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P.' o Ajud.e de Ordens Ant.° Lopes 

Como vay Ordem p.a se retirar p ." Povoado no cazo 
q' as principaes matérias da sua commissão se achem con-
cluídas, ou ao menos em estado de não podermos recear 
mt.° na alteração da tranquilid.6 em q' estamos por isso 
me não alargo mais, e só lhe seguro q' fico com grd.e al-
voroço esperando a sua boa vinda, e rogo a Deos faça a 
sua retirada com felis sucesso para eu o chegar a ver, e 
dar-lhe hum abraço com felis saúde; recomendolho traga o 
roteiro da ida e da volta diariamt. ' escripto com lodos os 
mapas dos Rios, paizes, e couzas mais notáveis, q' incon-
trar com a maior propried.® e 'certeza (1). 

D . ' g.á m. s an.s S. Paulo a 31 de Outubro de '1770 

P. a o Ajud." Theotonio Jozé Zuzarte 

Como vai Ordem para vmc.e recolher a este Povoado, 
tanto q' chegar o Ajud.e Manoel Jozé Alberto q' o vay ren-
der, ainda que fica alguma cousa indisposto hade seguir 
viagem mas q' seja mais atras, tanto que tiver q u a l q . r a r 
de melhora; por isso me não alargo mais, que em Segu-
rar a vmc.e o alvoroço com que o fico esperando, e dese-
jar q' faça a sua retirada com felis Sucesso. 

Recomendo a vmc.® traga o roteiro da ida e da vol-
ta diariamt." escripto com todos os mapas dos Rios, paises, 
e couzas mais notáveis q' incontrar, tudo descripto com a 
a mayor propried.® e certeza. 

(1) Este roteiro nào é encontrado entre os documentos referentes 
ao Yguatemy. 
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D.8 gd.0 a vmc.e m." an . 
bro de 4770. 

-S. Paulo a 31 de Outu-

Dom Luiz Antonio de Souza 

Snr. Ajud.e Theotonio Jozé Zuzarte, 

Relação dos prezos que se achão no corpo da Guar-
da pela culpas que constão do l.° da Sala, irão por or-
dem de S. Exc.a p . a a Nova Povoação e Praça do Guate-
my. 

S. Paulo a 34 de Outubro de 1770.—Com a rubrica 
de S. Ex.* 

4 

Hilário da S.a prezo por João Roiz do Prado mora-
dor no R.° dos couros pela culpa de que Sendo Sold.0 

pago e nomeado para hir no numero dos Destacados p.a 

a nova Praça do Guatemy, no caminho fogio, e foi reco-
lhido ao Xadres por ordem de S. Ex.a em 22 de Outu-
bro de 4770 por cuja culpa se lhe deo baixa por Deser-
tor—e vay para ficar. 

2 

Joaq.m Lopes preso pelo Sargento mor de Parnahyba 
pela culpa de não ter domicilio certo, viver metido pelos 
mattos, aparecer sò de noite, e andar amancebado, como 
também não dar naturalid.0 nem dizer se hé Captivo ou 
forro, foi recolhido ao Xadres por ordem de S. Ex.a em 
o primr.0 de Outubro de 4 770. Vai p.a remar e tornar. 

3 

Francisco X.er de Souza prezo pelo Ajud. e Manoel 
Jozé Alberto pela culpa de ser ladrão publico de gados 
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