qualquer dos portos do Brazil procurará V. S. lhe
aprezentem licença dos Secretários dos Governos, e
não as mostrando, uzará com ellas as mesmas demostrações, e serão obrigados a tornarem p. os mesmos portos donde sahirão até aprezentarem as ditas licensas, e sem ellas por nenhum modo, as
deixará V. S. subir a este Cidade G. D. a V. S.
m. ann. São Paullo 17 de Novembro de 1722.—
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Roch"igo Cesar de Meneses.

Copia de lula carta une se escreveu p. as Minas de Cnyabá a
Lourenço Leme, fernaido Dias falção, João Antn ies Maciel,
Pascoal Moreira Cabral e Antonio Pires (1).
a

:

Muy sastifeito me deixa as noticias q' tenho da
boa União que há em todos Vm. e espero que
asim se conservem, porque não só fazem hum Grande Serviço a Deus mas a S. Magd.° que D. Gd. ,
e o dito S. não deixará de primiar a Vm. e eu
concorrerei com tudo quanto puder, como o tempo
lhe mostrará, fiando da sua pesoa e capasidade procure os augmentos da fazenda real, porque conhecendo El Rey meu S. o bom animo e cuidado, com
que Vm. se empregua 110 seu Serviço lho satisfaça
comfornie a calidade delle.
Também da parte do dito S. ' advirto a Vm.
como aos mais senão deve consentir nesas Rellg. algum mal proçedimento, nem ainda aquelles que nesta
monção forem sem licença minha porque a expeccs
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li) Erain lodos valentes paulistas, descobridores das minas
de ouro do Cuyabi em 1718. Vide vol. XII e annexos do vol.
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riencia tem mostrado o que fazem com a largueza
com que vivem e porque quando cheguei a tomar
pose deste Governo me constou asistirem já lá alguns lhe não pude embaraçar a Jornada.
Também advirto a Vm.™ senão consintirá a asistencia de estrangeiro de qualq/ nação que seia, e
menos comunicação com os Castelhanos nem ainda
consentir que os Padres da companhia da mesma
nação pasem a esses destritos, ainda que seia com
o pretexto de niição, que assim mo ordena S. Magd.
que Deos goarde.
A Pascoal Moreira Cabral, e as mais pessoas,
como também a Vm. recomendo que a data do
dito S. vista a distancia, e a imposibilidade de escrauos p. se poder Laurar por sua conta, andará
11a praça, e se largará a quem a cobrir com a maior
Lanço espero do zello, e actividade de Vm. concorra com tudo quanto puder p. que S. Magd. que
Deus Gd.° utilize o que todos como Leaes Vassallos devemos dezeiar, e para que conste a todos
aRematação que se lia de fazer da dita data deve
andar em praça nove dias obseruando se alguas
pessoas poderosas intimida com o seu respeito a
quem Lança p. que não cresça o preso dos que se
arematar a d. data.
Também hé precizo advertir a Vm. não haja
alguns ribeiros sonegados, pello preiuizo que dalii
se segue, não só a fazenda real, mas ao liem comum devendo se também feruorar os ânimos dos
mineiros p. que rezoluão a nouos descobrimentos,
como pacificar todas as discórdias, para asim se
atalharem os damnos que delia pode rezultar, e de
tudo espero me faça Vm.™ avizo fiando da sua pessoa seia com toda a clareza, e individuação segu0
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rando a Vm.™ me achará p. dar lhe GoskTcom a
mais prompta vontade. D. G. a Vm. m. ann. São
Paulo 31 de Mayo de 1722 —Rodrigo Cesar de Mea

s

d0

oe

s

s

neses .

P.a o S. V. Rey
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Ex. S.
A falta de embarcações, q' atéqui tem havido
no porto de S. por havere Ilido carregar todas ao
Rio de Janeiro, fes retardar me dar conta a V.
Ex." de alguns particulares pertencentes a este Governo, q' não premitião dillação, e ainda agora seria
mayor se o Capp. , João Vicente q' ha poucos dias
saliiu dessa Cid. , não voltára para ella.
Depois de ter despedido as vias p. S. Mag.° q'
D. g. em que lhe dava conta de tudo, q' pertencia a este Governo, das esperanças das novas
minas de Cuyabá, me chegarão confirmadas, não só
de serem permanentes, más abundantes de ouro, e
grande a sua extenção, e como esta noticia não
pode cauzar piqueno gosto a S. Mag. , remeto a V.
Ex. as cartas, e porq' se fas percizo cheguem a
tempo ao Reino pella. dependencia da relução do
q' proponho, espero, q' V. Ex. as faça sahir com
aquella brevid. , q' poderá entender pede o q' nellas
partecipo como V. Ex. verá pella copia q' lhe remeto.
Não tem sido pequena fellicidade, chegar a pôr
as couzas nos termos em q' estão, depois de achar
tudo tão desordenado, parecendo não aproveitaria
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