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P." o Sargt.0 mor da Parnaiba 

As utilidades que seguem ao Serviço de S. Mag\e e ao bem 

comum ilc sc erigir novas Povoações por toda extenção dos 

Seus Reaes domínios São o principal objecto por que na 

Conformidades das ordens do mesmo Snr tenho formado o 

plano de Se Povoar toda a Campanha do Ivay em que so 

acha estabelecida a grande expedição com q' a fiz explo-

rar, e guarnecer; e por q' o gloriozo fim deste grande ser-

viço pende da Louvável rezolução, e prompta obediencia 

Com que os naturaes desta Capitania elevem formar o Con-

curso de Povoadores p.a todo aquelle Continente: Ordeno a 

vm fj' por Serviço de S. Mag.°, Logo q1 receber esta faça no 

seu districto nomeação de trinta Cazaes que tenhão numo-

rozas famílias, c q' sejão mais desembaraçados, e Capazes 

de hirem Povoar teri •as que S. Mag.° lho manda dar p.a 

cujo efeito deve vmc.® tomar pleno conhecimento de todos 

aquelles q' não vivem em terras Suas, e q' são menos es-

tabellccidos, p.a q' entre esses se faça escolha, o nomeação 

com todo o acerto: e Logo q' vmc.® os tiver nomeados com 

as ditas circumstancias, me mande bua rellação cru q' cada 

hum tem, Seus nomes, e idades, mandando a todos q' Logo 

Sc apromptem p.a marcharem a toda a hora q' for precizo. 

Faça vmc.® conhecer a todos q' a Fazenda Real lhe 

manda fazer os transportes e assistir como o mantinit.® 

necess." p.a Seu Sustento em quanto não colherem o fructo 

das primeiras roças, e q' dentro em seis annos ficarão izentos 

dc todo o Serviço Militar Sem obrigação q' a de cultivar 

fabricas p.a a Sua Sussistencia, assim como Lograrão o Pre-

vilegio dc nenhum Credor os poder executar durante o re-

ferido tempo. 

Espero da honra com que vmc.° Serve a Sua Mag.® 

dê a conhecer na boa execução desta deligencia os interes-

ses q' delia resultão ao Real Serviço. Deos Cl.® a vmc.® S, 

Paulo a 13 dc Janr.® de 17(59. 


