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avansado o caminho. D. s o traga, porq' será sem 
numero a gente q' passe q' lié o q' se espera. 

Em todos os particulares, q' pertence a V. M. 
dos seus melhoramentos, me não tenho descuidado, 
e da conta que dei a El Rey nosso S. r e espero seja 
V. M. attendido. G.° D. 5 a V. M. m. s an. s São Paulo 
24 de Mayo de 1723.—Rodrigo Cesar de Meneses. 

Rcgisíu da Carta Q! se escrenco ao Provedor do registo 
do Rio Grande 

Sem embargo q' 110 regimento, q' dei a Vm. 
lhe recomendava, muito em hu dos Capitullos delle 
não consentiçe, paçassem as novas minas do Cuyabá 
religiozos. asim por me mandar El-Rey nosso S. r 

por ter mostrado a experiencia, o q.'° de prejudicial 
ao seu real serviço, e ao sosego publico, a asis-
tencia dos tais religiozos, torno a ordenar a Vm. 
se haja com grande cuidado, em prohibirllie a pas-
sagem, exzaminando se não alguns disfarçados, pois 
p. a poderem escapar, se ualem de despirem o habito, 
por não serem conhecidos, e como El-Rey nosso S. r 

me repete com força as mesmas ordens sobre este 
particular, espero do bom conseito q' de Vm. formo 
as execute como hé obrigado, adevertindo lhe que 
os deve prender remetendo os a esta Cidade, com 
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toda a sigurança, sendo tratados com aquella deseil-
Çia, que raereçe o seu habito, e no cazo q' tenhão 
hens, farão os gastos por conta delles. G.' i c D. s Vm. m. s 

anu. 8 São Paulo 8 de Junho de 1723.—Rodrigo Ce-
sar de Meneses {1). 

Registo de linma carta para o Vice Rey 
E x . m o S. r V. Rey.—Como o Capp. m João Vicente 

está p." seguir viagem direy por elle, o q' agora 
não faço por esperar todos os dias as tropas, que 
daqui por diante costumão vir das novas minas do 
Cuyabá (2). 

Naquelle descobrim.1" se aclião bastantes homês 
pederozos sendo os mais dous Irmãos, assim pello, 
respeito, séquito, e riqueza, os quaes dispoticam. 1 0 

governavão aquellas minas, e tendo eu esta noticia 
tis toda a deligencia, por obrigalos, a q' me viesem 
falar, o q' me não custou pouco conseguir, pois os 
razia repugnar a pouca, ou nenhua vontade, q' tódos 
estes homes tem de obedecer, porem como a vaidade 
nelles hé m . u a antepõem a toda a conveniência, e 

(I) Aqui s e g u e m s e alguns documentos sobre os irmãos 
Lemes, que por conveniência foram publicados nos volumes XII 
e XIII. em que se trata desses dois irmãos e de Sebastiáodo Uego. 

{•2) Este documento sobre os irmãos Lemes já foi publicado 
por Azevedo Marques nos seus Apontamentos l l istoricos, com 
correcção e alteração; é muito importante para a historia do tempo 
e vae aqui transoriplo textualmente. 

(A", da A'.) 
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