
— 95 -

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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q' os conserve ali (aonde se hão de achar no dia 20 do corrente) 
até m.a Segd." ordem vmc.e executará o q' lhe ordeno na for-
ma nesta determinado sem demora, nem duvida alguma. 

Deos gd.e a vmc." S. Paulo a 3 de Abril de 1770. 

D. Luiz Ant.0 de Souza 

Snr. Cap.m Franc.0 X.er da Rocha. 

P.a o Ajud.''das Ordens Ant.0 Lopes Azod.0 

Estancio esperando o avizo de estarem promplas as Canoas 
para remeter as Cartas, agora me segurarão q' partirão hontem 
Com q' para alcançalos faço estas regras para segurar lhe em 
primeiro Lugar q' fico de saúde, e q' remeto o socorro de 
mantimento com a brevidade q' coube no possível, e q' fico 
apromptando as outras Canoas em q' determino mandar mais 
Socorro, e a D. Jozé de Macedo e outros officiaes a render os 
q' se achão nesse Destacamento por q' por minha falta, não ha de 
deixar de serem Socorridos, e satisfeitos, de tudo o q' neces-
sitarem e me pedirem. Vão quatro peças de Artelharia q' 
/irei das Fortrlezas, as quaes com as dés q' Lá se achão fazem 
catorze com q' já se podem ir remediando, para qualquer aper-
to, em quanto me dão parte para eu os poder Socorrer com 
todas as forças; o Sr. Vice Rey me diz q' me ha de Socor-
rer com tudo, e esta capitania, não está destituída cie forças 
por q' tem todas estas Tropas Auxiliares, e não me persua-
do q' os nossos vezinhos intentem nada de novo contra esse 
estabelecimento, sabendo q' eu lhe posso entrar a Província, 
e hostilizar lha, como intento do executar Se acazo elfos de 
sua parte me derem justa Cauza para isso: e isto mesmo se 
lhes deve protestar Se por ventura o intentarem fazer como 
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