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rando a Vm.™ me achará p. a dar lhe GoskTcom a 
mais prompta vontade. D. s G. d 0 a Vm.o e m. s ann. s São 
Paulo 31 de Mayo de 1722 —Rodrigo Cesar de Me-
neses . 

P.a o S . r V. Rey 
E x . m 0 S. r 

A falta de embarcações, q' atéqui tem havido 
no porto de S. I 0 B por havere Ilido carregar todas ao 
Rio de Janeiro, fes retardar me dar conta a V. 
Ex." de alguns particulares pertencentes a este Go-
verno, q' não premitião dillação, e ainda agora seria 
mayor se o Capp. m , João Vicente q' ha poucos dias 
saliiu dessa Cid.e, não voltára para ella. 

Depois de ter despedido as vias p. a S. Mag.° q' 
D. s g. d e em que lhe dava conta de tudo, q' perten-
cia a este Governo, das esperanças das novas 
minas de Cuyabá, me chegarão confirmadas, não só 
de serem permanentes, más abundantes de ouro, e 
grande a sua extenção, e como esta noticia não 
pode cauzar piqueno gosto a S. Mag. e, remeto a V. 
Ex. ; i as cartas, e porq' se fas percizo cheguem a 
tempo ao Reino pella. dependencia da relução do 
q' proponho, espero, q' V. Ex. a as faça sahir com 
aquella brevid. 0, q' poderá entender pede o q' nellas 
partecipo como V. Ex. 1 verá pella copia q' lhe remeto. 

Não tem sido pequena fellicidade, chegar a pôr 
as couzas nos termos em q' estão, depois de achar 
tudo tão desordenado, parecendo não aproveitaria 
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remedio algum, porq' o animo destes homes estava 
bastantem.' 6 impedernido, concorrendo o seu aveço 
génio p." lho fazer emdurecer mais, e os q' se aclião 
no novo descobrimento lhe excedião, pois publica-
vão, q' ainda tinlião as feridas frescas, do q' nas 
minas geraes experimentarão (1), porq' havendo sido 
os que as descobrirão forão os q' sem honra, nem 
riqueza ficarão, e q' assim não consentirião passasse 
aquellas minas ninguém, alargandosse alguns a mais 
dizendo q' se os apertassem darião obediencia a quem 
lhes attendesse pois atequi o não havião devido a 
S. Mag. e e como se não aclião em m. t a distanciados 
Castelhanos, se fazia este particular bastantemente 
vidrento: procurei valer me de prudência, modo e 
afabilid. e, porque em taes cazos conseguem mais, 
que a mesma força, e não só aproveitou aos q' Vivem 
em povoado, mas aos q' assistem naquelle Certão; 
aos que escrevia repetidas vezes, insinuandolhes, 
q' herão vassallos de S. Mg. d e e q' o d." S. r os esti-
mava, e q' da sua par. t e lhes segurava os honraria, 
e premiaria conforme o serviço q' lhe fizecem, e 
sem embargo q' as primeiras cartas não encontrarão 
bom agazalho, com a repetição delias não só conse-
gui responderemme, mas darem me conta de tudo, 
pedindome com grande ancia passe sem demora 
aquellas minas, prometendo me receber me, o q' não 
consentirião a outrem, e q' sem a minha assistên-
cia não poderia tomar forma aquelle estabeleci-
mento, nem seria boa a arecadação da faz." real 

(1) Os paulislas nas minas geraes soifreram o massacre do 
Capão da Trahirão e suslenlaram com fortuna varia a (juerra 
dos emboabas e os caprichos do vice rei. Eram estas as feridas 
que ainda sangravam nos seus corações. (A. da II.) 
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vivendo todos emhua continua desonião. Bempudéra 
tomar sobre mi fazer a viagem por q' em hum Cap.° 
do regimento, q' achei 110 Rio de Janeiro, na Seeretr.% 
Ordena S. Mg.*" q' os Govr.° s não sahissem as minas 
sem ordem sua, e só o farião 110 cazo, q' se lhe 
pudesse dar em culpa deixar de o fazerem, e 
naquelle tempo não seguirião tão prijudiciaes con-
soquencias na dillação como neste : porem eu me 
não rezolvo, sem ordem expressa como V. Ex.H me 
dis, porem no cazo q' haja alguns incidente antes 
de receber a d." ordem, me dirá V. Ex. a o q' devo 
fazer, porque não quero obrar nada sem a sua detre-
minação. 

O Corpo q' já hoje se acha naquelle Certão, o 
tem engrossado as bastantes tropas, q' p. a elle tem 
hido, fazendo mais forte acharemse nelle muitos 
homes dos principaes desta Cappitania e alguns cri-
minozos, não sendo estes menos respeitados por 
terem gr. d 0 séquito : nomeio alguns a S. Mag. d e, p. a 

lhes perdoar, fazendo a outros a 111.ee de hábitos, e 
foros, por q' hé este o meio d e o s satisfazer e sogei-
tar, e com tal exemplo se animarão os mais a faze-
rem novos descobrim. 1 0 8, e justo parece q'S. Mg.0 lhes 
defira, por q' não dispendendo nada da sua real 
fazenda, será aquelle o caminho de augmentalla 
muito. Sem embargo de ter dado toda a providencia 
necessar." p. a senão extraviar o ouro nada basta, e 
ainda assim continuo nas delligencias com aperto, 
p. a q' não tenha descaminho. Não dei comprimento 
a provizão q' V. Ex. a mandou passar a Jozeph Mor.11 

p. a servir de guarda mór das embarcações da Villa 
de Santos, por S. Mag. e mandar extinguir o d.° posto, 
como se vê da copia da provizão, q' com esta remeto 
a V. Ex. a, q' mandará o q' for servido. 
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No cazo, q' V. Ex." não tenha mandado adver-
tir ao Ouv.0 1' do Rio de Janeiro se austenha de 
intrometerse, nas jurisdições q' pertencem ao meu 
Governo, será necessr. 0 se lhe fação as taes adver-
tências, q' agora ouvi, q' elle prezistia, no mesmo 
intento do seu antecessor. Também me hé necessr. 0 

saber se hé certa a nova rezoluçâo do acréscimo do 
direito dos negros, p." assim o mandar praticar 110 
porto de Santos, quando bali venhão alguns navios 
com elles, e será percizo q' V. Ex. a me avize da 
forma sobre este particular. Também tenho espe-
ranças quazi infalíveis de segundo descobrimento, 
em o Certão dos Guayazes, aonde mandei o mais 
pratico Certanista, e segurão os experimentados, não 
será de menos riquezas q' o do Cuyabá (1). 

Athequi o q' tenho obrado se não aíasta do 
que contem a copia das ordens, q' V. Ex." me reme-
teu o q' não estimo pouco, por q' receava, q' as 
minhas rezoluções tivessem o dezar de algum deza-
certo. 

Na Secretr." das Minas geraes hé certo devem 
estar todas aquellas rezoluções de S. Mag. 0, que podião 
servir me p." os particulares deste Governo, porem 
o Gov. 0 r não só mas não .tem mandado havendo 
pedido, mas nem me responde (2). 

Os Contratadores não ignorão devem contribuir 
a V. Ex." com propinas, quando houver areinata-
ção de Contratos, pois hé esse costume mui antigo. 

(1) liste sertanista era Bartholomeu Bueno da Silva, iillio 
do velho .'.nhanguera, que peneirou eni Goyaz por tres annos. 
com o seu genro João Leite da Silva Ortiz. Vide vol. M I . 

(2) Os governadores anteriores a Rodrigo Cezar moraram 
em Minas Geraes. 

(N. da li.) 
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Como V Ex. a me disse lhe não mandou o Alvará 
da devizão deste Governo, remeto a copia, e como 
se me dizia vinha por seis vias pareceu me, q' a 
V. Ex. a liirião duas. 

Com o Ouv. o r g.1 desta Capp. n i a fis fosse todo 
o dinheiro, q' se pode ajuntar das despezas da justiça. 

A importancia da reprezaria do navio francês, 
se aplicou p. a a obra da nova Cadea da Villa de 
Santos, conforme a ordem q' p. a isso veio de S. 
Mag. d e , 110 cazo q' nessa Relação se julgasse por 
boa preza. 

Não tenho cuidado pouco em embaraçar pas-
sem aquellas minas pessoas, q' não vão a fazer neg.° 
por q' a experiencia tem mostrado o quanto são 
prejudiciaes, pois não cuidão em outra couza, mais 
que em concorrer p. a perturbações, não tendo pi-
quena p. t e nellas os Relleg. 0 8 q' são os q' mais cui-
dado me dão, pella dezemvoltura com q' vivem, 
rezistindo, e descompondo aos off. o s de guerra, q' 
lhe imtimão as ordens, p. a q' se recolhão aos seus 
Conventos, e em q. t 0 S. Mg. d e não rezolver, q' 
pozitivam. t e os prendamos, será irremediável aquelle 
damno, e por me ter sucedido com alguns e agora 
proximam.'® com hum Franciscano, não só repugnar 
mas rezistir com armas de fogo a hum Capp. m por 
q . m lhe mandei a ordem p. a q' sahisse de bua Villa, 
donde estava vivendo com escandalo publico, deste, 
e de outros sucessos dei conta a S. Mag. d e . 

Pella sentença do D.'" Ouv. o r geral, verá V. Ex.° 
a calidade das culpas do Thenente de Mestre de 
Campo Gn.1 Antonio Cardozo dos Santos, q' não des-
merecem todo o castigo. G.°I). 8 a V. Ex." m. 8 annos. 
São Paulo 24 de Dezembro de 1722—Rodrigo Cesar 
de Meneses. 
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