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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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deixão Sumamente gostozo não só pelo cuidadoso 
desvelo com q' Vm.co, e elle se enteressão a fazer 
promover as utilid.us do Real Serviço nesse Conti-
nente, mas pela boa regularid;® de disciplina em q' 
tem posto essa Tropa com igual união, e concordia 
dos officiaes q' constituem o Corpo do seo Comando 
sendo Certo que nisto consiste todo o acerto e fe-
licidade nas funções do Serviço, credito, e louvor 
dos que com prudência procurão a sua melhor dis-
posição pelo q' devendo agradecer a Vm.ce o muito 
q' nesta p.te lhe toca a respeito do que tem obrado 
em abono das suas militares, e Consumadas expe-
riencias devo também dizerlhe q' alem desta obri-
gação a sua mesma honra me deixa persuadir q' 
não haverá cazo algum em que penda a defença 
dessa Fronteira q' V.cn não acrescente com valor e 
acerto aquelles honrados cred.os com q' em toda a 
p.tp Se tem destinguido. 

Nesta intelligencia sou a dizerlhe q' alguns 
movimentos q' os Castelhanos estão fazendo para 
as partes do Sid junto das nossas Fronteiras me 
poem 110 justo receyo de que também cuidem em 
se avizinhar a essa e por isso me pareceo justo 
adiantar p." essa praça este avizo ao Cap.m Mor 
Reg. t e e a Vm.™ antes da partida do Alferes Gui-
lherme e do mais q' determino mandar em Socorro 
delia p.a que Se houver algua novid.e por essas 
partes com tempo se possam previnir a rebatella 
com todo o exforso ocupando aquelles passos mais 
importantes p.a a nossa defença a cujo efeito se 
acha o Capitão Mor Reg. l e como as Instruçoens ne-
cessarias sobre q' devemos praticar e seguir 11a 
urgência das referidas Circunstancias q' sempre Ser-
virão de estimulo ao nosso Cuid.0 p.a q' nunca nos 
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aconteça o dizer se q' não Cuidamos. Ate aqui o 
q' se me offerece dizerllie o mais acrescentará o 
Capitão Mor conforme as suas Instruçoens e avizo 
q' novam. t e lhe faço para em tp." se cuidar 110 q' 
possa vir a Suceder. 

No entanto liei de estimar que a mais vigo-
roza Saúde concorra p.a a sua boa Conducta para 
q' sempre multiplique as evidentes provas do seo 
destincto merecim."1 e q' não menos me repita m. tas 

ocazioens p.a darlhe gosto D.s G.u a V.mcB S. Paulo 
a 9 d e F e v e r . " d e 1 7 7 4 . I). Luiz Ant," de Souza. 
Snr. Sarg.tH Mor João Alz' Ferr. a 

P . a o Cau.ui Andre Dias ile Amfl .a 

Remeto a Vm.cb a Carta incluza p.a o Cap.m 

Mor Regente da Praça de Guatemy a qual Logo q' 
Vm.ce a receber sem mais demora fará partir p.a a 
mesma Praça 11a Canoa q' lhe mandey apromptar 
p.°. esta deligencia e recomendará Vm.ce as pessoas 
q' delia for encarregada fação todo o exforço por 
chegar a Guatemy com a mayor brevid.® por q' 
assim lié Conveniente ao Serviço de S. Mag.e No 
mais q' lhe tenho recomendado p.a se apromptar 
nesse Porto a Esquadra de Canoas e gente q' ha 
de levar a conducta do Pagam. t o a mesma Praça. 
Espero q' tudo se conclua sem o menor embaraço 
ou falta q' atraze esta necessaria deligencia. Tam-
bém quero Saber qd.° partem as ultimas Canoas 
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