
Sarg. t0 Mor M.ul Caetano Zuniga feita com os presos 
q' se conservarão na cadea da mesma V.a antes de 
partirem p.a a sobre d." P raça . S. Paulo a 1 de 
Fever." de 1773.—Com a rubrica cie S. Ex." 

Os Directores das Aldeyas dos Pinheiros, Ca" 
raupucuba, Abbau, e Baurey darão das d.as Aldeyas 
os índios q' pedir o Ajudante de ordens deste Go-
verno p.a a conduta do Trem q' vai desta cid.e p.a 

o Porto de Araritaguaba e também os q' forem 
precizos p.a remarem nas canoas q' vão de socoí'.0 

p.a a Praça de Guatemy cujo serviço se lhes 
lia de pagar pela Junta da Real Fazenda 11a forma 
do costume qd.° voltarem, e sendo precizo aos 
mesmos índios 110 Porto de Araritaguaba alguns xa-
peos ou baetas p.a se cobrirem o mesmo Ajudt." de 
ordens lhe mande assestir por abono a cada hum 
com dous mil e quatro centos reis de fazd.a pas-
sando clareza a pessoa q' fizer a d.a assistência p.a 

se lhe fazer o seu pagamt." a conta dos d.os índios. 
S . Paulo a 1 de Fever." de 1773. 

Com a rubrica de 8. Ex.11 

Para o Cap,»' Mor R e p José Gomes ilu G o m a 

Como por justas causas q' me forão prez.tes me 
vy precizado o aleviar desta expedição ao Alier,s 
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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 
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