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mo em objecto tão interessante, e promoverei o mais,
que já tive a honra de expor a V. Ex. a em beneficio
da Real Fabrica de ferro de S. João do Ypanema. O
que uão obstante V. Ex. a Mandará oque for servido.
— D.B Gd.° a Peçoa de V. Ex.a.
Villa de Sorocaba em Correiçam, e delligencia 11
de Dezembro de 1815.
íll. m0 e Ex. m0 Snr Conde de Palma Governador e
Capp."1 General desta Capitania.
O Dez.or Ouv.or da Comarca de Itú
Miguel

Antonio

de Azevedo

Veiga.

Ill.m0 S.or Dez.or, Ouv.or e Correg.°r Miguel Antonio
de Azevedo Veiga.
Depois de hua feliz viagem de vinte dias cheguei
ao rio grande Paranãa, onde fui recebido pelo gentio
Caiapó, e seo Casique com aquelles carinhos, e demostrações d'aflfecto, que eu esperava. Como me demorei
vinte dias, que empreguei em negociações, atodos os
tractados interesantes a Igreja, e ao Estado. Todos os
mimos, e dadivas que fiz sempre forão em nome do
111."10 e Ex. mo Sr. General, cujo Nome excitou alegria,
e satisfação naquelles Povos, q.' muito aepirão a protecção dom."10 Senhor, aquém pedem queira confirmar o
Cap.m Manoel, e mais officiaes da lista iucluza nos postos
em que ficarão já empregados para melhor servirem a
Sua Alteza Real reduzindo as outras Aldeias ao m. mo
fim, e prometendo dar gente q.d0 pelo m.mo Sr. lhe for
ordenado.
Por se verificarem as intrigas, que V. S. sabe, q.'
eu temia fizessem algum transtorno ao nosso plano não
pude trazer mais do que vinte indios rapazes, que vem
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Camp.IU dar a gente, q.' eu quizesse q.d0 viesse só, e
lhes levasse as patentes da sua nova promoção, da qual
estou certo, q.' hade rezultar a Igreja, e ao Estado
gr.e interesse. A seis de Novembro me despedi daquelles povos com reciprocas demonstrações da mais const,e,
e sincera amizade e depois de bua penoza viagem de
hum raez e oito dias de enfermidades, q.' atacou am.a
gente de serviço cheguei a este porto, e amauhãa parto
p.a Itú, onde espero as ordens de V. S., a quem dézejo m.t0, e in.t0 aprezentar logo ara." gente, e então pessoalra.0 participarei ornais, que se passou.
Estimo a saúde de V. S., e que me determine as
suas ordens na certeza de que eu não dezejo dispor dos
índios, sem que primeiro V. S. os veja — D. s G.e a
V. S. rn.tos annos.
Portofeliz 8 de Dezembro de 1815.
De V. S.
M.to affectuoso servo, e Cr.0
O P: Manoel Ferraz

de

Sampaio.

Nomeação de Officiaes que fez o Casique Manoel, Governador de todas as Aldeias
adjacentes nas margens do rio Paranãa, e
tractados pelos quaes os mesmos se sugeitão
aobedecer todas as ordens do IHm. e Ex.mo
Sr. General.
Cap.m — Manoel
Alf.s — Joaquim, irmão do mesmo
Sarg.tos — 1.° Agostinho; 2." Bernardo
Cabos — José Antonio, Joam.

