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de Souza Grogel, m. ' s em Botucatu, Franc." Giz' Padilha, 
também morador na mesma parte; Pascoal Leite de Mo-
raes, morador em Itapetoninga, e Braz Palhona, também 
morador no mesmo Lugar, os quaos sem mais demora, nem 
perda de tempo fará vmc e vir a essa V.a, e nela conser-
valos té o primr.0 avizo, q' vmc.6 se fizer para partirem 
para o novo caminho q' se vai abrir para a Povoação do 
yvay, q' se hade dar principio té o dia ires do corrente. 

D.s g." a vmc.e S. Paulo a 24 de Março de '1770 

1). Luis Antonio de Sousa y 

Snr . Capitão mor Jozé de Almeida Leme 

Ports |J.a o Prov" da Fazd.a Real 

O P r o v . " da Fazd.a Real mandará municiar as pessoas, 
q' consta da Relação junta com o mantimt.0 precizo p.a hua 
rasão a cada bua p.a cea de boje, por virem destinados p.a a 
aber tura do novo caminho, q' se vay abrir p.° o Ivay, proce-
dendo-se com as clarezaa necessarias. S. Paulo a 27 de Março 
de 1770.—Com a rubrica de S. E.a. 

Lista da gt.e mencionada q' acuza a Portaria Supra, q' trouse 
o Cap.m mor da Parn.a p.a a factura de abrir o cam.° nova-

mt.e p.a o Ivay. 
Mauricio Ribi\° 1 
Manoel de Brito 2 
João da Costa Colaço 3 
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Jozé Luiz Leite 4 
Ignc.°de Candéa Frz' x . 5 
Ignc.0 Coelho Frez' 6 
Jozé de Almeida 7 
Manoel Frz' 8 
Mathias Roiz Gomes 9 
Amaro Bicudo da Silva 10 
Miguel Roiz' 11 
Ignc 0 de Almd." Lara 12 
João Ignacio 43 
Ant.° da Veiga 43 
Jozé Giz. dos Santos 45 
Brnd.0 Leme do Prado <IG 
Salvador de Olivr.a 47 
Antonio ds Oliveira 47 
Manoel Giz 49 
Manoel dos St.05 Leite 20 
Mathias Lopes de Siqr. ' 21 
Joaq.m Bibr.0 da Silva 22 
José Gomes da Silva 23 
Simão Garcia 23 
Come1 rubrica dèS. Ew.° 28 

- P .a o Cap.m da Ordenança Apiahy 

Logo q' vmc.8 receber esta faça apromptar a Gaspar Le-
me desse Destricto, e oito ou dez pessoas q' vmc.6 entender 
são capazes para entrarem na picada, q' se pertende abrir p.a 

o Ceilão do Ivay e logo q' os tiver promptos os remetia p.a a 
v.a de Sorocaba a entregar ao Cap.m Mor delia com avizo p.a 
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