
Para o Ajud.c das Ordens, q se acha em 
Parnaguá / / 

Informado pela Sua carta, em q me dava á 
voltado a Expedição, e das deficuldades para . . . . 
a sua viagem tanto pelo Rio como por terra. Com impa-

ciência espero a Relação das particularidades, p.a me instruir de todo 
o Succedido. 

Sem perda de tempo repito a Vm.cê o avizo, para q com a mayor 
brevidade mande Vm.cê novam. te apromptar outra Expedição, e a taça 
seguir novo Cam.° por outro qualquer deSses Rios, q for navegavel 
e se Suponho ir mais longe, podendo que seja pelo chamado o Tibagy, 
cuja navegação se registará debaixo das mesmas Ordens, que se expe-
dirão na primeira e as mais q Vm.cê, informado dos práticos julgar 
precizo acrescentar. 

Antonio Lopes já partio com a segunda Esquadra, q foi a doze 
do corrente tendo saido a pr.a a 29 do paSsado em q embarcarão 
654 peSsoas a bordo de 22 canoas e Deos 
vá na sua Companhia para q tudo se consiga com a felicidade que 
se deseja. Eu fico formando huma Comp.a de cem homens, q ha de 
conduzir o Cap.m Manoel Lopes, q já está certo ou outro algü q possa 
apparecer mais idoneo vá vm.cê dispondo 
todas as couzas q já tenho determinado, e me faça avizo p.a eu poder 
ajustar o tempo, em q as couzas se hão de aSsistir. 

Folgarcy m. t0 q Vm.cê festejasse o dia de N. Senr.a dos Prazeres 
na nova Fortaleza e nesse dia disparasse a Artilharia a primr.3 vez p.a 

festejar a Divina Padroeira, q lhe dá o nome. 
Por cá esteve o dia m.'° allegre, eu fui á Luz com m. ta gente, 

fez-se a festa com m. to applauzo e jantei com todos. 
Vm.ce ponha toda a delig.3 em concluir as Obras da Fortificação: 

há m. to tempo q fiz partir o Ped.° de Santos com os seus Officiais 
p.a facilitar o seu adiantam.10. Não se esqueça Vm.cê de m.dar pôr 
hua pedra, em q se lavrem as letras, q lhe remeto neSse papel, p.a 

q nos anos futuros conste q.m a mandou fazer. 
A mim lembra, q a onde se cortou a pinha p.a ficar servindo 

de muralha será lugar mais perduravel p.a se gravar o letreiro, se 
a qualidade da pedra o permitir. 

Em qualquer parte q seja tenha Vm.cê a advertencia de que os 
caracteres das letras sejão ao menos do comprimento de hum dedo 
e muy profundos para q possão vencer as ruinas do tempo e durar 
nos séculos futuros, em q a historia se aproveita destas pequenas 
noticias, para as verdades antigas. 

Hé o q se me offerece recomendar a Vm.cê nesta matéria. 
Deos g.de a Vm.cê S. Paulo a 17 de Abril de 1769 / / Dom Luiz 
Antonio de Souza / / Sr. Affonso Bot.° de S. Payo e Souza / / P.S. 
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E o q tenho que advirtir a Vm.cê, q tenha cuid.° o Pedreiro de ajuntar 
humas letras ás outras, nem faça breves imprima pelo modo que vão 
no papel q remeto com este a differença de ser em ponto mayor . . . 

Extracto do que se ha de escrever na pedra 
p.a o Portico da Fort.a de Parnaguá q acuza 
a carta Supra / / 

Reynando em Portugal o SereniSsimo Snf Dom José o primeiro, 
mandou fazer esta Fortaleza o Illm.0 e Exm.° Snf Dom Luiz Antonio 
de Souza Botelho Mourão, Senhor da V.a de Ovelhas, Morgado de 
Matheus, Fidalgo da Caza de S. Mag.de Comendador da Ordem de 
Christo, Governador da Fortaleza de Vianna, Governador e Capitam 
General desta Capitania de S. Paulo, por seu Ajudante das Ordens, 
Affonso Botelho Mourão, digo Botelho de S. Payo e Souza, no 
anno de 1769, 4.° de seu Governo 

Para o mesmo Ajud.e das Ordens 
Também recomendo m. to a Vm.cê mande adiantar com toda a 

brevidade ás Povoações, p.a q brevem. te se poSsão erigir em V.as 

pr.a,m. te a de Guaratuba como lhe tenho recomendado. 
Eu já á m. to tempo q escrevy pr.a, e segd.a vez ao Sr. B.° do R.° 

pedindo-lhe licença p.a se fundar Igr.a e se lhe pedir nomease Parocho, 
persuado-me que não poderão tardar as licenças, e talvez q as adiante 
por mar do P.e de S. Fran.co, a q.m suponho . . .mandará 
a ComiSsão p.a fazer as deligencias neceSsr.as há m. to tempo 
não temos Sumaca por isso se não sabe o que se paSsa, 
se Vm.ce tiver por lá occazião; escreva ao Parocho da V.a de São 
Fran.co prevenindo-o sobre esta matéria lhe 
chegarem as Ordens não aver demora. 

Fico m. t0 certo em servir a Vm.cê q Deos gd.e S. Paulo 
a 17 de Abril de 1769 / / Dom Luiz Antonio de Souza / / Snf Affonço 
Botelho de S. Payo e Souza / / 

Para o Cap.™ mor de Taubaté 

Tanto q Vm.cê receber esta mande chamar a sua prezença as 
PeSsoas contheudas no Requerim.'0 junto, e lhes intime severam.te 

o meu despacho fazendo-os verdadeiram. te comprehender, q no cazo 
de continuarem com as perturbações, a q estão dispostos da que 
dá lugar o seu gênio, q os farey emendar e viver em Socego pelo 
meyo do castigo mais severo e de como Vm.cê aSsim o tem executado 
me mandará attestação nas costas do mesmo requerimento. Deos 
g.de a Vm.cê S. Paulo a 21 de Abril de 1769 / / D. Luiz Antonio 
de Souza / / Snr. Capitão mor Bento Lopes de Leam 

O Reg. t0 e desp.0 de q faz menção a Carta acima 
vay copiado no L.° a q. toca a fls. 124 
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