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Resumo 
Em meados do século XVIII o juiz ordinário do arraial do Pilar, Capitania de Goiás,recebeu ordens transmitidas de Portugal para que prestasse informações geográficas
sobre seu Conselho. Atendeu à solicitação enviando o relato manuscritoacompanhado de um mapa, que apesar de desconhecer as técnicas cartográficas, o
elaborou com os conhecimentos e recursos que possuía; devido a isto, este mapa,que até o momento desconhecia-se sua motivação, pode sugerir uma categoriacartográfica reconhecida para o período. 
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Abstract 
In the mid-18th century the ordinary judge arraial do Pilar, captaincy of Goiás, receivedorders transmitted to Portugal for geographic information about your pay advice. Answer to the request by sending the manuscript together with a map, which although 
not know cartographic techniques, prepared with the knowledge and resources thatpossessed; due to this, this map, which so far did not know his motivation, may
suggest a cartographic category recognized for the period. 
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Introdução 

O conjunto da cartografia colonial da Capitania de Goiás, em 
grande parte, demonstra pela sua configuração o conhecimento de uma classe 
de profissionais engenheiros com formação em academias militares luso-
brasileiras. Estes profissionais, em atuação desde o século XVI foram 
fundamentais para representar e, portanto, comunicar através de mapas 
elaborados com base em manuais técnicos, métodos e instrumental 
apropriados, a empresa da conquista da América Lusa. Observando o acervo 
cartográfico do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), referente à Goiás 
setecentista, notamos um documento que possui desenho estranho aos 
tratados e convenções estabelecidos para este tipo documental, os elementos 
encontrados na representação não correspondem aos utilizados pelos 
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engenheiros à época.  
A dúvida sobre a motivação e referências do mapa foi 

esclarecida ao identificar uma carta em que ouvidor-geral Antônio da Cunha 
Sotomaior, atende à solicitação de Lisboa por informações sobre as 
conquistas, a fim de subsidiar a confecção de um mapa geral do Brasil. 
Conforme a carta, o documento então com o título Mappa dos Ryos do 
Pillar,1758, nas palavras do ouvidor foi elaborado por “gente rústica” do sertão, 
o que evidencia um produto originado por experiências e práticas outras que 
não eram as do métier dos engenheiros.  

Um mapa “rústico”, de acordo com o dicionário de Rafael 
Bluteau, camponês e descortês. Esta era uma interpretação conferida ao Brasil 
do período, que colocava a colônia em oposição ao urbano representado na 
metrópole, por sua vez considerada local de gente civilizada e polida. Naqueles 
sertões, onde a vida transcorria conforme o ouro arrecadado dos leitos de rios, 
pouco existia do ensino e da instrução nos moldes de Lisboa.  

Seria então admissível enxergar em tal representação uma 
possível forma de mapas rústicos no século XVIII, cuja característica marcante 
é o não profissionalismo dos seus responsáveis, gente sem formação 
acadêmica e conhecimento dos tratados cartográficos, mas capazes de 
produzir uma representação cartográfica orientada pela inspiração advinda da 
vivência no território? Portanto, este trabalho serve a pensar (provocar) tal 
questão, além de restabelecer o mapa ao manuscrito correlato no acervo do 
Arquivo Histórico Ultramarino.  
Motivação para a organização do mapa 

Em 1755, D. Marcos de Noronha, o conde dos Arcos, encerra o 
ciclo de cinco anos como o primeiro governador da Capitania de Goiás para 
assumir o cargo de vice-rei do Brasil, posto que ocupou até 1760. Para 
substituí-lo em Goiás, foi escolhido D. Álvaro Xavier Botelho de Távora, conde 
de São Miguel (1755-1759). No período de sua administração, as Coroas 
ibéricas desenhavam na América do Sul suas fronteiras conforme pactuado no 
Tratado de Madri (1750). No entanto, o poderoso primeiro ministro marquês de 
Pombal não estava satisfeito com os termos dos acertos diplomáticos 
conduzidos por Alexandre de Gusmão com os espanhóis. Queria Pombal 
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reverter a concessão à Espanha da Colônia de Sacramento, questão que 
serviu aos conflitos pessoais com Gusmão. Os atos de Pombal culminaram 
com a anulação do Tratado de Madri por meio do acordo de El Pardo em 1761. 

O período entre os dois tratados marca a forte tendência à 
centralização do Estado português, sendo Pombal representante maior dessa 
política que esbarrava na carência de conhecimento cartográfico atualizado da 
América Lusa, o que impactava em seu controle administrativo. Portanto, era 
necessário não só executar o mapeamento e a delimitação da fronteira entre 
Portugal e Espanha, mas também obter informações das regiões do interior - 
ressaltando os sertões onde estavam os arraiais auríferos - e compilar este 
conhecimento numa carta topográfica do Brasil.  

Sabemos do reflexo dessa medida em Goiás por uma carta 
escrita em 1758, o seu autor, o ouvidor-geral de Goiás Antônio da Cunha 
Soutomaior (1755-1758), atendia às ordens recebidas de Lisboa, que 
demandava informações sobre os lugares e povoados então existentes na 
Capitania: Meiaponte, Santa Luzia, Flores do Paranã, Remédios, Natividade, 
Barra da Palma, São Félix, Traíras e Pilar. O documento informa as distâncias 
que os interligavam e, detalhes sobre a hidrografia em torno da qual os núcleos 
urbanos se formaram.  

S.r/Porcartas q. Receby do Vi/Rey da Bahia, é do G.or desta 
Cappitania é de huma que/directam.te meveyo escripta por Diogo de 
Mendonça Corte Real/Secratario q. foi desta Repartiçaõ: Me ordena 
V. Mag.de/q. eu mande a todas as Cameras desta Commarca q. faça 
cada/huma dellas huma Relaçaõ dos lugares e Povoaçoenz do 
Seu/destricto, Com os nomes, e as distançias q. há de humas, á 
outras/praticandoçe a mesma descripçaó dos Ryos q. pelas ditas 
Povoaçoẽs/passão, individuando os Seus nascimentos, e os q. Saõ 
navegáveis/É q. em cada huma das Villas Se declare as distancias de 
legoas/ou dias de jornáda q. há das outras Villas 
Circonvezinhas/Sendo estas noticias Topogra/phicas p.a Se puder 
formar huma Carta geral de todo o Brazil,/Com individuação das 
Serras, estaballecidas nos Certoens p.a/Cujo fim me recomenda V. 
Mag.de esta deligencia/E cuidando eu logo, em exe-/cutar o q. V. 
Mag.de me ordenna, achey grande deficuldade em/o conSeguir, pela 
impiricia de q. Saõ dotados todos os Camaristas/desta Comm.ca; pois 
hum Sem mais actividade doq. p.a Mineyros,/outros sem mais sabença 
q. a de Criar Gados nos Certoens, Rusticoz por/nascimentos e criaçaõ 
ignorantes por natureza, naõ Sabem q. couza/he Levante, ou ô Poente, 
Norte ou Sul, nem tem inteligencia al-/guma dos Rumos p.a que 
conSerteza fizessem o Mappa q. V. Mag.de. (AHU_ACL_CU_008, 
Cx. 15, D. 892).  

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 53



A descrença manifestada por Soutomaior na capacidade dos 
camaristas da comarca de Vila Boa1 em organizar informações críveis a serem 
encaminhadas ao Reino, tinha por argumento que aquela gente de vida rústica 
e ignorante era naturalmente inábil. Na condição de agente da Coroa, o ouvidor 
reproduz o modo como a metrópole percebia a conquista, ou seja, como um 
extenso território habitado por gente pouco civilizada.  

De acordo com Schwartz (2000, p. 110-11) para Portugal os 
habitantes de seus domínios na América constituíam uma população, mas não 
formavam um povo. Era inconcebível aos lusitanos que a mescla de origens 
mistas e diferentes culturas (indígenas, naturais da terra, europeus e escravos 
africanos) resultasse na organicidade de um povo. Razão pela qual os 
manuscritos do AHU reportam que aos portugueses da “Pátria”, parecia que o 
“País” Brasil era ambiente de pessoas de condição inferior, não muito 
confiáveis, gente aventureira, de caráter bárbaro e insolente, acomodados aos 
seus hábitos rudimentares e pouco inventivos; ao secretário de governo de 
Goiás, Angelo dos Santos Cardoso (1749-55) eram estes os traços da gênese 
dos povoadores, disseminado pelas minas do sertão a cada novo descoberto, a 
cada novo arraial.  

Em ofício ao gabinete pombalino, Cardoso descreveu as 
artimanhas que transformavam indivíduos desclassificados em mineiros e 
fazendeiros com projeção nos núcleos urbanos. A sociabilização transcorria 
principalmente nos arraiais, locais símbolos da resistência e superação às 
adversidades encontradas no processo de domínio territorial, mas também o 
espaço público no qual a estrutura estamental característica da sociedade 
colonial se manifestava. Os camaristas na vila e os membros dos concelhos 
nos arraiais goianos, compunham a oligarquia local como parte do grupo social 
mais abastado e poderoso, considerados os “principais da terra”. 

Paulistas, misturados com Emboabas, / que a-/Sim chamaõ aos filhos 
do R.no / mas de taõ infima qualidad.e os do R.no, que/talvez naõ 
Soubesem dizer de que Freguezia eraõ, ou Bancarroteiros, 
e/dezertores das Minas geraes, S. Paulo, e Cuyabá, que acosados de 

                                                 
1 Durante o século XVIII, Vila Boa foi a única vila fundada em Goiás, e era onde estava localizada a 
Câmara dos vereadores.  Para auxiliar a condução administrativa e judiciária da comarca, foram criados 
nos arraiais os concelhos. Estes eram dirigidos por juízes ordinários - eleitos pela elite local - 
subordinados ao ouvidor; estavam subordinados à autoridade do ouvidor-geral que ficava na vila sede da 
comarca.  
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dividas,/como ainda hoje custumaõ, Vem buscar os haveres, que Se 
manifestaõ/mais modernos; esta Casta de gente foy a que Sempre deo 
principio a esta-/belecim.to de Minas, e a que mais/francam.te as 
povoaõ [...] 
Outros/que aqui exercitaõ alguns Oficios, como Sapateiro, pedreiro, 
ou/Alfayate, anoitecem of.es destes of.os, e amanhecem homens de 
negocio,/e o modo hé: pedirem a algum Sugeito abalizado em cabedal, 
que te-/nha Correspondentes no Rio, Bahia, e Pernanbuco, que lhe dé 
hum/abono p.a aquelas p.tes, que vem a Ser cartas de crença, p.a lhe 
confiarem/algum comboy de Negros, vem com eles, e quando já entra 
nas Minas,/hé transformado inteiram.te em outro Caracter de Sugeito, 
já esquece,/ou Se esquese de Ser chamado Simples Mestre fulano; 
mas quer o tra=/tamento de Ser adjetivado em o de Sr. fulano, e Se o 
demo o tenta em/querer fazer figura, vestirse em corpo com vestidos 
de parada, ter Ca-/valos de Sela de paseyo, o acompanham.to de 
pagens, que Saõ negros, que/naõ fazem outra coiza e Sobre tudo 
Maitresa, que consiste em/negra, ou mulata /que de outra cor naõ tem 
câ merecim.to; ou valia/com os quais naõ há oiro em Minas que baste, 
p.a Se despender com elas; pois/há pesoas, que por huma Só Viagem
que fizeraõ no Seo barco, lhe daõ/quarenta oitavas, cada huma de doze
tostoẽs, e o mesmo era quando valia a/quinze, ou Meya Libra de oiro,
que Saõ Secenta e quatro, e em Sima/pedem lhe perdoe aquela
Limitaçaõ; pois Seo d.o Mancebo intenta/emparelhar Com os
principaes da terra, e introduzir-se Com os gran-/des, ou entrar na
Camera, e dentro em hum anno Ser Juiz Ordi-/nario, a lastima hé que
tudo Consegue (AHU_ACL_CU_008, Cx. 12, D. 740).

Cardoso e Soutomaior demonstram certa inconformidade com 
a política pouco seletiva lusitana adotada ao povoamento de uma região vasta 
e extremamente lucrativa; sentem-se diminutos, quase impotentes e isolados 
numa terra tão distante de Lisboa, clamavam pelo fortalecimento da autoridade 
e controle do Estado. Os desejos dos funcionários coloniais pareciam 
incoerentes com a forma do investimento de Portugal no território de Goiás, 
caracterizada pela prioridade na arrecadação de ouro e minerais preciosos por 
meio de processos rústicos, utilizando-se da escravidão. A ignorância dos 
camaristas em relação às referências geográficas, que tanto indignou 
Soutomaior serve para demonstrar o que para Bretas (1991, p. 36-37) 
significava uma ação de Portugal de intencional abandono para com o Brasil, 
pelo receio que a conquista prosperasse no comércio, na indústria e na 
instrução; a metrópole escolhia adotar medidas de poder,  e submissão, como 
às conferidas aos sertões de Goiás: restrições à circulação de livros, ao 
estabelecimento de tipografias, à criação de escolas e instrução profissional. 
Foram decisões que impactaram fortemente a formação intelectual do 
colonizador e, favoreceram o predomínio da cultura oral em detrimento da 
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cultura letrada (SILVA, 2013, p. 11).  
Dito tudo isso, Portugal não só recebeu como fez uso dos 

produtos criados por esses indivíduos considerados desqualificados. O mapa 
Mappa dos Ryos do Pillar de 1758 é um exemplo de documento criado por 
esse grupo social que não foi descartado e chegou até os dias atuais, 
demonstrando que apesar do preconceito, acima de tudo estava a visão 
pragmática dos administradores da Corte. 
O mapa do Pilar  

Acompanham o documento dois mapas, sendo o primeiro 
intitulado Vila Boa de Goyas e tudo o que pertence ao seu termo 
(AHU_CARTM_008, D. 868; FARIA, 2011, p. 366-67), de acordo com o ouvidor 
o desenho foi elaborado pela Câmara de Vila Boa. Compreende o “termo” 
(território) de Vila Boa, sede da Capitania de Goiás; indica as lavras de 
extração do ouro, os caminhos entre núcleos urbanos e os sítios, e a 
vegetação que está representada em forma pictórica. Informa que a Ilha do 
Ferro é o meridiano de origem. Na moldura estão as graduações e ângulos. 
Aquarelado e cartucho de título e da legenda ilustrados em estilo barroco. Este 
mapa está devidamente classificado ao manuscrito e pode ser consultado na 
obra de Faria, já citada. 

O segundo mapa anexo ao manuscrito é o objeto de interesse 
deste trabalho, o relacionamos ao documento de Soutomaior recentemente 
durante a pesquisa de nossa tese de doutorado (VIEIRA JÚNIOR, 2015), a 
cartografia em questão é o Mappa dos Ryos do Pillar (1758) (Figura 1). 
Classificado até o momento pelo Catálogo de Cartografia e Iconografia 
Manuscrita do Arquivo Histórico Ultramarino, sob o título Região entre os Rios 
Maranhão e Crixás (AHU_CARTm_008, D. 1254; FARIA, 2011, p. 364), com 
data a confirmar, constando somente a referência ao século, sem a motivação 
de sua confecção elaborada em papel fabricado na Itália conforme atesta a 
marca d’ água “VORNO”2. 

                                                 
2 Os fabricantes italianos estavam entre os maiores fornecedores de papéis à Portugal, as marcas d’ água 
ajudam a identificar os fabricantes ou a localidade da fábrica produtora, é o caso em questão que remete à 
povoação de Vorno, próxima à cidade papeleira de Luca (SANTOS, 2015, p. 91).   
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Elaborado pelo juiz ordinário Antônio dos Santos Silva que o 
expôs ao ouvidor através da Relacaõ dos Arrayaes sujeitos aos de Nossa 
Senhora de Pillar, suas distancias ryos e seus nascimentos, o desenho de 
configuração simples, caracteriza-se por ser uma bela representação artística, 
porém distante das orientações dos manuais técnicos utilizados pelos 
engenheiros portugueses. O que indica que o processo de construção da 
cartografia e o relato dos sertões não aconteceu somente por meio do saber de 
cunho acadêmico. A própria existência do mapa atesta que a ausência de 
instrução cartográfica e o desconhecimento da tradição geográfica não 
serviram de impedimentos aos organizadores do documento. O que demonstra 
que a representação do espaço a partir da vivência empírica dos seus 
criadores, apesar de não se adequar às exigências técnicas da Corte, 
respondia às necessidades dos qualificados como “rústicos por nascença e 
ignorantes por natureza”. Na verdade, era uma representação grosseira e 
muito esquemática, mas que servia para a compreensão do espaço dos que 
habitavam Goiás. 

Isso demonstra que a experiência representativa foi possível 
sem a necessária consulta/orientação de um fundo comum de técnicas 
específicas, mas sim de técnicas disponíveis mesmo que em meios tão 
diferentes. O mapa rústico enviado pelos habitantes de goiás demonstra que 
não existe uma técnica universal e atemporal para a representação do espaço. 
Em Goiás os indivíduos se esforçaram para se relacionarem com o seu espaço 
com respostas adequadas às suas necessidades. O fruto dessa consciência 
espacial poderia parecer “rústico” aos que se pautavam por outros padrões de 
representação espacial, não para àqueles que as criaram. De certa forma, o 
mapa rústico aqui apresentado chama a atenção para as generalizações de 
uma cartografia gerada em padrões culturais diferentes, e que não pode se 
arvorar em referência universal, sob pena de desqualificarmos uma cartografia 
gerada a partir de mentalidades espaciais culturalmente distintas. 

Atentando ao propósito do processo de conquista que se 
desencadeava naquela época, tais representações eram incentivadas e 
legitimadas por serem descrições resultantes da ação exploratória e de 
ocupação sob ordens e orientações portuguesa.  
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É muito interessante a forma como organizou-se as 
informações, chama atenção o uso de uma simbologia própria, diferente da 
tradição dos manuais de cartografia da época (Cf. BUENO, 2011, p. 307-11). É 
de fato muito curiosa e singular a concepção artística do desenho. Buscando 
compreender a opção pelas cores, o feitio e a arte plástica ali representada 
cartograficamente, lembramos das pinturas presentes nas igrejas e no interior 
de algumas residências mais abastadas do arraial do Pilar; pensamos que não 
seria tão despropositado sugerir que a inspiração pictórica para o mapa tenha 
por referência essas pinturas e ou até mesmo imaginar que a representação 
seja a obra de um artista do povoado. Seria muito sugestivo enxergar/examinar 
a possível relação da arte presente em igrejas e residências, os artistas 
(profissionais não cartógrafos) e as representações cartográficas que estamos 
aqui denominando por “rústicas”.  

No mapa, a hidrografia em cor verde numa forma que lembra 
os tentáculos do polvo se destaca, os povoados estão representados em 
contornos que lembram nuvens na cor vermelha, as únicas referências 
geográficas são os pontos cardeais Norte, Sul, Oeste e Leste escritos em torno 
do desenho. Não dispõe de cartucho com legenda, mas esta encontra-se na 
Relacaõ dos Arrayaes sujeitos aos de Nossa Senhora de Pillar... que, pelo 
texto corrido, se encarrega de descrever o mapa. Os rios que banham os 
arraiais do Distrito do Pilar, são eles o Santo Antônio, Crixaz, Soberbo, 
Calhamarez, Guarinos, São Pedro, do Peixe, Vermelho, São Patricio, das 
Almas, orientados pelos pontos cardeais, conforme descritos pelo juiz ao 
ouvidor-geral, que revela ao final que as informações vieram de pessoas que 
conheciam os caminhos e a região. 

Copia do Mappa/que me remeteraõ o Juizes Ordinr.oz/do Arrayal de 
N. Sr.a do Pillar. 
Relacaõ dos Arrayaes/Sugeitos aos de Nossa Senhora de Pillar, Suas 
distancias/Ryos e Seus nascimentos. 
Há neste continente quatro Arrayes/Sugeitos as Justiças de Nossa 
Senhora do Pillar/a Saber, este, o de Guarinos, o de Nossa Senhora da 
Conceiçaõ/de Chrixas Cituados da parte do Norte, é o de Sam 
Seb/bastiam do Boroty da parte do Sul. 
No de Pillar a Guarinos tem/A distância de tres legoas; do de 
Guaninos ao de/Chrixas, Sete Legoas, é do de Pillar ao Boroty 
oyto/Legoas. 
Pelo Arrayal de Pillar/passa Hum Ribeyram a que lhe chamaõ Ryo 
verme-/lho, o qual pelas Suas poucas agoas em nenhum tempo/Se 
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navega: terá 9// Legoas de comprido. Nasce da parte/de Oeste, 
Correndo para Leste fas barra no Ryo/chamado das Almas, Caudelozo, 
em todo o tempo/por elle podem navegar Cannoas, nasce este da 
parte/do Sul, Correndo para o Norte fas barra no Ryo/Maranhaõ, e terá 
de comprido 25 Legoas, ao pé/de Cujo Ryo das Almas Se acha da 
outra parte/o Arrayal do Boroty abayxo da Barra do R.o/Chamado 
Sam Patriçio que nasce do Sodueste com-/nove legoas de Comprido. 
Pelo Arrayal de Guarinoz/passa hum pequeno Ribeyro du mesmo 
nome do/Arrayal, o qual naõ tem capacidade de navegarce/tera de 
cumprido tres legoas nasce da parte do So/dueste, Correndo para o 
Norte faz barra no Ryo/Chamado Calhamary, q. hé também de poucas 
agoas/é Só nas [?] dellas podem por elle navegar Canoas/Nasçe 
daparte de OesSodueste, Correndo a Nor/deste faz barra no R.o 
chamado de Chrixas, e terá/Chrixas [ilegível] 
ficando hum e Outro Arrayal Comais outro Ri/Beyraõ aque chamaõ O 
Soberbo [ilegível] e em tempo/De Agoas por Ser Rebaixado nas 
Secas, tam humilde/q. Seca tera de cumprido Sinco Legoas [ilegível] 
Sodueste/p.a o Norte e faz barra no Calhamares. 
O Ryo chamado Chrixas/nasce da parte de Oeste, e Correndo para 
Nordeste/Como Comprimento de Sem Legoas q. So podem 
navergar/Cannoas em tempo de muytas agoas em Rezaõ das 
grandes/Caxueyras de pedras que tem; faz barrano R.o 
chamado/Maranhaõ/Seguesse hum Reacho/Chamado Santo Antonio 
que fica junto ao Arrayal/De Chrixas nasce do Nordeste, Correndo ao 
Norte/fas barra no R.o Chrixas, e terá de cumprido 18 legoas/Há outro 
Ryo chamado de Saõ Pedro/nasce da parte de Leste Correndo p.a o 
Norte Com/des legoas de Comprido faz barra no R 
Calhamaros/Tambem de Leste nasce o R.o do/Peyxe, Correndo ao 
Norte com 16// Legoas de comprido/fas barra no R.o Chrixas, e por 
nehum dos douz Se/navega, mais que em tempo pode Agoas por 
Serem/de poucas nas Secas. 
[...] Segundo a informaçaõ que/tirey por pessoas Verssadas por 
Caminhos deste Conti/ 
nente, hé o que pude desCubrir Com individuação/a Cerca da Relaçaõ 
que Se me ordena Remeta é/Com mais Clareza Se pode ver no Mappa 
que/já por outra via Remety. Pillar e de Março/30 de 1758// O Juis 
ordinario de Pillar/Antonio dos Santos Sylva. 

E para coroar o esforço do relato e o cumprimento das ordens 
reais, Sotomaior contribuiu com as representações cartográficas das minas dos 
sertões de Goiás.  

Seguesse o Mappa dos Ryos/do Pillar é o de Villa Boa de Goyas 
Cabessa da Commarca/a vista dos quaes, V. Mag.de mandará o q. for 
Servido. V.a Boa/de Goyaz 30 de Abril de 1758// 
O Ouv.or G.al e Corr.or da Com.a de Goyas/Ant.o da Cunha Soutto 
Mayor  
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Figura 1. Antônio dos Santos Silva. Mappa dos Ryos do Pillar. 1758. 
AHU_CARTM_008, D. 1254. manuscrito. color. desenho a nanquim. dimensões 42,4 x 30,8 cm. Anexo à Relação dos lugares e povoações da comarca de Vila Boa em 1758 (AHU_ACL_CU_008, Cx. 15, D. 892).   
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Portanto, na carta do ouvidor ao rei (AHU_D. 892), acrescente-
se mais um mapa, organizado pelo juiz ordinário do arraial do Pilar, Antônio 
dos Santos Silva e, assim confirmando como datação, o dia de sua remessa, 
30 de março de 1758.  

Para concluir, devemos ressaltar que estes homens se 
relacionavam com base em serviços, trocas de favores e gratidão, num mundo 
estratificado que tinha por valor privilégios e recompensas alcançados pela 
conduta proba, virtuosa e corajosa. Os serviços prestados eram da dinâmica do 
processo da ocupação e organização do território e, garantiam os importantes 
laços de vassalagem com o Estado luso e o sentimento de pertencimento 
àquela sociedade. Praticamente em todos os mapas e nos textos que os 
acompanham, estão gravados os nomes de quem os mandou executar e/ou os 
executou, como prova de fidelidade à Coroa que, por sua vez, reconhecia os 
serviços dos seus súditos, por meio da nomeação para cargos, distribuição de 
títulos e patentes militares, doações de terras e outros benefícios, assim 
caracterizava a mercê (concessão de graça e benefício a alguém) como hábito 
nas relações interpessoais e estruturantes do poder luso (BORREGO, 2010, p. 
134-137).
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[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, 
sobre a descoberta das minas de Goiás; sua povoação; o caráter dos primeiros 
mineiros e profissionais liberais; os governos civil e eclesiástico e os problemas 
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CARTA do ouvidor-geral de Goiás, António da Cunha Sotomaior, ao rei [D. 
José], remetendo relação dos lugares e povoações da capitania de Goiás, as 
distâncias que existem de umas às outras e a descrição dos rios que banham 
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