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dir em socorro da Praça de Guatemy e maudaudo-
Ihe passar a uecessr.a clareza p.a a sua descarga fará 
por tudo na devida arrecadação e distribuir conforme 
as ordens q' lhe tenho encarregado p.a o bom Go-
verno da mesma Praça, e utilid.0 do Eeal serviço. 
S. Paulo a 20 de Janr.0 de 1773.—Rubrica de S. Ex.a. 

Para o Cap.m Mor Reg.t0 Jozé Gomes de Gouvea. 

Pela carta de Vm.ce escrita na data de 9 do corr.te 

fico na intelig.a do muito q' Ym.00 tem adiantado as 
• deligencias de fazer apromptar a gente p.a essa expe-

dição de q' está incarregado cujo cuid.0, zello, e 
activid.0 com q' se emprega no Eeal serviço saberei 
sempre agradecer-lhe pelo m.t0 que me deixa obri-
gado. Como Ym.co me diz q' em breves dias se poem 
prompto a seguir marcha logo q' eu lha determinar: 
sou a dizer-lhe q' na mesma forma se tem apromp-
tado tudo o q' deve liir desta cid.e com o Ajudante 
de ordens q' fica a partir p.a o Porto de Ararita-
guaba donde logo q' chegar fará aviso certo a Ym.00 

no dia em q' se deve achar no referido Porto com a 
sua Tropa para ally se lhe fazer o pagam.t0, e segui-
rem o destino da sua deligencia em q' estou certo 
não haverá falta de gente pelo seguro q' Ym.co me 
dâ de haver m.ta, e boa, por cuja razão havendo donde 
escolher justo he q' vâ a de melhor préstimo e de-
sembaraço e não a que for inútil, e prejudicial p.

a 

o mesmo serviço. 
Este o motivo porq' foi aleviado o Then. te Manoel 

Paez attendeudo a sua m.ta frouxidão, e circumstan-
cias da numerosa fam.a; porem de nenhua forma dou 
por escuzo ao Alferes Jozé de Souza que a Vm.co 

deve acompanhar indispensavelm.'0 na forma q' está 
determinado o q' assim ordeno se execute. 
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Para suprir a falta do Thenente Manoel Paez hei 
por nomeado ao Alferes Joaq.m Dias de Jundiahy q' 
irá na mesma graduação de Thenente, e será aten-
dido conforme as circumstancias do merecim.to q' me 
dizem tem de q' me não esquecerei p.a o seo aug-
mento e nesta intelig.ca pode' Ym.ce fazer avizar, e 
juntam. te ao seo Cap.m p.a q' se apromtem fazendo-
lhe entregar a nomeação q' vai com esta. Yay a 
ordem q' Ym.00 pedio para partecipala aos comd.t0S 

das comp.aíl e Capitaens Mores desses Destrictos afim 
de aprezentarem no Porto de Araritaguaba cada hum 
delles as pessoas q' lhe competirem dar p.a esta ex-
pedição e q' se farão responçaveis por toda a falta * 
q' houver em detrimento do Real serviço. Tenha 
Ym.00 o cuid.0 de fazer procurar, e reconduzir p.a o 
d.° Porto de Araritaguaba o escravo q' pertence ao 
Rd.0 P.e Fr. Angelo de que muito necessita p.a o 
servir na viagem, e tudo o mais q' Vm.00 julgar pre-
cizo me avize com tempo p.a dar as necessr.as pro-
videncias. D.s g.° a Ym.ce S. Paulo a 20 de Janeiro 
de 1773. — D. Luiz Ant." de Souza. — Snr. Capitão 
Mor Reg.0 Jozé Gomes de Gouvea. 

Por esta hey por bem nomear ao Alfr.® Joaq.m Dias 
de Jundiahy p.a acompanhar ao Cap.m Jozé Gomes de 
Gouvea na expedição do Gentio Cayapó q' lhe tenho 
incarregado em cuja deligencia irá graduado no Posto 
de Then.t0 de que lhe mandei passar seo Numbram.t0 

a todo o tempo q' o requerer, e durante a mesma 
deligencia ficará vencendo o soldo q' lhe competir. 
S. Paulo a 20 de Janr.0 de 1773.—Rubrica de S. Ex.". 

—• Porq.to he conveniente ao serviço de S. Mag.c mar-
char sem demora a Expedição de q' está incarregado 
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