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m te v j r n o conhecimento do q' deve despachar a q' 
não faltará em vindo os mesmos papeis com as in-
formaçoens q' pede, o q' Ym.ce lhe pode certeâcar. 
Também vai despachada a petição do Alf.s Jozê de 
Souza Mor.a em q' não foi possivel dar S. Ex. a outro 
Desp.0 pelo m.t0 q' recuzão dalos aos q' alegão cau-
zas p.a se excluírem do serviço em cujos tr.os o deve 
Ym.06 puchar p.a a sua deligancia indispençavèlm. te 

he o q' posso dizer a Ym.ce porq' a tudo o mais 
differe S. Ex.a com as ordens q' lhe faz expedir 
nesta ocasião. D.s g.e a Ym.ce S. Paulo a 21 de 
Janr.0 de 1773.—Sr. Cap.m Mor Reg.° Joze Gomes 
de Gouvea. — Ant.0 Lopes de Azevedo. 

Para o Capitão Mor Antonio de Moraes Pedrozo 

Pela p.te q' Ym.ee me dá da data de 18 do corrente 
fico na inteligência do q' Ym.00 tem obrado p.a se 
promptificar a gente, e tudo mais que diz respeito a 
expedição de que se acha incarregado o Capitão Jozé 
Gomes de Gouvea que igualm.t0 me tem partecipado a 
boa conduta de Ym.ce nesta deligencia porq' lhe fico 
sumam.t0 obrigado, e dezejozo de mostrar-lhe agra-
decido em toda ocazião de poder prestar-lhe. 

Pelo q' respeita a Tropa de Fran.00 de Sales visto 
estar-se á promptar p.a seguir viagem, justo he q' 
com ella se lhe não entenda porem no tocante as 
cangalhas como estas não tem damnificação, e lhe 
podem vir a tempo de servirem para a mesma via-
gem mande Ym.00 q' o Arreador da mesma Tropa 
assista com as q' forem precizas p.a a outra q' hou-
ver de marchar no Transporte do Capitão Gouvea 
p.a Araritaguaba fazendo q' logo na sua volta se en-
treguem sem deminuição ou prejuizo ao mesmo Ar-
reador. 



Pelo q' toca aos tres Pioens da mesma Tropa que 
Vm.ce tem listado p.a. expedição como são capazes e 
dezembaraçados, e o Arreador diz os não quer por 
atrevidos de nenhuma forma os hei por aleviados, 
antes lhe recomendo que de nenhuma forma alevie 
da delig." p.a q' forão alistados, e do mesmo modo 
o praticará também com os mais q' julgar capazes, e 
dezembaraçados nesse Destricto p." deligencia do cer-
tão em q' se devem empregar os mais robustos ainda 
q' haja empenhos p." os excluir que nunca devem ad-
metir-se no q' prejudica ao Real serviço. 

Em q.t0 a Ign.co JX.er Pedrozo como se acha justo 
p.a cazar com hua Irman do Sarg.t0 Manoel Afonço 
por este motivo o haja Ym.ce por aleviado p.a q' o 
mesmo cazam.40 possa ter o seo devido eífeito por q' 
so a este exceptuo pelas refferidas circunstancias, e 
com todos os mais q' forem rebeldes pratique Vm.ce 

inflecivelm.4® o q' determinão as ordens q' lhe fiz ex-
pedir na data de 16 de Dezembro proximo passado 
porq' assim convém ao Eeal serviço. 

Em q.t0 aos alugueres da Tropa q' conduzir o Trem 
p.a a Araritaguaba este senão pode arbitrar senão de-
pois de atestada pelo Capitão Jozé Gomes de Gouvea, 
por Ym.ce e pelo official que assestir.ao mesmo exped.® 
naquelle Porto a conta corrente das mesmas cavalga-
duras, e dias que tiverem gasto naquele serviço p."assim 
se lhe pagar a porporção do tempo q' tiverem servido. 

Em q.t0 ao mantim.40 que pede o Cap.m Gouvea p.a 

a mesma conduta em the aquele Porto o mande Ym.06 

apromptar na certeza q' ha de ser pago por esta Eeal 
Fazenda, como bê costume havendo recebido do mesmo 
Capitão aprovado pelo mesmo official q' mando assestir 
aquele exped.® ao q' Vm.°® não faltará obrando em tudo 
com aquele zelo q' he proprio da sua honra D.s g.e a 
Ym.™ S. Paulo a 23 de Janeiro de 1773.—D. Luiz Ant: 
de Souza.—Snr. Cap.™ Mor Antonio de Moraes Pedrozo. 


	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0383
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0384

