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Resisto de bua Carta q' se oscroven a Eras Mendes (1), assistente 
nas novas minas do Cnysbá, sobre procurar o a n p i > da 
M M Real, e s i s e p dos moradores une se acbão n a p e l l e 
novo descobrimento. 

Snõr Meu, na inserteza de q' Vm. se achava 
nessas minas deixei o anno passado, de escrever 
lhe, dizendo lhe que El-Rey nosso S. r, atendendo as 
justas reprezentaçõins que lhe fizerão as Villas das 
Caineras, de toda esta Capitania, p. a que fosse ser-r, 
vido, separalla das minas Gerais, fazendo o G."r a 
parte, por poderem ter os povos mais perto, o seu 
recurso, se dignou de nomear me, por G. 0 r e Capp.m 

Gn.1 delia, cuja noticia, partecipo a Vm., p. : i dizer-
lhe da parte do dito S.1', o quanto estima o serviço 
que lhe tem feito, e eu espero que Vm. o continue 
de modo que mereça a sua real atenção, porq' en-
tão exprimentará Vm. não só augmentos, mas hon-
ras, premio q 'não costuma negar aos (pie Lealmente 
o servem, e eu me capacito a que Vm. se empre-
gue tanto eu concorrer, p. a se augmentar a fazenda 
real, que faça enveja aos maiz e procurem, eiuitar 

M) Eni capi tãomor de Sorocaba e membro de família illus-
ire. Não pertencia ao numero dos primeiros descobridores das 
minas do Cuyabá, mas seguiu para lá uns ires annos depois e 
tornou se um dos mais proeminentes membros da importante 
colónia de notáveis paulistas, que deu origem a actual cidade, 
de Cuyabá. 

f.v. dali.) 
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a Vm., e porque teulio a serteza de que Vra. se há 
de lembrar, de que hé ltu Vassallo de El-Rey nosso 
S. r, como também das obrigações, com que naçeu 
de honrado, não necessito de adevertillo, segurando 
lhe me não negarei, a darllie gosto, em tudo q' 
me quizer ocupar. G. d 0 D.8 a Vm. m. s ann. 8 São 
Paulo 13 de Junho de 1723 — Rodrigo Cesar de 
Meneses. 

Também se escreyeo p.a as mesmas minas, a mesma carta, e 
sobre o mesmo particular as pessoas abaixo declaradas 

Grabel Antunes Maciel (1) 
Jozeph Pires de Almeyda 
Jacinto Barboza 
Jozeph de Sáa de Arruda 
Ant.° Pires de Campos 
Manoel Dias da Silva (2) 
Antonio de Almeyda Lara 
Gaspar de Godoy 

(1) Sobre estes importantes personagens vide os annexos 
do vol. XIII. 

(2 Manoel Dias da Silva era um sertanejo notável, sobri-
nho do jurisconsulto Alexandre da Silva Correa e bisneto de 
Joào Pires . (Ar. da II.) 
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