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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
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de paz, e amizade, e p." q a todo o tempo tenha esta Sedula
de Data seu intr. vigor, e conste a authoridade, com q a fiz,
recorrerá com ella ao Ill. e Ex. Sr Gen. para o mesmo
Snr' determinar ultimam. o q for servido, indo por mim
feita, e assinada. Campo Alegre 2 de 8br.° de 1775 / / O
Yigr.° Henrique Jozé de Carvalho //
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Chegou o Cabo com a Recruta, e listas, e torno a remeter
a que tinha mandado a VM. porq' só no fim deve vir p.
a conferir com as que VM. tiver mandado.
Dos vinte e seis referidos na lista de VM. , som. voltam
tres escuzos; a saber Salvador Alz' da Costa, por uma palpitaçam, Jozé Ribr.° por peitos quebrados, e Angelo Gomes.
Já VM. vê q, ficam com praça os mais em q entram os
tres primeyros nomeados na Lista de VM. visto dizer-me, q'
era Serviço de Deos Sentar-se -lhes.
Estou certo q, VM. continuará a diligencia com todo o
zello, e q nam fará cazo de lhe chamarem injustam. tirano.
Ao Sarg. Mór Joam Jorge da Villa de Canauéa escrevo
agora incumbindo-lhe a dilig. na d. Villa, e q mandando conta
delia procederei contra elle, e q hirá VM. por fim fazer;
pareceme, q nestes termos a fará porq' nam se quererá ver
castigado, e q VM. lhe Suceda na diligencia. D. g. a VM.
S. Paulo a 5 de 8br.° de 1775 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha // Sr. Cap. Dionizio de Olivr." Guim. / /
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Para o Sargento Mór de Cananea — João Jorge Peniche
i
Recebi as de VM datadas em dezoito, e vinte hum do mez
passado pela primeira fico na certeza em que fará estar promptas as Paradas; e pela Segunda vejo o que me dis a respeito

