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Keg.o n una Carta g' se csereven a D.os da Silva Montr.o Provedor
do R.o do Rio grande
G

Depois de ter escrito a V. M. passados muitos dias, em q' lhe dava conta do infelis successo dos
fogaças, e de não ter tido carta sua, formando
desta falta mil juizos temerários, e todos com bastantes fundamentos, me rezolvi a mandar a paragem
a onde matarão aos taes Fogaças, a ver se potavão
com os seus escravos q' se dizia ficarão atras por
doentes, e q' elles trazião hum surráo aonde poderião vir as taes cartas, de cuja delligencia surtiu
tão bom effeito, q' aparecerão, e me forão entregues tres de V. M. bua em q' me dava conta da
sua chegada, a esse Citio, e da remessa dos q. ,
outra da ribada delles, e Portador, declarando a
cauza, e a ultima da vinda dos Lemes, (1) a todas
respondo a V. M. por este portador, e pella q' se
lhe seguir o farei com mais vagar.
Estimo q' V. M. fosse bem succedido na sua
iagem ainda q' nella experimentou tanto trabalho,
o q' eu não duvidava, porem como há saúde, tudo
Uca sendo menos custozo, e não há duvida q' a Coroa
de Nossa Senhora aproveitou levalla, pella experiencia q' tenho da sua comp. não deixe V. M. de
lembrar se da caixinha com as esmollas. Pella minuta
q fica em meu poder, veio o rendim. dos quintos
ainda q' lemitados, nem aquelle haveria se não
ce
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(1) Foram chamados de Cuvahá para serem aqui miseravelmente assasinados. Vide vol. XIJ.
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fosse o zello, e cuid. de V. M. por q' ainda depois
de muitos annos nas minas geraes succedia esconderem, e sonegarem o ouro, q.'° mais em o principio e
avendo tantas varedas, como V. M. me dis, porem espero, q' como agora está de assento, aproveitem mais
as delligencias em q' V. M. porá todo o cuidado,
p. podermos mandar nesta frota algua couza, q'
haja pois El-Rey nosso S. a espera, com ancia, e
como virão muitos mais mineiros, e trarão quatro
peado ouro, do q' trouxerão os q' V. M. topou q'
ainda assim sendo pouco, se assenta forão mais de
quinze arrobas, rezão com a de voltarem, todos os
q' vierão de se fazer crivei serem as minas abundantes, e premanentes, como V. M. lá terá melhor
sabido, ainda q' todos fazião muito por demenuir
as taes grandezas, peccado mui antigo e quazi inmendavel. Toda a tomadia q' V. M. fizer do ouro, ocultando se lhe, hé a terça parte p. o q' a tomar, ou
denunciar, e o mais p." El-Rey nosso S. e agora se
deve executar, já q' em p. no principio se attendeu a mizeria dos q' vinhão, e a ignorarem-no, e
como já agora lhes consta se não deve dissimular
a ninguém.
As Camaras, assim desta Cidade, da Villa de
Outú, e Sorocaba, e mais pessoas, e mineiros q' havião
vindo, me reprezentarão o q. hera util, a fazenda
real, serem os quintos por batea, o q' não deixei de
aprovar porq' assim se evitão os descaminhos de
ouro, e se augmentará mais arrenda dos quintos, no
cazo, q' se ajustem, os q' estão nas minas, e dem
o q' hé rezão.
Não achey outrem, q' pudesse dar melhor conta
daquella cobrança, e arecadação, q' Lourenço Leme,
assim pella boa informação q' V. M. me dá sua como
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todos os mais, e nesta fée o provi no emprego de
Prov. dos q. no Cuyabá, por entender, e esperar
da sua pessoa dê boa conta de tudo e concorra p.
q' se augmente, e não tenlião descaminho, pois me
segurão o seu préstimo, e respeito, circunstancias
mui necessr." p.» semelhante incumbência. V. M.
continuará na tal cobrança como até gora, em q.
elle o não avizar de q' se ajustarão, e convierão
nas bateas, q' ajustadas, não serão então obrigados
a quiutar como V. M. sabe, e pella experiencia q'
V. M. tem das Minas geraes, creio aprovará esta
rezolução.
V. M. ficará registando a gente, q' passar como
tem 110 regimento, q' lhe dey e daqui por diante
serão também as cargas e cavalgaduras, as q' paguem, q' já agora remeterá a ordem, e a forma se
este emcantado caminho estivesse aberto, mas pello
I . Ant.° de Souza faltarei a V. M. sobre este p. , e
lá remeterey o q' detreminar.
V. M. na primeira tropa segura fará por remeter
os q.' q' tem, e o mais, q' puder ajuntar deste
anno, p." mandar sem falta 11a frota e não posso
deixar de dizer lhe obrou com m.'° aserto, em não
enviallos p, fogaças porq' teriáo o mesmo successo
q' elles, q' depois de mortos, forão roubados, e já
tenho prezo o bastardo delinquente por nome Ignacio,
em poucos dias será aqui emfotcado.
Eu não posso entender este vagar de Manoel
Godinho p. quem prometeu fazello com tanta
brevidade, e não tem deixado de prejudicar muito
a sua demora, a tudo sendo q' a fugida de treze
índios, como V. M, me dis atrazou muito, tendo tão
or
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avansado o caminho. D. 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. e espero seja
V. M. attendido. G.° D. a V. M. m. an. São Paulo
s
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24 de Mayo de 1723.—Rodrigo
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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.
por ter mostrado a experiencia, o q.'° de prejudicial
ao seu real serviço, e ao sosego publico, a asistencia dos tais religiozos, torno a ordenar a Vm.
se haja com grande cuidado, em prohibirllie a passagem, exzaminando se não alguns disfarçados, pois
p. poderem escapar, se ualem de despirem o habito,
por não serem conhecidos, e como El-Rey nosso S.
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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