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P.a o Capitão Francisco Aranha Barreto 

Com muito gosto tenho recebido as not.as que 
me tem chegado dessa Praça depois q' á ella che-
gou o Capitão Mor Reg.° e Vm.ce, sendo certo que 
a ambos estou m.t0 obrigado pelo zeloso cuidado 
com q' se destinguem nas suas obrigaçoens fazendo 
promover tudo a aquelle estado em q' consiste a 
regularidade do serviço p.a segurança dessa Praça 
e augmento dos Povos que guarnecem o seo con-
tinente. Não menos me obriga a boa união em q' 
todos concorrem para a melhor utilid.e desse im-
portante serviço pois he certo que faltando esta 
nos Ofl.,!s que constituem o Corpo das Tropas e do 
Governo não pode deixar de haver ordens q1 dete-
riorem o Serviço com menos cred.0 dos que nelle 
se devem empregar com exactidão a q.al espero 
dará Vm.™ Sempre a conhecer naquillo q' lhe com-
petir como em toda a p. ,e tem praticado. Alguns 
movimentos q' os Castelhanos estão fazendo p.a as 
p.tos do Sul junto das nossas Fronteiras me poem 
110 justo Cuid." do que também cuidam em se 
avizinhar a essa, circunstancias q' me obrigão 
adiantar este avizo p.a essa Praça antes da partida 
do Alier.68 Guilherme, e do mais q' determino 
mandar em Socorro delia pois tudo se fica aprom-
tando com a m.or força em cujos termos me deixa 
persuadir a honra de Vm.ce q' se houver al-
guma novid.e por essas ]).es farão todo o exforço 
p.a rebatella ocupando aquelles passos mais impor-
tante da nossa detença a cujo efl'.° se acha o cap.m 

Mor Reg.e com as lntrucçoeiís necessarias sobre o 
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q' (leve praticar e seguir na urgência das referidas 
circumstancias q' devem servir de estimulo ao vi-
gilante cuid." j).il q' nunca nos aconteça o dizer-
mos q' não cuidavamos. Até aqui o q' se me ofe-
rece dizerlhe, e o mais q' for necessário acrescen-
tará o Capitão Mor conforme as suas circunstan-
cias digo as suas Instrucçoens e avizo que nova-
m. te lhe faço para com tempo se prevenir do que 
possa vir a suceder. 

Pela conducta do Alf.es Guilherme q' ha de 
Levar o pagamento e fardamento que se está fa-
zendo p.a essa Tropa mandarei o Nombram. to de 
Sargento do N.° para o Supra da Sua Comp.a e 
provimen. to das Esquadras p.a os Soldados que 
mandou nomeados por q' em tudo lhe desejo dar 
gosto e também premiar os q' merecem. 

No em tanto hei de estimar (pie por falta de 
vigoroza saúde se não (leniinuão os créditos da 
sua boa conducta em que espero multiplique Sem-
pre evidentes provas de seo destincto merecim.'" e 
não menos q' me repita a ocazioens em q' possa 
dar-lhe gosto. D.s G.° a Vm.ce m.s an.s São Paulo a 
9 de Fever." de 1774. Snr. Cap.m Fran.00 Aranha 
B a r r . ' 0 1). Luis Antonio de Sousa. 

P . a o Sarg.io Mor João Alz5 Fcrr.» 

Os avizos q' tenho recebido dessa Praça de-
pois q' á ella chegou o Capitão Mor Regente me 
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