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Vá vmc.8 adiantando a nova Povoação, e mandeme
Logo certidão de todos os moradores que se achão arruados: por q' passando de cincoenta, tenho resolvido mandarlhes as ordens para erigir a Vila, nomear as Justiças, e Levantar o Pelourinho.
Por esta mesma Conta se deve vmc.6 regular para as
mais Povoações, as quaes, Logo q' estiverem em termos,
quero fazer Levantar em V a 3 por me não arriscar a que
fique este Cumerfeito
para o meu sucçessor, por q' pode
ser, que se não dilate, por ter havido estes tempos mt.°s, e
grandes despachos na Corte.
Todos os dias estou esperando a relação da prim. a expedição, e a vmc.6 recomendo, q' Sem demora a faça preparar, e meter com mayor força de gente por outro Rio, para
ver Se pode encontrar Saicla, que pela outra parte se não
pode vencer; emfím o que mais recomendo hé toda a brevidade.
Antonio Lopes já estará em boa altura a estas horas
e hé precizo, que por esa parte se faça o mesmo.
Para outra ocazião Serei mais dilatado; espero as suas
boas noticias, e peso a Deus lhe conserve a vida, e Saúde
para mt.os an.03. S. Paulo a 3 de Mayo de 1769.
I). Luiz

Antonio

de

Souza

Snr. Alfonso Botelho de S. Pavo e Souza

Para

o Caj).m da Ordene."

d'Atilaya

Porquanto tenho determinado mandar fazer húa deligencia importante do Real Serviço, e do bem publico desta
Capitania, e pelos requesitos, Capacidade, e préstimo, que
concorrem na pessoa de Manoel Corrêa Bueno, houve por
bem de o elleger, e encarregar da referida deligencia, por
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fiai' delle q' ha de dar a Satisfação que se requer; e para
este fim necesita de alistar gente que o possa acompanhar:
Ordeno a vmc.e lhe dê toda a ajuda e favor, e eoncorrâo
com toda a sua deligencia, para q' posa achar homens voluntários, q' o qucirão acompanhar, mediante aqueLe estipendio, que se puder ajustar com elles, com tanto que sejão
pessoas Capazes, robustas e sadias para todo o Serviço do
Certão a que hão de ser destinados; para o q' se lhes darão
pela Fazenda Real todos os preparos necesarios; e justos
que sejão, determine dia ao d.° Manoel Corrêa Bueno, p.a q'
elle os vá ver, e alistar. D.3 g. c a vmc.® S. Paulo a 11 de
Mayo de 1769.
D. Luiz

Antonio

de

Souza

Snr. Cap.'" Domingos Leme do Prado.

Forão outras do mesmo theor retro p.a o Cap,111 da Frg\a
de Jaguary José Leme da Silva; e para o de Xazareth Marcelo Pires de Moraes; e todos Levou o mesmo Manoel Corrêa Bueno em d.° dia, etc.

Para

o ajud."

das

Ordens

Afianço

Botelho

Recebo, entre outras, duas cartas suas de 12 de Abril
deste prezente anno, em húa das quaes diz me dera conta
de ter chegado a expedição que foi pelo Rio do Registro,
remetendome o papel com as circunstancias, e impossibilidades que acharão no d.° Rio para o não poderem navegar;
e me diz mais que manda fazer Canoas no Rio Tibagy, ou
no que melhor comodo tiver, que posa ir desaguar abaixo

