
P a r a o Conde de Cunha 

Da Copia da car ta inclusa me dá V. Ex. a a novidade 
que agora me aviza de S. Paulo o governador da Praça sobre 
os novos descubrimentos de minas dos 
destr ictos que por ult imo t inhão deixado a esta Capitania 
Eu tenho falado com muitas pessoas prudentes e versadas 
no Certão deste Paiz e em todas achey a uni forme noticia 
de que os limites da Capitania de S. Paulo fo ram sempre 
e devem ser pelo Rio Sapucahy e ao depois pelo Rio 
Grande porque só por esta pa r t e he que fica bem e de ou t ra 
sorte se segue grande prejuízo aos interesses de Sua Ma-
gestade por perder os quintos que lhe devião render estas 
novas minas, as quaes ficão de fora dos confins das Minas 
geraes, e da par te das ver tentes que cabem do dito Rio S a -
pucahy, para S. Paulo, por cuja razão não devem de e n t r a r 
para a conta das 100 ar robas que os Povos de minas p r o m e -
terão dar todos os annos a Sua Mages tade , e o Snr ' Boba-
della por ef fe i to da aversão que t inha aos de S. Paulo h e 
epie consentio que perdesem o Lucro de todas as re fer idas 
minas que elles mesmos t inhão descuberto, e adquerido, a 
custa dos seus t rabalhos e despezas. Agora acresce de 
novo, a ordem part icular que receby de Sua Magestade , para 
impedir nesta Capitania todos os descubertos de minas, por i 
não querer o mesmo Snr ' que os ha ja , e me det reminar , que 
me oponha a elles inflexivelmente. 

Porem como estas matér ias podem imvolver as mesmas 
discórdias que por outro semelhante motivo já se ver i f icarão 
en t re o Snr ' Bobadella e o meu anteSesor, com grave pre-
juízo do Real Serviço e de prezente pode suceder o mesmo, 
inconveniente com mayor damno, pellas circunstancias pre-
zentes, em que Sua Mages tade manda recomendar a mayor 
união. Dou par te a V. Ex. a para que queira a juda r -me 
não só para estabelecer os verdadeiros lemites desta Cap i -
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tania , tnas tão bem para que a vontade de Sua Magestade, 
e as suas Reaes Ordens, se executem, cm se não abr i rem 
ou t r a s minas de novo nesta Capitania. Sem q' lhe obste 
quaesquer part iculares interesses, 011 respeitos. Para tudo 
o que V. Ex. a me determinar me achará prompto, e indefec-
tivel vontade e obediencia. Deos Guarde a V. Ex. a m.® a.® 
Santos 28 de Agos to de 1765 — Ill.mo e Ex.m o Sr. Conde de 
Cunha — D. Luiz Ant.° de Souza / 

Para o Provincial dos Capuchos 

Dezejando de algum modo remedear a falta que nesta 
Capitania ha de povoações e cultura, e determinando esta-
bellecer de novo em partes convenientes algumas Aldeyas 
fo rmadas de índios, neceSsito que V. R.ma me nomeye dous 
ou t res religiozos mais capazes e experimentados para os 
educar, estabellecer os ditos índios, e nomeados que sejão 
me avize V. Rm. a o tempo em que podem hir a S. Paulo, 
pa ra eu com os mesmos Relligiozos comsultar o modo em 
que isto se hade ef fec tuar . Deos Guarde a V. Rma. Villa de 
Santos 30 de Agos to de 1765. R.m o P e M.e Provincial. — 
Dom Luiz Antonio de Souza / 

Para o G.or de Santos 

Depois de ter respondido a V. S.a em Carta de 28 do Cor-
ren te o que se me offerecia a respeito do novo descubri-
men to das minas do Rio Pardo lembrando-me da grande del-
ligencia com que os de Minas Geraes se terão adiantado para 
adquir i r a PoSse daquelle Citio, me parece conveniente q ' 
V. S.a sem interrupção de tempo faça marchar para aquella 
pa r t e ao capitão Ignacio da Silva Costa, por ser Offecial de 
prudência e resoluzão para a empreza levando em sua Com-
panhia desses Soldados que agora inviey para esta cidade, 
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