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Por qt.° lenho encarregado, ao Cap.1" mor de Soroca-
ba José de Almeida Leme p . ' q' procure abrir pela pt.e de 
Wutucatu, e Rio Paranapanema liú Cam.0 de terra, q' pos-
sa dar cumunicação, desta capitania p.a o Guatemy, e esta 
deligencia ' hé mt.° util para o serviço de S. Mag.e, e bem 
Cumum dos Povos: Ordeno e estableço, em nome do mes-
mo senhor que todas, aquellas pessoas, q' de sua livre 
vontade, e com grande gosto ajudarem ao d," Cap.™ mor 
nesta empreza, tendo ella o desejado cíTeito, q' se espera 
ficarão elles izentos, e seus filhos q' trabalharem na aber-
tura, e preparo do mesmo Caminho, de serem chamados 
p.a o Real serviso, ficando isentos de tudo, o q' lhes con-
cedo por graça em remuneração de seus serviços : e alem 
disto, os attenderey mt.° cm todas as suas pertenções, e 
Requerimt.o s , fazendolhes honrai e mercê, como merecerem. 
São Paulo a 8 de Março de 1771—Com a rubrica de S. 
Ex.< 

Concedo faculdade a Domingos' Duarte, da Aldeã dos 
Pinheiros, p.a q' passe a V.a de Sorocaba a incorporãr-se 
com o cap."' mor delia, p.a fazer huma deligencia de q' o 
mesmo está encarregado; ao q' nenhuma pessoa porá du-
vida algúa, sem embargo de estar incumbido de qualquer 
emprego, ou cargo na dita Aldeã. S. Paulo a 8 de Mar-
ço de 4 774.—Com a rubrica de S. Ex* 

O Thezoureiro da Fazenda Real entregará ao Sargen-
to mor Manoel Caetano de Zuniga hum conto quinhentos 
sessenta e sete mil e setecentos reis, em dinheiro para fa-
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zer conduz i r em Sua Campanhia para a Villa de Hú e aly 
entregar a Francisco Novaes de Magalhães para destribuir a 
mesma importancia a ordem de Provedor da Fazenda Real 
pelas pessoas a quem se estiver devendo das assistências 
que fizerão para fornecimento e transporte das tres ultimas 
expediçoens que forão para a nova Praça de Guatemy Se-
gundo os bilhetes que se achão, alias que se hão de apre-
zentar por parte daquellas pessoas a quem se estiver de-
vendo de que assignará recibo ao pé desta para descarga 
do dito Thezoureiro ficando obrigado a aprezenlar outro da 
entrega que ahy ha de fazer do d.° dinheiro para constar. 
Sam Paulo 13 de Março de 1771—Com a rubrica do Snr. 
General Prezidente da Junta e com a rubrica do Dr. Ou-
vidor, e Corregedor da Comarca •—e com rubrica do Dr. 
Procurador da Corda e Fazenda . 

P.a o Cap.'" Frc.° Lopes de Souza 

Com muito gosto recebi noticias de vmc.6 e da sua 
Tropa a q.,n estou obrigado p. '° bem q' se portam nas de-
lig.a ' do Roal Serviço, que lhe tem sido recommendadas, 
de cujo procedimt.0 me fica a mais viva Lembr." p . a a to-
do o tempo os attender como meressom. 

Nesta occazião ordeno ao Ten. 0 Coronel Affonço Rot.0 

de S. Payo ; q' Logo sem mais demora fassa marchar a 
a vmc,6 , e ao Ten." Jozé Roiz da S . a com toda a gente 
q' compete ao Seu Commando p .° a Prassa de Guatemy 
com toda a brevid. ' por assim ser conveniente ao Serv.0 

de S. Mag.e. Esporo q' vmc." assim o execute, logo que 
receber a ordem, e q' com louvável Zello, e pronta obd. a 
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