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possão passar do Destr ic to da mesma Y . a pelo dito 
cara.0 sem embaraço a lgum as cavagalduras carregadas 
ordeno ao Capitão Mor da referida Y . a de Jund iaky 
q' logo sem mais demora em recebendo esta meta 
na abertura e conserto do mesmo caminho toda a 
g e n t e da ordenança q' for neeessr.a p.a o pôr com-
pleto de pontes e aterrados, e descortinado tê a meya 
dist .a do terreno que discorre de Araritaguaba p.a a 
d.a Y . a o q' tudo fará executar no precizo tr.° de 
oito dias depois de ser entregue desta ordem porq' 
asim convém ao Real serviço em que será respon-
sável por toda a falta. S. Paulo a 16 de Dezembro 
de 1 7 7 2 . — R u b r i c a de S. Ex.*—O cam.° q' se deve 
fazer he o q' passa p.r Indayatuba e salie no sitio 
de Manoel Yir.% cujo cara.0 fizerão os canoeiros, 
era ut supra. 

Ordem p.
a

 o Sarg.
t0

 Mór da V." de Itú fazer abrir o cam,° 
q' vay da mesma V.

a

 p.
a

 Araritaguaba. 

Porq. t o he m. t 0 conveniente e indispensavelm. t 0 neces-
sário ao serviço de S. Mag. e fazer abrir, e dezemba-
rassar o caminho da Y . a de Jund iaky p.a a Freg . a 

de Arari taguaba pela mesma picada que se acha 
aberta de forma que nos transportes de mant imentos 
q' forem precizos p.a as exped içoens q' daquelle 
Porto se estão exped indo p.* vários sertoens desta 
capit.a possão passar do Destr icto da mesma Y . a pelo 
d.° caminho sem embaraço algum as cavagalduras 
carregadas: ordeno ao Sargento Mor da V . a de I t ú 
q' logo sem mais em recebendo esta meta na aber-
tura e conserto do mesmo cam.° toda a g e n t e da 
ordenança q' for necessaria p.a o pôr completo de 
pontes, e aterrados e descortinados thé a meya 
destancia do terreno q' discorre da Y . a de Jundiahy 
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p.a a Freg." de Araritaguaba o q' tudo fará executar 
no precizo tr.° de oito dias ao depois desta ordem 
lhe ser entregue, porq' assim convém ao Real ser-
viço em q' será responçavel por toda a falta. S. 
Paulo a 16 de Dezembro de 1772 . — Rubrica de 
S. Ex.&—O cara.0 q' se deve fazer he o q' passa p,r 

Indayatuba e sabe no sit io de Manoel Vieira, cujo 
cam.° fizerão os canoeiros. Era ut supra. 

Ordem ao Cap.
m

 Mor de Jundiahy 

Ordemno ao Capitão Mór de Jund iahy faça por 
promptas todas as cavalgaduras q' forem necessarias 
para conduzirem ao Porto de Araritaguaba o Trem 
e mantimentos com q' marchar o Capitão Jozé Gomes 
de Gouvea, e as mais pessoas q' o acompanharem 
na expedição do Gent io Cayapó de q' está incarregado 
de cujas cavalgaduras fará relação do numero e dias 
q' servirem com declaração dos donos a q' perten-
cerem q' depois de assignada será também rubricada 
pelo Capitão Gouvea em Araritaguaba p.a constar 
nesta Junta a import,a dos alugueres, e a q.m com-
pete o seo pagam.'0 q' tudo fará executar na forma 
q' ordeno sem embarasso algum porq' assim convém 
ao Eeal serviço. 8. Paulo a 16 de Dezembro de 
1772 . Rubrica de S. Ex* 

Para o Parocho de Guatemy 

Porq. t o o Ed,° Dr. Caetano Jozé Soares vay exercer 
o Ministr.0 de Parocho da N o v a Povoação de N . a 

Snr." dos Prazeres e São Francisco de Paula da 
Praça de Guatemy e de vigr.0 da vara do mesmo 
cont inente p.a donde parte na próxima expedição que 
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