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Hé, o que me informão os principaes, que foram 
como d.° Rd 0 Manoel Ferraz; e p.r assim ser, se as-
signão com migo. V. Ex." mandará, o que for servido, 
aquém D.s gd.°. 

Quartel de Porto feliz 4 de Jaueiro de 1811 

Francisco Correa de Moraes Leite 
Cap.m Mór 

Antonio Antunes Cardia 
Pedro Gomes do Prado 
Francisco Alves Tosta 
José de Almeida Pacheco. 

lllmo. e Exnw. Senhor 

Com esta envio a Carta do Rd.0 M.el Ferras de 
Sampaio Bot.°, e a informação, que p.r Ordem de V. 
Ex." produzi sobre a viagem dod.° P.e p." o rio Para-
nan. 

Nam.ma occazião recebi a ordem de 28 de Obro 
proximo passado, emq.' V. Ex." me Ordena, relativam.® 
ao meu off'.°, intime ao d.° P.1' dando huma copia au-
thentica, emque mostre quaes dos índios devem ser ca-
ptivos, e como; ep.r que recebi juntas as d."s Ordens, 
deixei de dar cumprim.to aesta, attendendo, quanto V. 
Ex." rezolve na 2." sobre a informação, apezar de que 
já faço avizo ao d.° P.e não disponha de índio algum 
sem seg.d" Ordem de V. Ex.u. 

Tão bem nam.ma occazião recebi a respeitável 
Ordem de 27 de 7bro, que V. Ex." me dirigio com o 
novo Bando sobi'e o rebusso das mulheres, o que logo 
fiz publicar, ficando eu na intellig." de tudo, quanto V. 
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Ex.a me Ordena; as quais Ordens recebi no dia 23 do 
mez proximo passado. — D.s g.e a V. Ex.tt. 

Quartel de Portofeliz 6 de Janeiro de 1811. 

Francisco Correa de Moraes Leite 
Cap.m Mór 

Illmo. e Ex™. Senhor. 

Tendo o Padre Manoel Ferraz de S. Payo segui-
do para o Rio Paranãa na delligeucia de conduzir de 
alguas Aldeias dos índios Caiapós, ali rezidentes, aquel-
les que seus Pays, ou Parentes lhe quizessem ceder, 
para cujas despezas formára hua sociedade, com asvis-
tas de repartir pelos socios os índios, que assim con-
duzisse, e serem por elles adoptados, debaixo da consi-
deração de filhos, ou pupilos, para deste modo mais fa-
cilmente se reduzirem ao grémio da Igreja, evirem aser 
cidadaons úteis, na forma que V. Ex.a permitiu, e eu 
facultei ao mesmo Padre. 

Acabo de receber a iuclusa do mesmo Padre, que 
ponho na respeitável Prezença de V. Ex.a em que me 
dã conta do rezultado da expedição e dos bons desejos, 
que tem os ditos índios de prestarem vassalagem a S. 
A. R., e obediencia as Ordens de V. Ex.a, oque me 
enche de muita satisfação pelas vantagens que antevejo 
podem rezultar ao Estado de secivillizarem os mesmos 
índios, principalmente naquella paragem, são bem pa-
tentes aos vastos conhecimentos de V. Ex.a. 

Quando V. Ex.a haja por bem mandar passar as 
Patentes, que elles desejão, eu de boa vontade lhas en-
viarei pelo dito Padre Ferraz, que sefaz digno dos 
maiores ellogios pela sua coragem, e exaltado patriotis-
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