
P.a Antonio Correa Barboza 

Muito me alegro com as boas noticias, que vmc.0 me 
dá de ter acertado com a picada dos antigos para abrir por 
ella o Caminho de q' o tenho encarregado, para o Yvay, e 
como esta obra he de tanta utilid.e para aquella Povoação re-
comendo muito a vmc.e torne a continuar a deligencia, pois 
convém muito fique acabada este anno, antes de entrarem 
as agoas ; e para q' vmc.e possa reformar a gente inútil com 
outra mais Suficiente recorrerá aos Comandantes, que agora 
vão aprontar a Expedição : para q' o reforcem com as recru-
tas necessarias. 

Vai a Provizão para se levantar a Capella nessa Povoa-
ção, vmc.6 lhe procurará o melhor sitio na frente da praça 
principal, e a delineará de modo, que possa servir pelo tem-
po adiante de Capella mór a todo tempo que lhe quizerem 
acrescentar o corpo da Igreja para fazer freguezia: A invoca-
ção ha de ser de N. Sr." dos Prazeres, minha Madrinha, e 
Padroeira da m . a Caza ' e a sua Imagem ha de ser coloca-
da no altar mor; pois tenho tenção de a fazer venerar em 
toda a parte que puder ; dos lados, ou nos altares colateraes 
se hão de collocar, os dous Santos do meu nome q' são S. 
Luiz Rey de França, e Santo Antonio d e P o d o a : no cazoq ' 
não hajâo estas Imagens com avizo de vmc.® as mandarey 
fazer. 

Vão as licenças necessarias, para q ' o Reverd.0 P.®An-
gelo Pais de Almeida possa levantar altar portátil, e diser 
Missa aos Domingos e dias Santos, e em occazioens de in-
fermos tudo por tempo do quatro mezes, dentro dos quaes 
farão a Capella ; e hé precizo que logo sem demora se cuide 
nisso com toda a deligencia e com toda a grandeza possível 
por que feita ella quero procurar que se desanexem, o que 
tenhão proprio Pároco sem depender de Itú. 

Não tenho duvida em fazer vir seo Irmão para q' fique 
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nessa Povoação sustituindo a falia de vmc.e em sua auzencia. 
Yai o Sal, q' vmc.' pede, e me obriguei a pagalo na forma 
que tenho feito as mais couzas. 

Não hei de faltar em cousa alguma ao q' vmc." quizerem 
o ponto he q' da parte desses Povos se trabalhe e faça todo 
o possível por establecer huma boa Povoação, e conseguir a 
abertura do caminho do Ivay. 

D.8 gd.e a vmc.6 m. s an. s S. Paulo a 20 de Julho de 
4770. 

I). Luiz A iiI." de Souza 

Fico entregue da pelle de corvo e bordão do anta ; mas não 
sei os préstimos vm mo mandara dizer. Também fiquei 
por fiador da Provizão, que não quizerão passar sem eu 
me obrigar. 

P.' o Cornd'da 1'raça 

Faço esta p.a dizer a vmc." q' a Expedição ainda se ha 
de demorar em té nove, ou dez do mes, q' vem por conta de 
alguns preparos, de q' ainda se preciza; por esta conta se pode 
vmc.® regular para aprontar os Soldados do Destacamento, 
que lia de ir para aquellas partes. 

Ordene vmc." da m.K parte ao Escrivão da matricula, que 
fogo, e já tire a conta dos vencimentos de todos os Officiaes 
e Soldados nomeados para aqui se lhe fazer pagamento com 
distinção porem que ha de fazer a Conta a hum anno de Sol-
do somente e também a tudo o que lhes deve, para confor-
me ao dinheiro, que houver, assim se obrar, o esta clareza 
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