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de 1773.— Dom Luis Antonio de Sousa. — Senhor 
Capitão Eaymd." da Sylva Prado. 

Para o Ajudante de Ordens Antonio Lopes de Azevedo 

Recebo a Sua Carta de 13 do Corr.te tendo já 
recebido outras de seis do d.° por ellas vejo o es-
tado em q' se acha a expedição, e o dizerme que 
poderá partir the vinte ou vinte e tantos, porem 
toda a Deligencia lhe ha de ser preciza, porq' 
pelos req.tos q' me estão fazendo vejo estarem 
ainda as couzas cruas, e toda a demora no tp.° 
prez.tc hé m.t0 prejudicial, tanto por conta de se 
ter adiantado a munição, como por q' no Gua-
temy ha de ter feito gravissima falta este so-
corro, que já esperão ha m.tos mezes, assim logo 
e j á lié precizo partir. 

Vay a petição despachada a res.'° dos proey-
ros e não tenho duvida em satisfazer logo avista 
a q.la q' pedem, e ainda a julgo a podem acrescen-
tar mais the oito ou nove mil rs Sendo necessr.0 

porq' dez.0 vão contentes e Satisfeitos. 
Vay o Baril de polvora e o chumbo q' apare-

cer, e vay também liúa pintura de N.a Snr.a do 
Carmo (pie se está acabando, e hé lá preciza, visto 
haver Irmand.e e as biatas me tem mandado dizer 
q' collocadas estas Imagens, e introduzida a devo-
ção, posso ter a certeza de q' hão de Cessar as 
doenças o q' D." N. Sr. assim permita. 
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Folgo m.t0 q' o Rd." P.e Fr . Angelo tenha re-
cuperado a sua saúde, faça-lhe da m.a p. te húa ve-
zita, e ao Cap.m Aranha q' se não fie m.t0 em pre-
zos. Eu vou continuando a levantarme, mas ainda 
padeço m.t0 da m.a moléstia, q' desta vez me dei-
xou grandes Lembranças e não me falta receyo de 
que possa repetirme. Abrevie m.t0 a sua Comis-
são por q' assim hé necesr." por m.tos motivos. 

Fico rogando a Deus o g.e p.r m.s ann.s S. Paulo 
a 15 de Março de 1 7 7 3 . — I ) . Luiz Antonio de 
Souza.—Snr. Ajudante de Ordens Ant." Lopes de 
Azevedo. 

Na Petição dos Pilotos e Proeiros q' se acha-
vão promptos p.a servir na Expedição do Cap.m Jozé 
Gomes de Gouvea e a q' se não tenha feito pa-
gam.'0 algum p.1' não terem praça em Guatemy poz 
S. Ex.a o desp.0 seg. te 

Desellie a cada hum seis mil r.s e com conhe-
cim.t0 se cobre logo toda a emportancia pelo Real 
Cofre adonde farey promptamente satisfazer. S. Paulo 
a 15 de Março de 1773.—Com a rubrica de S. Ex.* 
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