
P." Jose Gomes de Gouvea (1) 

Recebo a carta de vm com data de quatorze de Janeiro, 
em que me diz não tem recebido resposta, a que me escreveo 
em vinte e nove de Dezembro, na qual me dava conta ter 
publicado nesses Arrayaes as determinações que lhe expedi 
Sobre as Conquistas do Ivay, e Tibagi, e que tanto na Sua 
Comp.a como nas dos mais capitães exortará com efficacia 
a todos para o acompanharem, manifestando-]lies os inte-
resses; que lbe determinei lhes offerecesse aLem das ut i l i -
dades, que podem encontrar naquelles Sertões, e como ainda 
assim estão repugnantes em empregar-se 110 Serviço de S. 
Mag.° o que bem conheço pelo pequeno numaro de Sessenta, 
com que Só Se acha de que me faz aviso, procedendo isto 
de alguns embaraços talvez occâzionados dos Seus Emulos, 
me resolvi recomendar ao Cap.m Bellem Se empenhe quanto 
lhe for possível em ajudar a vm para compLetar o numaro 
da Sua Bandeira, competente ao que a vm tenho determi-
nado para o que lhe mando as instruções, e ordens neces-
sárias, que ha de praticar a esse respeito, e com elle poderá 
vm. consultar os aplicaveis meyos de Se Conduzir com mais 
brevid.0 esta deugcncia que cmquanto poder Ser feita por 
boa pas, e vontade de todos de todos devemos fugir dos 
meyos tio rigor, que não lie tão Seguro, nem apropriado 
para estas occaziões, e só em ultimo cazo Será precizo vai.er 
dellcs. O tempo está chegado, e não deve haver perda nelle 
para se adiantar a expedição, de que tenho encarregado, 
que me parece não poderá esteiulerso aquelle tempo, em que 

(1) Foi regente da colonia Iguatemy no ultimo anuo da existencia da 
mesma colonia. Descontentou os habitantes e as tropas e foi deposto da 
regencia cm 1777, sendo substituído pelo vigário Barbas I.ouzada, que 
logo foi forçado a capitular deante de numerosas tropas paraguayas sob 
o commando do Agostino Penedo, em 27 de Outubro de 1777. 
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me dis poderá recolherse seu filho de Goyazes, pois inda a 
ser vm o ultimo que parta nos fica muito demorada a par-
tida ; e assim recommendo a vm se vá promptificando quanto 
lhe for possivel para o dito effeito. Remeto a vm outra vez 
o caderno da Lista, o qual copeará e tornará á remeterme. 

Dz. g.e a vm. S. Paulo 21 de Janr.° de 1767. 

P." o Ca}>.m mor de Itú Salvador Jorge Velho 

Vejo o que vm me diz Sobre os preparos dessa expe-
dição e justamente recebo a conta do gasto, em que impor-
tou a primeira do França; e como para se formar assento 
desses gastos nos Livros, a que tocar hé preciza toda a 
cr.areza não só da especie, e generos, q' se comprarão, m a s 
do tempo em que se fez o gasto; para tudo se descrever 
com cLareza, e sem duvidas p.a o futuro, deve fazer toda 
a conta que passar pela sua mão com os assentos na forma 
seguinte — Primeiramente faça liua conta que venha na 
forma desta que veyo de todo o gasto, que sa fez na expe-
ção do França, athe chegar de vor.ta a esse porto. Depois 
desta conta faça vm outra separada do importe dos Soldos-
da gente, c assignea. Depois desta faça Relação Separada 
de tudo o que cresceo da dita monção, que se acha em Ser, 
e assignea também. Os saccos q' faltão, de que se utiliza-
rão os soldados devem discontar-se e ficar o disconto nesta 
mesma llellação em ser sem q' se misture com a conta (pie 
se vay seguindo desta nova expedição. Depois disto forme 
vm bua conta corrente de todo o gasto, que se principiou 
a fazer desde q' chegou o França com esses homens tanto 
do mantimento, como do dinheiro, com que lhe assiste, e 
nesta mesma carta, desde de que tempo p.a quá vá'seguindo 
tudo o que pertence a esta expedição de Canoas, e tudo o 
mais que se for gastado, com declaração do tempo, em que 
principiou para assim se Lançar no assento donde pertence 
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