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ho chegado com Saúde depois de dar meia volta ao mun-
do o deixar averiguados os reconditos arcanos do Tybagy. 

Espero com alvoroço a V. R . m a . p.* lhe dar muitos 
abraços, e mostrar a este Povo, que impaciente da sua de-
mora formara já mil quiméras da sua viagem. 

Entretanto he precizo que I . //.ma. encubra quanto 
puder ao publico Iodas aquellas noticias menos alçares, que 
possuo de algum modo assustalo, e inlrisleeel-o, por que as-
sim convém para nãò desfallecer os ânimos e acharmos 
com mais facilidade os aventureiros necessários para povo-
armos a fronteira. D. s guarde a V. R . m > . m . s an.* S. 
Paulo a li) de Outubro de <1770, 

!). Luiz Antonio de- Souza 

Mt.° Rd. 0 Sr . Pe Me. Fr . Antonio de Santa Thereza 

P." o Cap.m André Dias 

Recebo a carta de vmc." e lhe agradeço a boa deji-
gen ia com q' tem promptilicado tudo o necessário p a . a 
Expedição. 

No que respeita aos romeiros, q' faltáo me Aparece q' 
se poderá der repentina providencia, e que Será por esse 
modo a deligencia mais segura para os colher. 

Os olFiciaes ficam a partir e todos estimamos a boa vin-
da do P . e Fr. Antonio de Sta . Thereza, mas lie precizo qc 

vmc0. procure junto com elle encobrir alguma noticia mais 
funesta, q' possa iutrislccer. ou. afrouxar os ânimos, antes 
espalhar tudo o q' for mais interessante, e apetecivel, para 
q' se possuo convidar as vontades dos q devemos ir mandan-
do para aquellas partes. 
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Deos g.° a vmc6. m . ' an . s . S. Paulo a <19 de Outu-
bro de <1770. 

D. Luiz Antonio de Souza 

Snr. Cap.'" André Dias de Almd.* 

/'.a o Comd.' da i'rara 

Em 16 do prezente mez partio desta Cid." o Desta-
camento de Soldados q' vay p. a a Praça de Yvay, e om 18 
do mesmo indo já em marcha desertou o Sold.0 Antonio 
Dias Pedrozo da Comp. a de S . ' e por noticias certas q' te-
nho, de q' elle passou o Cubatão para essas partes. Or-
deno a vmc6 . q' logo que receber esta sem a minima de-
mora, nem desculpa alguma passe Ordens com toda a de-
ligencia, para q' appareça, alias hei de proceder contra os 
seus Officiaes por serem a cauza d'estas desordens pela má 
disciplina, q' Vmc.68 lhes dão. 

DezertOu mais o Sold.0 João da Fonseca Per." da Com-
p . a de Mayor. D. s g . e a vmc." S, Paulo a 21 de Outu-
bro de 4770 

I). Luiz .1 nl.de Souza 

Snr. Cap.'" Comd". M.6' Borges da Costa. 

P.a o P.e M.'= Fr. Mel. .Vendes 

Como as ocazioens do Real Serviço se multiplicão, me 
não posso dispensar de recorrer a V. B."". para q' se Sir-
va de haver por bem, q' eu nomee ao Rd.0 P • Fr. João 
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