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Lembrança das Copias q' intrega o Then.
te

 e Ajud,
te

 de 
Ordens An.

t0

 Lopes de Azevedo, ao Then
te

 Coronel 
Regente João Miz Barros, extraídas das mesmas Car-
tas, instruçõins, e ordens, q' recebeu do ill,

m0

 e 
Ex.

mo

 S.
r

 G.
al

 sobre o q' se deve executar nesta Prassa, 
e sua fronteira em observancia dosseu conteúdo. 

§.—Tres Copias das Cartas, q' o Governador de 
Paraguay D. Carllos Morpliy escreveu ao Cap™. Mór 
João Miz Barros. 

§ .—Hua Copia da pra , Carta q' o d°. Govor. escre-
veo ao Exm o . S r. Ga l . de S. Paulo. 

§.—Tres Copias das Cartas q' o mesmo S r. Ga l . 
tem escripto ao mesmo Gor. de Paraguay. 

§ .—Huma de instruçõins q' recebeu sobre o q' se 
deve praticar no cazo de se fazerem protestos, ou 
formalizar algum Comvenio. 

§ .—Huma Copia da pra. Carta do Gor. de Para-
guay escripta pello Then t e . Ajud®. de Ordens, q' acom-
panhou as Cartas de S. Ex a . pa. o d°. Gor. 

§ .—Huma Copia da reposta do Gor. de Paraguay 
pa. o Then t e . e Ajud®. de Ordens sobre a deligencia 
a q' foi enviado pello Illmo. e Exm o . S r . Ga l . de 8. P l0. 

§ .—Hua Copia da Segunda Carta q' escreveo ao 
Gor. de Paraguay o Thenente Antonio Lopes de Aze-
vedo, em reposta da q' lhe escreveo o d°. Governa-
dor acompanhando as de S. Ex a . 

§ .—Hua Copia da Carta q' escreveo o Ex m o S r. 
Conde de Azambuja Viz-Rey do Estado ao Sr. Ge-
neral respctiva ao Estabelecim t0. de Goatemy. 

§ .—Huma Copia de doze Capitullos das Ordens de 
S. Ex a . q' recebeu o d°. Ajud0 . de Ordens em 14 de 
Março de 1769, e principiam de n°. 8 athé n°. 19 
inclusivel sobre o que se deve executar nesta Prassa, 
e com os novos Povoadores do seu Continente. 
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§ . — H u a Copia de tres Cartas de S. Ex a . escrip-
tas na data de 5 de Abri l de 1770—27 hé de 30 
de 8br°. no d°. anno sobre o q' se deve executar 
nesta Prassa, e deligencias de outras repartição, q" 
se incarainhão a este Continente pa. sua devida se-
gurança. 

§ . — H u m a Carta escripta pello Ajud8 . de Ordens 
em 28 de Novembro de 1769, e recebida no mesmo 
dia da sua data em q' participou de Ordem de S. 
E x a os movimentos q' corriam pa. as partes do Sid 
nos domínios de Espanha , e as recomendaçoins que 
o mesmo Sr. mandou fazer sobre as Cautellas em q' 
se deviam cuidar pa. segurança desta Prassa, cujas 
noticias se part iciparam igualmente por Carta ao Capm . 
João Alv s . Ferr a . 

Fiz intrega das Copias, Ordens, instruçõins, q' 
constam desta relação pa. se executar o seu conteúdo 
na forma que S. E x a . ordena. 

Goatemy, 20 de Janr 0 . de 1774. 

Copia das Cartas do (x.or de Paraguay p.a o Tlien.te Coronel 
João Miz (1). 

1 . " 

Muy S.r meo — Bem concidero, q' Ym.08 obedecendo 
as ordens de seus chefes se haverá transferido com 
sua gente a estabelecerem em as marges do Rio Goa-
temy, porem os preteistos q.' Vm.c e alega em sua de-
claração ante meu Thenente e Governador da Yilla 
de S. Izidro Lavrador de Curumatim p.a tomar estação, 
não sain suficientes, nem de nenhum pezo como di-
rectam. t 0 opostos a pás e concordia, q.' hoje suciste 

(1) Estas cartas estão registradas em Portuguez. A traducçao não 
é boa, mas vai transcripta ipsis verbis. (N. da li.) 
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