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dir aos doenles'o necessitados: o mesmo resguardo deve ha-
ver também nas ferramentas, por q' sem cilas podem 
falhar os serviços q' ahy se fazem tão necessários e q' nova-
mente lhe recomendo para a boa sussistencia desse lugar. 

Também advirto a vmc.' que como a gente ha de hir 
crescendo nossa fronteira se não chegarem as rossas para o 
sustento das farinhas podem os Povoadores contribuir com 
os milhos que tiverem, por que tudo lhe será pago vindo as 
clarezas da sua imporlancia. 

Estimo muito que os índios desse Continente tenhão 
chegado de paz, e toda a deligencia q' vmc . ' puder fazer 
poios agregar debaixo da nossa protecção será utilíssima 
para a sussistencia desse lugar, para cujo fim ainda q' esta 
Capitania éstá falta de moios, farei aplicar todos os q' me 
forem possiveis para a feliz êxito desta importante deli-
gcr.cia. 

Deos guarde a vmc. e m.*an. s S. Paulo a 8 de Abril de 

1). Luiz Antonio de Souza 

Snr. Tent.0 Cor.* : João Miz' barros e Sargt . 0 mor D. 
José de Macedo. 

Acompanha esta carta a Relação nella mencionada q' 
vai copiada a fs. 486. 

Para o Tenente Manoel Miz' do Couto (1) 

Estimo que vmc." chegasse a essa Praça com feliz 

(1} Era militar distincto e chegou a ser tenente-general. Foi mem-
bro do Conselho provincial de S. Paulo em 1822 e escreveu SMemorias 
que foram publicadas pelo Instituto Historico. 

(N. da R.) 
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Successo e lhe agradeço a politica da sua atenciosa lembran-
ça. 

Fico certo q' vmc.e em todas as ocasioens do Real Ser-
viço a quo assistir nessa Praça ou em outra qualquer pt." a 
que for mandado desempenhará fielmente não sò as obri-
gaçoens da sua honra e do seo posto mas aquella q' bor-
dou de hum Pay que tanto se destinguio no Serviço, cm 
q' vmc.1 o deve imitar. 

Estimarei q' assim o pratique para q' com muito cre-
dito possa merecer aquelles Postos a q' conduz o bom pro-
cedimento. Deos gd.° a vmc." m.3 an . s S, Paulo a 8 de 
Abril de 4771. 

^ Para o Alferes Joaq." X." de Moraes Sarmento 

Agradeço muito a lembrança de vmc.e de q' faço toda 
a estimação mayormente pela certeza com q' fico do se ter 
recolhido felismt." e com bom Successo a essa Praça onde 
espero boa aplicação com q' deve empregarse no Real Ser-
viço de a conhecer em todas as occazioens o procedimento 
com q' devo desempenhar a obrigação da sua honra e do 
seo posto para q' com esta distinção se faça promover aos 
mayores empregos. Para tudo quanto for dar-lhe gosto e 
para ns seos augmentos será Sempre certa a minha vonta-
de assim como em dezejarlhe a mais vigorosa Saúde. Deos 
guarde a vmc." m . 3 an. s —S. Paulo a 8 de Abril de 1771. 
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