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dendo os quintos de todo o Ouro que sahe das tninas que 
ficão da par te da quem do Sapocahy, que todo se comfunde 
com o out ro Ouro do C o n t r a t o das Cem arrobas , que 
os de minas Geraes o f fe recerão dar todos os annos ao mes-
mo Snr ' pelo Conde das Galveyas em 3 de Março de 1734, 
cujo contra to foy segunda vez restabellecido para abullir 
a Capitação em 3 de Dezembro de 1750 e sendo a este t empo 
que principiou o Cont ra to das Cem arrobas somente des-
cuber tas as minas Geraes, e regendo-se o seu lemite pela 
corrente do Rio Sapocahy, parece que deve pagar o quinto 
a par te , todo o Ouro que sahe nas ou t ras minas que depois 
daquelle Cont ra to se descubrirão da par te do Sul do sobre 
dito Rio Sapocahy que são as mesmas minas que ficão das 
suas ver tentes para a banda de São Paulo, e dent ro dos ver-
dadeiros Lemites que deve ter esta Capitania. Eu sobre esta 
matér ia escrevo ao Conde de Cunha Vice Rey e Capitão 
General do Es tado do Brazil e ao Governador de Minas, 
Capitão General Luiz Diogo Lobo da Silva porem como esta 
questão he huma daquellas que pela sua deficuldade não 
pode ter por cá bôa acomodação, antes se pode originar delia, 
a lguma discórdia que esfr ie a boa União que he tão neceS-
saria ao serviço de Sua Mages tade no tempo prezente con^ 
forme as suas Reaes Ordès, será mais conveniente que V. 
Ex. a veja se pode deSedir por sy este ponto rezolvendo como 
lhe parecer, quaes devem ser os Lemites e as devizões por 
donde nos havemos de Governar para sabermos porque pa r t e 
se devidem as duas Capitanias. Deos Guarde a V. Ex. a Villa de 
Santos 15 de 7br.° de 1765 — Ill.mo e Ex.m o Sr. Conde de 
Oeyras — etc.a 

"Com esta Carta acompanhava a Copia segu in te : 

Ill.mo e Ex.m o Sr. — Descuber tas as minas da Campa-
nha do Rio Verde por Nacionaes desta Capitania de São 
Paulo, mandou o Ill.mo e Ex.mt> Snr. D. Luiz Mascarenhas , 
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Governador e Capitão General delia a Bar tholomeu Correa 
Bueno de Azeredo com Provizão de Guarda Mor Regente 
das di tas minas que quando chegou a cilas já o D.1* Ouvidor 
do Rio das Mor tes Cypriano Jozé da Rocha lã se achava com 
hum grande numero de Povo, e impedindo o ingresso ao 
dito Bartholomeu Correa Bueno, ficou este sem adminis t rar 
ac to a lgum da sua jurisdição, por não ser cauza de huma 
a l teração de Armas , entre hum e ou t ro partido, e aly fez o 
dito Menis t ro autos de devizão pelo Rio Sapocahy que ficou 
sendo Raya ent re huma e outra Capi tania : Es ta devizão 
se conservou the o anuo de 1749 em que o Doutor Thomaz 
Ruby de Barros por Comissão do Ex.™° Snr ' Conde de Bo-
badella General que fov destas Capitanias, a alterou, fazendo 
ou t ra muito por aquém do dito Rio Sapocahy, de sorte que 
f icarão para a Capitania das Geracs as minas do Ouro fino 
e Santa Anna que se achavão no dest r i to de S. Paulo. Correo 
o tempo, e sendo em o aiino de 1761 descubertas as novas 
minas, vulgarmente chamadas Dezeniboque que com-
prehende os Ar rayaes de Santa Anna, São Pedro de Alcan-
ta ra , São João de Jacuhv e aSumpção do Cabo Verde, e 
tendo desta Cidade paSsado ao dito Dczemboque o D.or Ou-
vidor desta Comarca João de Souza Filgueiras, e feito Autos 
de poSse naquellas Minas, deixando em sua auzencia quem 
adminis t rase just iça aos Povos e depois delle seu SuceSor 
o D.OT Domingos João Viegas que fez eleição e pôs Juizes 
Ordinários. Po rem tudo isto ficou abandonado no anno de 
1764 vindo em peSsoa o Ex.m o Snr. Luiz Diogo Lobo Go-
vernador e Capitão General das Geraes, e correndo aquelles 
Cer toens desde as Campanhas do Cabo Verde, Rio Claro, 
São João de Sapocahy, vulgo Dezemboque, fez huma devizão 
própria rezolução, e ficão com ella todas estas minas den t ro 
da dita nova devizão com total excluzão desta Capitania de 
São Paulo, de tal sor te que atlie as Ig re ja s de que se achava 
de poSse na forma do motu proprio deste Bispado, f icarão 
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expolliadas e providas pello Bispado da Mar i anna ; e a the 
agora asim existem. Agora se descubrirão minas de Ouro, 
e com grandeza em sua pintas, nas cabeceiras ou ver ten tes 
do Rio Pardo, que banha a es t rada que desta Cidade segue 
para Goyaz, e sendo t an ta a just iça desta Capitania por 
f icarem as taes Minas den t ro da Linha devidente que deixou 
por balliza o bando do Ex.m 0 Snr ' Gn.al das Geraes, se tem 
tomado poSse por aquella Capitania deste novo descuber to 
com fu tu ro prejuizo do Real Erár io , sendo certo, que o Ouro 
extrahido nellas deve vir buscar a Intendencia desta Cidade 
para com Guia ir pagar o Real quinto ao Rio de Jane i ro 
como se prat ica. 

Es ta matér ia constará melhor a V. Ex. a pela par te que 
incluza remeto , dada pelo sa rgen to Je ron imo Dias Coman-
dante daquelle Regis t ro de I tapeva, o qual t ambém reme te 
nesta ocazião a importancia de cem oitavas de Ouro que 
cobrou de Direitos per tencentes ao mesmo regis t ro , como 
tudo da mesma par te se vê, cujo dinheiro invio ao D.™" P ro -
vedor da Fazenda Real para o fazer recolher ao Cofre , uu 
o que V. Ex. a for servido Ordenar - lhe ; e porque a respeito 
do novo descubrimento não devo já providenciar couza al-
guma sem que V. Ex. a mo detremine, fico esperando as 
Ordes de V. Ex. a para saber o que hey de dizer ao Sargen-
to. D.5 g.e a V. Ex. a 25 de Agos to de 1765 — Alexandre Luiz 
de Souza e Menezes — 

Foi mais a Copia de Out ra Carta do Sargento Je ron imo 
Dias que continha o mesmo da que vay copiada acima etc. 

N° 6 

A 

Hl-™0 e Ex.m o Sr. — Como V. E x a foy servido ordenar-
me me opuzese a todos os descubr imentos de minas e os 
impedise inf lexivelmente: logo que me veyo a noticia o novo 
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