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da Freguezia nova da Snr. S. Anna, se o Louco os deixasse
entrar por este caminho; porem nada conseguiram, e muitos
chegaram a retroceder procurando o caminho da Bocayna
a Largar as patacas ao amigo Nicolao. Ah Sr! Bellos procuradores tem a Real Coroa, e dezejosos do bem comum, mas
essa hé a desgraça, ou ventura delles, que havendo tantas forcas para morrer hum homem por furtar hum marco de prata,
que talvez semelhante acção acoho neste a necessidade e que
ao menos nam haja hua para tantos Ladroens dissimulados:
A modéstia com q devo fallar na prezença de V. Ex. e de que
se deve revestir qualquer Sugeito do meu Caracter me faz
conter neste passo, e Só me devo admirar do dezaforo, e petulância, com q se atrevem apertenderem enganar aos Senhores
cujos desígnios hé regelos com igualdade, Justiça e amor. E
no fim do seu Governo hé fazer-lhes quatro Sátiras e não ha
mais nada. Mas tornando ao caminho, digo que convém conservar Vigário na Freguezia nova da Snr. Santa Anna, em
cujo Destricto mora Diogo Antonio, único e principal, q ali se
acha p. o emprego de Capitam, se nam prevaricar, ora este,
Snr' só subordinado a V. Ex. emq. se nam estabelecem as
couzas p. nam ser constrangido de outros Superiores, e poder
Livrem- ® cuidar no aumento dos novos povoadores, e feito
isto, conhecerá V. Ex. o grande Serviço q se faz a Mag. e
a conveniência, que resulta aos seus Povos; o que nam obstante
V. Ex. como Senhor ordenará o q for mais Justo. Deos prospere a V. Ex. e guarde como havemos mister. Campo Alegre
2 de 8br.° de 1775 / / Beija a mão de V. Ex. o mais reverente,,
e indigno Capellam // Henrique Jozé de Carvalho. / /
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lll. e Ex. Sr. Gen. = Exponho na prezença de V.
Ex. , q Gabriel Alvares da Costa, homem cazado, e de família grande de filhos e Escravos, domiciliário na Campanha
do R.° Verde, Comarca do R.° das Mortes, tendo noticia, q
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V. í£A." fora servido mandar povoar a Estrada que discorre
p." Pirahy, e q me tinlia cometido a faculdade de fazer boas
as terras aos povoadores, que as quizessem cultivar, chegou
a esta Freguezia escoteyro com o dezignio de tomar paragem p.*
o seu estabelecimento na Estrada, mas por ser já tarde p.
botar rossas em matos Virgens, me pedio algum Lugar de Capoeyras para efeito de aproveitar algum mantimento p. o
anno de 76 poder com mais comodidade, e menos dispêndio
poder estabelecerse, alugando seis homens de trabalho p. lhe
botar a dita rossa, e de facto a estam fazendo. Passando porem
pela Guarda da Mantiqueira, e dando a saber ao Comand.
delia o intento a q vinha, este lhe respondeo, que escoteyro,
como vinha, podia passar mas se com efeito pertendia mudarse
com a sua familia primr. tirasse ordem do Illm. e Ex. Sr.
General das Minas, q' sem ella nam o deixava passar, por haver naquelle Reg.° ordem em contrario do mesmo Senhor. E
como deste povoador rezulta grande utilidade á conservaram
da Estrada e esta tam bem nam deixa de ser conveniente p."
aquella Capitania, recorro em nome do dito Gabriel Alvares á
presença de V. Ex. para q se facilite o meyo Licito de poder
o dito mudarse com sua família Sem ofensa do Sr. General
daquella Capitania. Seguro a V. Ex. q com a vinda deste
Sug. Seguese grande adiantam.* na Povoaçam da Estrada,
porq alem de ser homem possante atraz delle vem outros, e o
mudar-se p. o caminho da Parahyba, nem hé hir p. Castella;
e isto me cheira a requirim. dos adversarios.
Finalm. Sr. o tal homem foi buscar mais escravos ao R.°
e deixou como digo os seis trabalhadores a botar rossas, pedindo-me; q na volta queria achar o desp.° para niaudar, ou
hir conduzir a sua família, pois se nam alcançase esta graça
por V. Ex. nam teria outro remedio, q voltar com escravos,
q' trouxesse outra vez p. o seu domicilio q elle a Villa Rica nam
mandava tirar despacho por circunstancias. V. Ex. ordenará
o q for servido, q eu no entretanto detenho o homem a espera
da Soluçam de V. Ex. . Deos conserve a.V. Ex. com Saúde,
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e vida felises annos. Campo alegre 2 de 8br° de 1775 II Beija
a mão do V. Ex.» Este seu humilde e afectuoso Capellam / /
Henrique Joze de Carvalho. //
Sedula de Data ao P. Jozé Lopes de Olivr.*
e

Como nam hé possivel que no comprimento da Estrada,
que discorre desta Freguezia p. Pirahy possa caber, e acomodar-se o Povo que se quer estabelecer, e precizam.* as quadras, e sobrequadras p. hum, e outro lado da Estrada devem
ser tomadas por não ser menos conveniente se cultivem os matos, que estão incultos, tanto p. afomentar a mesma Estrada,
como desta forma apertar o Gentio bravo, que infesta o mesmo
Sertão, e tudo isto Ser mui conforme ao espírito da ordem do
Ill. e Ex. ° Sr. General a mim cometida p. efeito de fazer
boas as terras aos q' quizerem povoalas; pelo que, e em virtude da mesma Ordem concedo, em nome do d.° Snr' General,
ao R. P. Jozé Lopes de Olivr. a paragem da Barra do Bananal, principiando sua testada acima da Cachoeyra, por onde
Já se dividio com Antonio Jozé Giz, até o Ribeiro chamado o
da Barra mança Sobre a margem do R. Parayba, e p. os fundos partindo com terras da nova Povoação do Cap. Jozé
Corr." Leme Marzagão, dividindo-se por onde, e na forma, que
entre si Já praticaram, se haviam de demarcar, em attenção
ao d.° Pe. ter concorrido p. o aumento da Estrada, ora assistindo com sua pessoa, ora com serviços de seus Escravos em
conduçoens, e no mais q se oferecia, e oferece, com notável
zello, e gosto de Servir a S. Ex. , e como desde a d." Barra
do Bananal, até a referida Barra mansa há a paragem das
mais infecionadas do Gentio bravo, q' tem o Sertão lhe recomendo m. cuide na sua reduçam as vezes, q andar por
aquella paragem, e estiver na Sua Fazenda, em sua auzencia
faça a mesma recomendação aos seus domésticos, e Escravos,
•q* os nam maltratem, antes se elles sahirem, lhes dem sinaes
a

6

a

n

mo

m

d0

a

e

8

a

m

a

a

to

