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o Capitão Jozê Gomes de Gouvea: ordeno a todos 
os officiaes comandantes das Tropas Auxiliares e or-
denanças dos Destrictos de Jundiahy, Mogy-Mirim 
Mogy-guaçú, e Juqueri q' logo q' esta lhe for apre-
zentada, e o d.° Cap.m lhe partecipar o dia da sua 
partida fação conduzir ao Porto de Araritaguaba pelos 
officiaes das respectivas comp,as e Destrictos as pes-
soas q' cada hum houver de dar p.a a mesma expe-
dição para ally se lhe passar mostra, e fazer paga-
mento na forma q1 tenho determinado: bem enten-
dido q' por toda a falta q' houver em prejuízo desta 
importante deligencia ficarão responçaveis os q' a 
cauzarem ao devido castigo. S. Paulo a 20 de Janr.0 

de 1773.—Rubrica de 8. Ex.a. 

Para o Cap.m Mor Reg.e Jozê Gomes de Gouvea 

Estimo q' Ym.00 vá continuando felizm.'0 os seos 
progressos na importante deligencia q' lhe está in-
carregada, e q' nella va dando tão evidentes provas 
a S. Ex.a do louvável zelo, e destinta honra com 
q' se sabe empregar no Eeal serviço. Deos queira 
fecilitar tudo de forma q' Ym.00 na Eeal atenção de 
de S. Mag.° chegue a merecer o justo premio dos 
serviços que lhe fizer com cabal desempenho da alis-
tada eleição que se faz da sua pessoa. 

Eu proximam.0 me acho a partir p.a a Ararita-
guaba, e de lá segundo as ordens de S Ex.a parte-
ciparei a Ym.™ os avisos necess.08 a resp.t0 do q' deve 
seguir p.a saber o dia certo em q' se deve achar no 
referido Eorto com a sua Tropa pois não convém 
haver ahy dilação pelas circunstancias q' Ym.™ não 
ignora. Eemeto os papeis q' pertencem ao seo Capi-
tam André Corr.a de Lacerda em q S. Ex.a julgou 
ser justo o despacho que nelles proferiu p.a cabal-
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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. 
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