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Ao Ajudante Manoel Jozé Alberto Pessoa constituo Aju-
dante da Praça, e ficará Servindo em Lugar de Ajudante 
Theotonio José Zuzarte, q' mando recolher de todo por esta 
vez e ficará até poder ser rendido na forma acima dito. 

O i ' ap . m João Alz' por hora l i ado ficar, té me chegar 
outro semelhante Official, que mandey pedir ao bio de Janr.0 

e o espero aqui brevemt.®, p . a o poder mandar render na 
próxima occazrao de expedição para essas partes, e da sua 
Companhia serão officiaes Subalternos o Tent." Manoel Miz 
dos Santos, e o Alferes Joaquim Xavier de Moraes, e o cade-
te Joaquim Rodrigues de 01ivr.a 

Os mais Capitães Aventur.09 exercitarão os seus postos, e 
Comandarão os seus officiaes subaltermos 11a mesma forma, 
que até agora tem praticado. E lodo este corpo militar cons-
tituirá a guarnição dessa Praça, e o resto da gente a sua 
Ordenança, e nesta forma fica regulada, a jurisdição, que 
cada hum deve exercitar para que não possa haver contro-
vérsia. 

Ao Ajud.® das ordens Antonjo Lopes de Azevedo no caso 
de não ser já preeiza a sua commissâo, para estabelecer hum 
convénio entre o Governo dessa Praça, e o da Província do 
Paraguay, mando também recolher. D.s g.°,a vmc.® m." an. s 

S. Paulo a 27 de Outubro de'1770. 

1). Luiz Ani." de Souza 

Snr. Tent.e Coronel João Miz' barros. 

Para o mesmo 

Os distinctos serviços, que vmc.e tom feito a este Estado 
mereciâo mayores honras, do que permitem as minhas faeul-
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d."s no tempo prezente, conferir ao seu merecimt.0 , mas se 
lie mayor gloria o merecer os prémios, do que Consiguilos, 
espero da generosidade de vmc. ' q' nesta consideração, se 
dê por satisfeito com a grande deligencia, que da minha par-
te tenho feito para in formara S. Mag.e do mt.° que vmc." 
tem obrado, e de que tem nesta Capitania hum Leal vassalo 
digno da sua Real atenção, e Lembrança; e em quanto os 
grandes negocios, que sempre occupão a Magestade, dão Lu-
gar a ler esta minha representação o seu devido effeito, es-
pero que vmc.® aceite em signal do mt.° que dezejo atendel-
o, a patente de Tent.e coronel, que lhe envio, e huma pe-
quena Lembrança da minha saudosa memoria, que esse anel 
exprime na sua côr, para vmc." trazer no seo dedo, D.s g.e a 
vmc.* m. s an.s São Paulo a 25 de Outubro de 1770. Mt.° af-
fectuoso venerador, e obrigado de vmc.®. 

D. Luiz Ant.° de Souza 

Snr. Tent.® Coronel João Miz' Barros. 

/>.* o mesmo' 

O Rd.0 P.® Fr. Antonio de Santa Thereza me diz q' qd.0 

se olfereça alguma occazião de ir dentro levar cartas, não tem 
duvida, em ser o P.or vmc.e j u lga rão q ' f o r melhor pois este 
Religioso me parece de capacidade e préstimo, e eu entendo 
que para estas deligencias se deve sempre escolher pessoa 
mt.° advertida dissimulada e esperta, q' saiba o q' ha de di-
zer, e também o que ha de observar. 

Se as respostas do Governador do Paraguay vierem fa-
voráveis, eu estou resolvido a lhe enviar hum prezente das 
couzas, que se fizerem mais apetecíveis, e estimáveis na sua 
Província vmc.® me apontará os generos que lhe occorrem e se 
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