q' 
nenhú mandador lhe possa impedir a d." Conquista. 
Me pareceo ordenarvos informeis com vosso 
parecer. El-Rey nosso S.1 o mandou por João 
Telles da Sylva e o D. o r Jozeph Gomes de Azevedo 
conselheyros de seu Cons." Ultr." e se passou por 
duas vias. Antonio de Cobellos Pr . a a fés em L. a 

occ."1 a tres de Julho de mil sette centos e vinte 
e tres. O secretr. 0 Andre Lopes da Lavre a fés 
escrever.—Joam Telles da Silva.—Jozepli Gomes de Az.Ao 

(•I) Foi uni dos descobridores das minas de ouro de 
C.uyabá, onde prestou bons serviços . Era paulista e filho de 
outro de igual nome, que tinha trabalhado para montagem de 
uma fabrica de ferro em Ypanema. Vide vols. X l l e X I I I . 

(A', da II.) 


