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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'.) 



assim desprezando aquella q' ti n hão se rczolver&o 
a vir, protestando os não trazia outro fim, mais que 
o de quererem fazer grande serviço a S. Mg."0 q' 
D. s g. d e e como em q. t 0 me não chega a rezolução 
do d.° S. r p." passar aquellas Minas, se fas percizo 
emcarregar a regencia delias a algue, e porq' todos 
os moradores desta Capp. n i R assentão uniformem.' 0, 
q' só estes dous homes, são capazes da dita imcum-
bencia pellas circunstancias assim ditas, me rezolvo 
a encarregar a liu a regencia, e a outro a Prove-
doria dos q.' o s, em quanto eu não passar aquelle 
Certão, e o seu procedimento não desmerecer pri-
valos daquellas ocupações, e como, este Governo 
todo hé de engonços por hora senão deve obrar 
couza algua, q' não seja por geito, principalm.' 0 donde 
não há forças, e ainda, q' as houvesse na conjun-
tura prez.' 6 consegue mais o modo, e a industria, 
que assim mo tem mostrado a experiencia, e as couzas 
se aclião ainda tão vidrentas, q' hé necessar." cui-
dar m.'° em contentar estes homes, principalmente 
aos dous q' vierão, porq' de outra sorte se desman-
charia o q' está feito, porq' voltando p. n aquellas 
minas com o séquito, q' nellas tem, e o mais q' se 
lhe havia de agregar por se não compor esta Capp."'" 
mais, que de homes criminozos fugindo sempre dc 
seguir o partido de El-Rey, e sogeitandossc ao peor, 
sem duvida rezultarião irremediáveis consoquencias. 
e atteudendo a todas estas rezões, e esperar q' por 
este caminho se augmente muito a fazenda real me 
acomodei com o parecer de todos a tomar esta rezo-
lução por serem estes os cazos, era q' hé percizo 
fazer do ladrão fiel; espero a aprovação de V. Ex." 
p." q' eu tenha o gosto de q' acertasse nesta detre-
minação. 
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As cartas induzas, são p. a o Secretr. 0 da Aca-

demia Real, as quaes vão remetendo as Camaras, 
n i forma q' lhe ordenei; hó o q' se me ofíerece 
dizer a V. Ex. a q' D. s g. , l e m. s an. s São Paulo 15 
de Junho de 1723—Rodrigo Cesar de Meneses. 

Reg.o de M a Carta d' se escreveu ao E x / o S.r V. Rey 
E x . m 0 S. r 

Logo q' tomei posse deste Governo, com as 
noticias q' achei do novo descobriu.' 0 das minas do 
Cuyabá, procurey se abrisse caminho p. a ellas por 
p.'° mais conveniente, p. a o q' mandei pôr editaes, 
p. n q' toda a pessoa q' quizesse abrillo reprezen-
tasse por petição as conveniências q' se lhe haviáo 
de fazer, e passado o tempo detriminado convoquei 
assim osoff. c z das Camr. a s prezente e passada, o Prov." 
da Coroa, o Dez. o r Ouv. o r geral q' tinha acabado, e 
ao prez. t 0 lhe expus o mesmo, depois aos lio mês 
bons desta Capp." i a, (1) e aprezentando se as peti-
ções de alguns oppozitores, se assentou uniformem.»0 

fosse preterido Manoel God.° de Lara, por ser o mais 
inteligente e pedir menos q' os mais, e como atéqui 
não tem sabido com o d.° caminho, prometendo 
abrillo em seis mezes, e tem passado mais de hum 

11) Atra /d i s se o Capitão General i|ue os paulistas eram todos 
criminosos; aqui falia elle cm homens bons da capitania. A contra-
dição é manifesta e própria do caracter calumniador de Rodrigo 
Cezar. (A . cia R.) 
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