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P.a o P.® bento Giz. Cordr.0 foy outra Prov.a m com data 
do mesmo dia acima com os poderes seguintes—que poderá 
administrar os Sacramt.o s necesr.8S aos moradores de Guara-
tuba, com a clausula porem que os administrará á aquelles 
que ficarem da p. e de Norte, aonde chega a m.a jurisdição, 
e poderá absolver dos Rezervados synodaes, fazer exorcis-
mos, benzer tudo o q. ' carecer de benção, dispençar ad pe 
tendum aos impedidos cazados, aprovar q u a l q . " Simples Sa-
cerdote p . ! se confessar Com elle, não o tendo aprovado o 
poderá eleger Lugar decente em q. ' diga missa aos seus f re -
guezes, emqt.0 se não finalisar a I g r . a q . ' se anda edificando 
e durarão estes poderes p. r tempo de anno e meyo, e findo 
elle dará conta, e procurará Provisão. 

Para o mesmo 

Vejo o q' vmc.® me diz de ter feito entrar nova expedi-
ção pelo Rio doRg. 0 , em ordem de subirem pelo R.° Ipotin-
g á ( l ) que nelle entra pela parte do Norte, e a examinarem 
Cuidadozamt.® se poderá descobrir vereda por terra para 
vencerem os Saltos, até acharem R.° navegável, q' possa faci- • 
litar a condução dos mantimentos para a gente das expe-
dições. 

Vmc.e Lá saberá melhor o q' deve fazer com informação 
dos práticos, que de mais perto podem aconcelhar; mas 
não deixo de lhe lembrar, q' visto entrar em acção este 
descobrimt.0 faça examinar pela mesma gente, o R.° de Mo-

(1) O rio Ipotinga ou Pitinga desagua na margem direita do Iguas -
su, pouco abaixo da b i r ra do Rio Negro e não muito distante dos campos 
de Garapuava. 

(N. da R.) 
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gy grande (I), porq' Segd. ' Constado mapa, lhe lição perlo 
os Campos de Aputerubú, e pode ser que mais abaixo es-
tejão outros, para ver se por esta parte de Sul he mais fácil 
a passagem p." o q' se intenta, de q' pela parte do Norte do 
Sobred.0 R.° do Regt.0 . 

Tudo vmc.e fará com aquelle acerto, q" se espera da 
sua bòa direcção, e activid.". 

Deos g . e a vmc.®—S. Paulo a 28 de Selhr.0 de 1709. 

I). Luiz Anton io de Souza ** 

Snr. Tent." Cor.®1 Ajud.® de Ordens Affonço Bot.° de S. 
Payo, e Souza. 

l':x o mesmo 

Vão os tres ornamentos, q' vmc.e manda pedir, e 
Consta das pessoas q' se descrevem no rol junto, vmc.0 os 
mandará por em arecadação para os destribuir conf.e lhe pa-
recer mais acertado. 

Emqt.0 ao q' reprezenta o Sargt.0 Franc." Txr. r de q' 
a obra da lgr.a de Guaratuba na ficará segura sem levar 
mais meyo palmo de largo, q' vem a ser quatro e meyo 
de grossura de parede, me parece dizer a vmc.e q' por 
mais meio palmo, não deixe de ficar a obra segura e per-
manente. 

O q' recomendo a vmc.® hé, que a mande abreviar 

(1) O mapa de que falia D. Luiz Antonio nào é encontrado em os 
papeis referentes ao Yguatemy, e os nossos inapas não indicam rio algum 
chamado Mogy, no actual listado do Paraná. 

(N. da R.) 
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