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seos pertences, na forma da relação, q' vai com 
esta por mim rubricada; advertindo, q' p.a descarga 
do Sobred.0 Alferes deve passar recibo de entrega 
os offieiaes, q' comandão as Comp.as, com a qual 
se ha de notar o recebimento dos mesmos Soldados 
nos Livros de sua matricula. 

Também deve entregar nessa Praça o d.° Alf.us 

os remedios, que constão da relação incluza, q' são 
os mesmos, q' Vm.ce pedio, e q' mandei escolher 
dos melhores, conforme a sua recomendação. 

Tudo o mais q' pertence á viveres constará da 
relação, q' do Porto de Araraytaguaba ha de reme-
ter o Offlcial, q' vai assistir ao expediente deste 
Socorro, de que mandará tomar conta, e fazer a 
destribuição do municiamento, q' for precizo com a 
igualdade q' costuma. D.8 g.° a Vm.eo S. Paulo a 
2 4 d e J u n h o d e 1 7 7 4 . — Bom Luis Antonio da Sousa. 
— Sr. Cap.m Mor Reg.10 José Gomes de Gouvea. 

Para o Caiu» Fran.co Aranha Barreto 

Tendo me satisfeito sempre com as cartas de 
Vm.ce desde que chegou a essa Praça por nellas me 
certificar da sua boa disposição, zelo, e efficacia. 
com q' se tem empregado nos serviços, conser-
vação, e augmento d'essa Fronteira, só agora com 
a q' recebo, escrita na data de 3 de Abril deste 
prezente anno, foi o meo gosto incompleto com o 
pezar das moléstias, q' o opprimirão, e me diz ainda 
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padece, suposto q' j á Livre daquelle primeiro ata-
que, q' a outros m.tos compreliendeo também, q' 
tudo me poz 110 mayor cuidado; porem como me 
segura serem as moléstias neste anno menos peri-
gozas, ficando já aplacadas por mercê de Deos, 
confio na mizericordia do mesmo Senhor, q' d 'aqui 
por diante conservará a Vm.ce com m.ta vigoroza, e 
permanente saúde, p.a q' sempre naquellas ocaziões, 
q' se offerecerem do Real serviço, possa multiplicar 
as mesmas provas, com q' constantem. t e se tem acre-
ditado em toda a parte, dezempenhando as obriga-
ções da sua honra, e do posto q' occupa. 

Na ultima q' a Vm.ra escrevi era 9 de Feve-
reiro proximo passado, referindo alguns movimentos, 
q' corrião na nossa Frontr." do Sul,, me estimulava 
o cuidado de q' também por essa parte se fizessem 
conhecer, motivo q' me obrigou antecipar os avizos 
p.a essa Praça afim de se prevenirem com tempo 
aquelas cautelas, e necessarias providencias p.a nossa 
deffença, sendo precizo adiantarmo-nos a segurança 
do passo mais im]>ortante na urgência daquelas re-
feridas circunstancias, sobre as quaes me diz Vm.cu, 
q' não pudéra ter effeito o projecto q' em semelhante 
cazo devião seguir, attentas as difficuldades, q' 
occurrião naquele tempo por cauza da pouca gente, 
moléstias q' havia, e falta de viveres para o neces-
sário sustento; o q' não podia facilitar dividirse a 
Tropa para a parte distante com o evidente risco 
de não poder conservar-se, e de perder-se, havendo 
occaziâo de ataque sem poder ser socorrida; a cujo 
respeito se tinhão tomado todas as medidas precizas, 
em q' prudentem.10 concordarão os votos do Reg. t 0 , 
do Sarg.10 Mor João Alz', e de Vm.ce, se não devia 
entrar nesta grande deligencia té não chegarem os 
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Socorros q' eu llie dizia ficava dispondo, e q' para 
este fim se necessitavão, aehando-se comtudo 11a 
firme rezolução de sustentarem a fidelidade portu-
gueza té perderem as vidas na deffensa desses Do-
minios; q' pertencem a S. Mag.e q' D.8 g.°, o q' 
m.t0 Louvo, e não menos devia esperar das honra-
das obrigações, q' em todos conheço: isto suposto, 
como as couzas se puzeram e me figura de melhor 
semblante, e as disposições, q' corrião para o Sul 
a rebater os insultos, q' ameasavâo estes estados, 
se tem suspendido e mandado retroceder, me deixão 
persuadir, q' também por ahy não haverá já q' te-
mer nesta conjuntura; antes q' ficará tudo em estado 
de melhor se Comunicarem as duas Nações, e de 
podermos adiantar sem suspeita os nossos projectos; 
motivo este q' também me obriga a suspendei- por 
ora o q' tinha disposto mandar nesta expedição p.a 

essa Praça, mandando só por ora o q' julgo mais 
precizo de viveres, pagam.10 de seis mezes p.a 

toda a Tropa, e fardam.'0 completo p.a as duas 
Comp.as pagas; como também os prezos, q' constão 
da relação, q' os acompanha, p.a se recrutarem .al-
gumas faltas, q' ha ja nas Companhias, ficando ao 
mesmo tempo cuidando na disposição do seo rendi-
mento e das duas Companhias pagas, como hé 
jus to; o q' j á agora fizéra se o Soccorro q' mandei 
desta Capitania p.a o R.° Grande me não embaraçasse 
o podelo fazer, como dezejo, mas como brevem. t e 

estão a chegar, não deixarei de fazer logo o q' 
conheço hé de razão, e de justiça; Certifique se 
Vm.ce, q' em nada tenho mayor empenho do q' em 
mandalo recolher a sua caza, como lhe prometi, e 
q' p.a assim o fazer me não obriga mais a precizão, 
q' nella vejo, do q' as honradas expressões, com q' 
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me assegura a sua eonstaneia nessa P r a ç a em se-
melhante conjunctura , antepondo a deffença, e con-
servação delia a tudo o q' hé seo, e ao proprio 
interesse de procurar melhoram.'0 nas moléstias, q' 
padece, pois sendo para mim tão forte huma, e ou-
tra razão, nunca deixaria de pôr o mayor cuidado 
110 seo regresso; e para q' assim o conheça lhe se-
guro, q' tição j â dispostas as couzas, e que passado 
h u m mez depois desta expedição, faço marchar 
daqui official, que o possa render. 

Vai feito Sarg.10 do numero o Supra da sua 
companhia, como me propoz, pois alem de elle o 
merecer , em nada quero preterir o seo gosto : e 
pelo q' respeita as duas esquadras, p.a q' propoem 
os dous soldados mais hábeis da Companhia, os po-
de Vm.™ por 110 exercicio • delias, que não duvido 
darlhes as nomeações, a t tendêdo aos seos mereci-
mentos pela informação, que delles me dá. 

No entanto fique Vm.ce certo, que emq. t0 senão 
recolher a sua caza, não deixarei de attende-lo, em 
tudo, que se me requerer a seo beneficio, e q' o 
mais q' estimo hé ter occaziões de o servir, e q' D.s 

lhe conserve m. ta vida e Saúde vigoroza p.a q' pos-
sa sempre acreditar-se nas honrozas obrigações do 
seo oíficio, Servindo a S. Mag.6 como costuma. D.8 

g.° a Vm.cu S. Paulo a 24 de Junho de 1774.—Dom 
Luis Antonio de Sousa.—Snr. Cap.m Fran.00 Aranha 
Barreto. 
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