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Chegou o Coronel Francisco Pinto e refere o mesmo que
a Y. M. he notorio a respeito do pouco ouro que descobrirão
nesses corregos excepto as duas datas e meya em que diz
hade haver conta.
Entre todos os que as pertendem me acho mais inclinado a beneficiar com ellas ao Capitão Belem pelas circumstancias que nelle concorrem p ira as poder povoar e defender,
mas como elle não pode ficar só naquelle sertão porque huma
andorinha só não fas verão sempre lhe heyde dar mais algum
adjunto e nesta matéria heyde considerar porque ainda não
pude falar a meo gosto ao Coronel que veyo molestado e se
recolheo a sua chacara.
Como V. M. não pode esperar essas demoras, lhe ordeno
que se recolha trazendo comsigo os soldados doentes, e mais
necessitados, e aos mais haveis dechará Y. M. para reforçar a
guarda que hade ficar fazendo o Alferes Jozé Antonio ao qual
ordenará A". M. que na sua auzencia fique observando todas as
Ordens de que V. M. está encarregado guardando esse descoberto sem o desamparar nunca para que não suceda virem os
Geralistas meterse de posse delle, e lhe ordenará mais V. M.
que conserve todas as guardas necessarias nas outras partes,
em que pode haver cuidado ou suspeita para que os Geralistas não adiantem hum só passo a meterse nellas recomendandolhe traga sempre suas patrulhas por fora para adquirir noticias, e que em cazo de novidade peça socorro ao Capitão
Belem que está mais proximo, ao qual V. M. ordenará assim
o faça, para que não haja da nossa parte a minima falta nem
o menor descuido.
Também V. M. recomendará ao Capitão Belem que da sua
parte ponha todo o cuidado na guarda desse descoberto como
se não houvesse tal Alferes pois V. M. já o conhece, e sabe
que tudo isto he precizo e o Capitão Belem que tenha a companhia sobre avizo para acodir ao primeiro repente que possa
suceder e tamhem disponha as cousas de sorte para que possa
o dito Alferes e os soldados do seo destacamento averem os
mantimentos necessários.
Na Itupeba ou donde a Y. M. melhor lhe parecer, deixará o mesmo sargento para cobrar os direitos das entradas
em forma que a Fazenda Real não padeça prejuízo athe que
na matéria se possa dar outra melhor providencia.
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Como Y. M. sabe o que liade fazer e ve com os seus
olhos as cousas de mais perto lhe dou faculdade para que
acrecente a estas providencias todas as mais que aqui não
forem expressadas, e as julgar necessarias para que durante a
sua auzencia, não possa haver cousa que nos de trabalho, ou
desgosto.
Com a chegada de Y. M. me informarei melhor para
sobre estas matérias tomar as rezoluções que forem mais convenientes. Deos traga a Y. Mcê. com perfeita saúde como lhe
desejo para que possa ter muitas ocaziõens de empregarme 110
seo serviço. S. Paulo, 2 de Janeiro de 1772.—D. Luiz
Antonio de Souza.—Sr. Capitão Ignacio da Silva Costa.
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Para me serem presentes as perturbações que a todos
os moradores desse Continente cauzava o escandalozo procedimento do soldado Rodrigo Ignacio, Dragão das Geraes, que se
achava nessa passagem do Jacuhy, e ser muito conveniente
para bem do serviço de S. Magestade, que se conservem os
Povos 11a mais tranquilla paz: ordeno a V. Mcê., que tanto (pie
receber esta mande trancar esse passo, para por elle não passar mais alguém, e mandará a sua guarda para a passagem
de baixo do caminho de Goyazes, onde se conservará registando, e quintaiido o que for para o Jacuhy, como té agora se
fazia na ítupeba, ou para melhor dizer auxiliando a João da
Costa Barros, a quem provi em Fiel, e Thesoureiro dos direitos que pertencem a S. Magestade, para o que mandará V.
Mcê. fazer huma caza suficiente, porém sem excesso, para se
aquartellar, fazendo de toda a despeza uma rellação com certidão j u r a d a . . . . para se mandar pagar por esta Junta. Da
outra parte da Guarda terá huma patrulha, para que se
não vá lá meter o tal soldado Dragão, 011 outro qualquer, e
mandará rondar todo
até o sitio do Bezerra para saber o
que sucede, e impedir que se abra outro caminho, ou passo,
assim para cima como para baixo, por ser muito conveniente
ao socego desta Capitania, que os viandantes do Jacuhy, e
Goyazes andem todos por hum mesmo passo.
De toda a novidade que acontecer me dará parte, e
se acazo pedir p r o m p . . . . pedirá socorro ao Capitão Manoel
Rodrigues de Araujo Belem da Freguezia de Mogyguaçú,advirtindo "porem que
seja sempre com prudência.

