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Joaq.m Dias da Comp." de Jundiahy em seo lugar 
poderá V.m nomear algum Sarg. t0 ou Furriel dessas 
Comp.as q' conheça mais habel, e capaz p.a o mesmo 
emprego, ao qual com o seu avizo mandarey passar 
numbram. t0 de Alf.s p.a a mesma expedição esta q' 
se tem demorado por cauza da m.a moléstia agora 
faço abreviar pelo Ajudante de ordens q' fica a 
partir. p.a o Porto de Araritaguaba a fazer aprom-
ptar tudo o q' for neces."' p.a a sua conduta em 
cuja intelligencia se va Vm.ce dispondo com a gente 
q' lhe pertence p.a seguir a sua marcha p.!l o 
referido Porto logo q' receber avizo do mesmo Aju-
dante p.a aly se achar e receber as ultimas ordens 
q' lhe faço expedir com as q.es serei mais extenço. 
D.s g.e a Vm.°e S .Pau lo a í) de Fevr.0 de 1 7 7 3 . -
D. Luis Ant." de Sousa. — Snr. Cap.111 Joze Gomes 
de Gouvea. 

Para o Cap.m Mor Reg.e Joze Gomes t G o r a 
i 

Como por cauza da minha grande moléstia se 
tem retardado o expediente da sua conduta, e esta 
se faz indispençavelm.'0 necessaria suposto q' ainda 
não experimento todo o alivio para uzar da preeiza 
aplicação : Faço expedir ao Ajudante Antonio Lo-
pes de Azd.° p / o Porto de Araritaguaba a fazer 
apromptar tudo o q' pertence a expedição de que 
Vm.°e está encarregado, e passar mostra a Tropa 
que compete a mesma formando assento das suas 
naturalid.65 para se lhes fazer pagante.*" de dous me-
zes antes da partida na forma q' tenho disposto. O 
d." Ajudante depois de achar tudo prompto entregará 



a Vm.ce as ordens q' lhe vão dirigidas para seo 
Governo, e tudo o mais q' compete ao forneci-
mento do socorro que deve partir com a brevid.e 

possivel ficando as necessr.as clarezas assignadas por 
Vm.co e pelo mesmo Ajudante de ordens p.a assim 
constar a donde pertence. Nisto e em tudo o mais 
q' da m.a p.te lhe for incarregado íio eu da sua 
honra se conduzirá voluntário, e com muita prom-
p ti dão no q' for concernente ao Real serviço, no 
qual espero se destinguirâ Vm.™ com tanto acerto 
q' fazendo-se merecedor da Real attenção de S. 
Mag.0 possa eu na mesma Real Prezença acreditar 
a eleição q' fiz da sua pessoa para o emprego q' 
lhe conferi. 

Nestes termos como Vm.c° leva toda a Instru-
ção de palavra, e por escrito sobre o q' deve obrar 
na Praça de Guatemy, e mais partes da sua de-
pendencia, e sei o zello, honra, e ativid.e com q' se 
hade empregar na execução de tudo o q' lhe está 
confiado, não tenho mais que lhe recomende senão 
a boa união, paz, e tranquilid.0 em q' deve conser-
var a Tropa, e povos q' tição de baixo do seo 
comando. 

Também quero que chegar inmediatam. t e a d.a 

Praça me dê conta exacta do estado delia invian-
do-me húa Relação Geral de toda a Tropa que 
existe na sua Guarnição e outra das Praças que ti-
verem falecido e dezertado, ou q' por minha ordem 
tiverem sabido com baixa declarando na mesma 
Relação os dias de seos falecim. tos, baixas ou de-
zerçoens porq' assim he necessr." para se notarem 
nos livros das matriculas e sem prejuízo da Real 
fazenda, e . do mesmo modo me inviará outra Rela-
ção dos Povoadores q' existem 110 mesmo conti-
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n. te declarando o augm. t0 e deminuição de suas 
famílias, sexos, e id.es, e o estado total de seus es-
tabelecimentos (1). 

No q' toca a delig.ca de se abrir o cam.° q' 
liade sahir da mesma Praça cortando as cabeceiras 
do R.° Forquilha, Amambay, Avinhuma, e costear o 
Nahanduy em thé a Foz do R.° Pardo recomendo a 
Vm.oe se execute com toda a brevid.® porq' assim 
convém ao Real serviço, a qual incarregarâ as 
pessoas capazes de a fazerem com exação orde-
nando-lhe que procurem sempre as p.tes e passa-
gens mais comodas p.a o d." cara.0, e q' de tudo 
fação huma derrota descrevendo a longetude do 
sertão e signaes q' nelle incontrarem p.a q' tudo 
possa servir de memoria aos q' por ahy houverem 
de tranzitar cuja derrota me inviarâ logo q' se 
completar a d.a deligencia. 

Logo q' Vm.00 chegar a d.a Praça lhe recomendo 
muito o cuid.0 e devoção q' deve haver 110 culto 
Divino tanto nos dias festivos como na veneração 
a Maria Santíssima, e aos Santos Padroeiros de 
cujo Patrocínio devem amparar-se nas suas aplica-
çoens, recorrendo aos Mistérios da Morte e Paixão 
de Christo, e fazendo promover cotidianamente em to-
dos a devoção do terço da mesma Senhora con-
correndo quanto for possivel p.a que no Dom.0 dos 
Prazeres seja festejada ao menos com Missa cantada 
em q.fc0 o estado da terra não permitte outro mayor 
culto, e o mesmo se praticará com o Senhor 

(1) As relações dos povoadores e m 17(5!) o 1771 o um recensea-
men to das ordenanças em 1770 foram encont rados en t r e os papeis 
referentes no Yg-iiateuiy o serão o objecto de uni vo lume especial 
que apparecerú IOJÍO. 

(N. da R.) 



" 1 1 - ™ 

S. Fran.00 de Paula, S. Sebastião, e S. Roque, e S. Ben-
to p.° que implorem a D.s pela felicid.0 de todos 
e augm. t0 do mesmo lugar. 

Também nesta mesma ocasião faço remeter 
bua grd.e quantid.0 de bentinhos de N. Snr.a do 
Carmo, q' o Rd.0 Vigr.0 Lançará por todos os que 
não tiverem, infundindo-llie a devoção q' se vem 
ter com a mesma Senhora tendo por certo q' se 
com ellas se apegarem não hão de experimentar 
110 Paiz aquellas inclemências de q' tanto se ate-
morizão porq' assim se tem visto em outros luga-
res conhecidam. te pestilentos q' hoje estão m.t0 sa-
dios. 

Aos dous capelaens q' se acliáo na mesma 
Praça fará Vm.00 recolher logo chegando a salvam.40 

os q' agora vão a rendelos, sendo tudo o q' por 
hora se me offerece dizer-lhe desejando q' faça 
m.t0 boa viagem e q' na continuação dos serviços 
q' lhe tenho incarregado consiga as mayores felicid.03 

D.s g.° a Vm.ce 

S. Paulo a 2 de Fever.0 de 1773. I). Luis 
Ant: da Souza. Snr. Cap."1 Mor Reg. le Jozê Gomes 
de Gouvea. 

Para o Rd." D.r Caet.o JOZG Soares 

Desejo muito q' Vm.ce, e os mais Religio-
sos que vão nesta conduta façáo a sua viagem 
com bom sucesso p.a q' chegando a salvamento 
naquelle contin.te a que se destinão possão em-
pergar todo o seo espirito no bem das almas q' 
ficáo a seu cargo, e augmento do culto. Divino q' 
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