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Carta y: o d: Ajucl: das ordens, que Se acha em 
Araraytaguaba 

Estimo que chegasse a esse Porto de Araraytaguaba 

•com Saúde 110 dia 19, como também que os novos Povoa-

dores houvessem chegado 110 dia antecedente Sem moléstia, 

e ([' tudo Se vá dispondo a partir toda a expedição em breves 

dias como se faz precizo. 

Agora mandey ao Rd.0 vigr.0 capitular os papeis do P.° 

Fr. Ant.° do Rozario Religioso capucho que está nomeado p.a 

acompanhar a Expedição, para que elle lhe dê todas as fa-

•culd.es necessr.*8 especialmt.® 110 confessar, 110 que Suppo-

nho não haverá duvida, e voltarão correntes por este mesmo 

Sold.0 que os troxe, p.a q' neste p.ar não haja demora. 

Em quanto ao Sold.0 q' mandou prender visto ser ne-
cessr.0 a Sua Mãy, se conserve prezo, e Se remeta prezo p.a 

lá p.a haver de cazar com essa, ou com outra mossa. 

Agora tive not.a por Afonço Bot.° de ter chegado a gente 

da Expedição do R.° Ileg.° (1), de que ainda não refere as 

particularid.08 por não ter chegado a falar ao Comd.°, e so-

mt.® diz q' forão rio abaixo catorze ou quinze dias, e topa-

rão o salto, e costeando por terra quatro dias fizerão canoa, 

porem duas legoas abaixo acharão novos impossíveis p.il na-

vegar, e Saltando em terra andarão sete dias achando sem-

pre mayores dificuldades; eu lhe ordeney que meta nova 

expedição por outro rio a tomar conhecimt.0 de todos os 

que vão p." aquelle certão; pelo que não Será dezacerto q' 

depois que acomodar os Povoadores, e os deixar estabeleci-

dos Si meta pela parte delia algumas Canoas pelos rios, 

que correm desta parte de lá do Sertão do Ivay p.a o Paraná, 

vindo por elles acima, até ver de onde Sabe; cujos rios a-

(1) O rio do Registo ó o Iguassu. Vide volume IV, que traz a desco-
berta dos campos de Garapuava e o Diário do coronel Alfonso Botelho 
de Sampaio e Souza. 
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gora lhe mando marcados nesse papel pelo outro não levar 

os nomes; e lá tomará sobre esse p.ar o melhor acordo. 

Hé o q' posso dizerlhe, e q' sempre lhe dez.0 boa via-

gem, e o encomendarei á Deos e a toda a expedição q" Deos 

g.° m.s a.s S. Paulo 22 de Março de 1769. 

Carla q' cscreceo o d." Ajud." das ardes ao Cap.'" mor João 
Miz' Barros, c mandou a Copia a S. Ex.a 

A occasião que S. Ex.a me permite de passar a esse 

Sertão estimo tanto por ser no serv.® de S. M.e em q' me 

dez." empregar, como por ter o gosto de me avistar com 

vmc.0, e alliviar a saudoza lembrança q' pede a obrigação 

de affecto, e de nossa amizade: Deos permita qJ eu chegue, 

e ache a vmc.® com perfeita saúde p.a nos podermos em-

pregar nas delig.as do Real Serv.0 em q" permita o mesmo 

Senhor possamos ter algum préstimo. Parte na primr." Con-

ducta de Povoadores o Cap."1 André Dias de Almeida e o 

mando junto com os Povoadores João José, e João Roiz, onze 

Canoas, e dous batellões em que vão 342 pessoas com os 

mantimentos necessr.0S p.» o seu sustento na viagem, e al-

gumas munições, e petrechos p.a entregar a vmc.® em té a 

m.a chegada, que tudo darão a vmc.® conta pela Relação 

induza extrahida da que fica em meu poder por elles assi-

gnada. 

Os d.os comd.es vão encarregados da boa conducta desta 

gente, p.a q' tudo vá em paz, e socego e boa arrecadação 

de tudo o que pertence a Real Fazenda, de q' á vmc.® da-

rão conta na sua chegada. 

Tudo porá Vmc.® em segurança, e boa arrumação, e fará 

dar toda a providencia q' permitir a sua possibilid.® nesse 

Sertão aos Povoadores que nelle se vão estabelecer, assistin-

do-lhes dos mantimentos que tiver com toda a caridade, e 

fazendo-os recolher nos alojament.08 q' tiverem feitos até se 
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