
Para o Ajnd.« tlc Ordens Antonio Lopes de Azevedo 
em Araraytaguaba 

J a por deferentes vezes lhe tenho ordenado q' 
a brevie a Expedição dessas Canoas, ]>.' ser assim 
sumam. t e emportante em razão do se ter adiantado 
o tp.°, e embaraçarme muito essa demora todas as 
outras disposiçoens. 

Também tenho recomendado q' tanto q' essa 
Expedição chegar ao Guatemy, me devem fazer prom-
pto avizo do estado daquella Praça com a indivi-
duação possivel ; e de toda e qualquer novidade q' 
se tenha observado nas Fronteiras vizinhas. Esta 
noticia não deve deterse p.r outra alguma Conside-
ração ainda q' p.a as mais clarezas q' se deu, se 
mande segunda conta de avizo se não couber 110 
tp.° vir tudo ex])ressado na primr." via. 

Agora advirta bem o q' lhe Ordeno; Tanto q' 
partir esta Expedição e for longe rio abaixo de 
sorte q' não possa levar ao Guatemy outras no-
ticias alem daquellas q' erão publicas ao tp.° da sua 
partida. Tanto q' esta expedição, digo, for longe, 
t rate logo antes de recolherse de deixar disposto 
p.r modo de prevenção o preparo de todas as Ca-
noas grandes e pequenas parecerem; Ordenando q' 
se fação com toda a diligencia que se comprem, e 
se trabalhe 110 apresto de outra armada ao Guate-
my passará Ordem debaixo do pretexto de lhe man-
dar sal e mantimentos q' venlião as Canoas capa-
zes q' lá houverem, e trará lium Calculo de tudo 
o q' se preciza manda vir do R.° de Janr.0 tanto 
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de lonas, breu, e liagem e outros generos neees-
sr.03 q' não houver p.a se mandarem vir logo p.a este 
expediente. Espero q' tudo disponha debaixo de 
diversos pretextos, e sem grande bulha p.a não dar 
tanto em q' entender aos discursos. 

Deos me g.d0 a Vm.ce m.s an.s S. Paulo 16 de 
M.ço de 1773.—- I). Luis Antonio de Sousa.—• Sr. 
Ajud.0 de Ordens Antonio Lopes de Azevedo. 

P.a o A j n d > tle ordens Ant,o Lopes de Azd.o 

Vay a pintura de N. Snr.a do Carmo, e j á vay 
benzida, e tenho m.ta fé nella porq' as Religiozas 
de S. Tliereza me mandarão dizer q' collocasse no 
Guatemy a sua Imagem e q' bavião de Cessar as 
doenças : boje sabado foi benzida solem nem.10 pelo 
Prior do Carmo e Collocada no Altar Mayor adonde 
toda a Comonid.8 e o Povo q' assestio lhe fez 
pressas p.a q' amparasse aquela Povoação. Detarde 
esteve a Ladainha e Antífona a q' costumo hir 
assistir. Depois o mesmo Prior do Carmo a trousse 
p.a S. ta Thereza, e esteve no Altar Mor a La-
dainha a q' eu também assisto: Ao depois eu ines-
mo fui entregar a Regente q' a Levou p.a dentro, 
e ficarão as Religiozas devotas fazendo Pressas p.a 

q' uzasse naquela Povoação das suas mizericordias. 
Mande recomendar q' logo se principie hua Igreja 
Com grandeza em q' estas Imagens sejão venera-
das com a decençia devida. 
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