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P. a o Tent.e Coronel Áffonço Botelho 

Vi a reprezentação, que vmc.6 me fez e acho mt.° justa 
por cujo motivo a despachei pelo melhor modo, q' me lem-
brou e me pareceo, que vmc." poderia dezejar, o alem disso 
lhe quero também passar huma attestação minha. 

A Vmc." agradeço int.0 a lembrança do que me toca, e 
com efeito quero que as Canieras me passem Certidoens de 
tudo quanto lenho mandado obrar ainda daquellas Couzas de 
menor entid.0 e d e cada couza sua certidão para o q' hei 
de remelter a Vmc.0 hum rol de tudo q' me lembrar, ao 
q' acrescentará, o mais q' se lhe offerecer. 

Meo Cunhado he certo q' vai rendido, e que lhe succe-
de no Governo o Gov.01 'q' foi deMarzagãtí; porem tem li-
rença para se demorar no Rio de Janeiro aonde tem ne-
gócios de sua Caza, que nececila de o rdena r ; em General 
para S. Paulo não sei por hora o q' se dispõem porq' as 
minhas Carias não vierão por esle Navio que entrou em San-
tos vem por outros, q' forão para o Rio de Janr . 0 e sahirão 
no mesmo tempo, o por isso ainda não tenho noticias par-
ticulares da Corte; mas hé muito natural q' depois de meo 
Cunhado ser rendido o seja cu lambem e o mais q ' m e pode-
rei dilatar será até q' meo cunhado conclua as suas depen-
denciasno Rio de Janr.0 por Iodas estas razoens nos convém 
mt." apfertar com as Cousas, e ir concluindo o q' temos 
começado. 

Vay a Ordem para o erigir em Y.a a Povoação de Gua-
ratuba, e a todas as mais havemes de fazer o mesmo por 
q' em quanto ao numero dos moradores não ha regra Certa' 
de Ordinário basta que tenhâo cincoenta vizinhos e q' esto 
ja distate de outra V.a seis legoas para ficar cada districto 
com ires; porem Mogy das Cruzes foi levanlado por meo 
Yizavó com dez vizinhos e todas as mais desta Capl.a com 
mt.0 poucos; pois se allendeo somt."a Comod." que tinhão 
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de crescer pelo tempo adiante, como assim sucedeo e o 
mesmo poderemos nós fazer (4). 

Mas sobre tudo o q' Vmc.e deve procurar mt.° hé a exe-
cução das Ordens que tenho passado para nos fazermos 
Senhores desse Sertão segurandonos nas Frontoyras: para 
q' eu possa passar as Ordens nocessarias com que pertendo 
conseguir de o encher de gente pelo q' vã Vmc e cuidando 
nos Cazais q' puder ajuntar, para ir formando os estabele-
cimc.05 todos na mesma, forma q' Vmc." tem visto se prali-
rou p." o Yvay. 

O Aranha fica partindo : Capellão está dificultozo de des-
cubrir, so tínhamos Frey Bento, carecese tirar licenças do 
seu Frov.al e mandar ao Bio, e as cousas não dodem espe-
rar tanta demora, quero v e r s e acho hum clérigo, q' sirva 
por entretanto. 

O Comdt.e-ha de ser Franc.°Jozé Montr.0, a mayor fal-
ta q' tenho hé de dinheiro sobre todas as mais, q' não são 
pequenas; mas ja agora ajudando lhe não ha de arrecuar a 
acção, porq' acabado o dinheiro do El-Rey estou resolvido a 
empenhar a minha Gaza, e depois de não achar mais di-
nheiro nenhum mando desfazer a minha prata na Gaza da 
Moeda, com q' me parece se poderá pagar o q' mandar-
mos fazer athé vir outro General e irmos depois comer uvas, 
e castanhas, q' bem me tem lembrado por cá este anno. 

Eu até estou sem Almoxarife, falta, que mo tem atraza-
do o tempo, quero ver se lhe posso mandar agora hum 
golpe de dinheiro e hei de fazer mt.° por apromptar hum 

(1) Mogy das Cruzes foi elevada a Villa á 3 de Setembro de 1611 
pelo Capitão mor Gaspar Couqueiro, em teinpo que S. Paulo pertencia 
á Capitania do Rio de Janeiro; isto é, quando a Capitania de S. Pa-ulo 
era governada pelo Capitão General do Rio de Janeiro. Não é provável que 
Gaspar Couqueiro seja o bisavô de D. Luiz Antonio de Souza. 

(N. da R.) 



pagamt.0 para a gente, logo que se acharem estabelecidos 
na Fronteira. 

A occazião hó mt.° boa se se manejar com cautela e 
dissimulação, porq' os vizinhos ainda que não gostem hão 
de recear que os possamos ollender por varias partes como 
se colhe da mesma noticia, que me mandou na Copia da 
Carta que teve das Lagens. 

He o q' posso dizerlhe e segurarlhe que sempre a mi-
nha vontade liça prompta para tudo o q' for de lhe dar 
gosto e empregarme no seu serviço. Deos gd.e lhe a Ymc.e 

São Paulo a <le de Janr." de 1770. 

Porquanto S. Magd.e q' D.8 gd.e foi servido ordenarme 
nas Instrucçoens de 20 de Janr.0 de 1765 e em outras Or-
dens, q' ao depois fui recebendo, q' era mt.° conveniente ao 
seo Real Serviço, que nesta Cap t a se erigissem V.«s naquel . 
las partes, q' fossem mais convenientes, e q' a ellas se con-
gregassem todos os Vadios, e dispersos, ou que vivem em 
sitios volantes, para morarem em Povoaçoens Civis, em q' 
se lhes pudessem administrar os Sacramt.05 e estivessem 
promptos para as occazioens do seo Real Serviço; o no Sitio 
chamado—Sabauna—que liça no fim do Districto desta Capt." 
partindo com a do Rio de Janr.0 mandei fazer huma Povoa-
ção, a qual me consta por informação do Tenente Coronel 
Ajudante das Ordens Affonço Rotelho de S. Payo e Souza 
(por quem forão distribuídas as prevençoens que tem sido 
precizas, p.a o d.° estabelecimt.0) que se acha já com bastante 
Cazas, e Igreja, e outros Edifícios públicos em q' se está ac-
tualmente trabalhando; e por que erigindose em V.a se pode. 
rá augmentar co mais facilid.6. Ordeno ao d.° Tent." Cor." e 


	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0076
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0077
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0078

