
Ordeno ao Alf.es da ord.a Mart.0 Alz 'de Figueiró e Le-
me, q' Logo q' receber esta faça apromptar doze carros 
com seus boys, carreiros, e mais neeessr.0 pertencente a 
elles, e os faça pòr nesta cid.e na madrugada ao ama-
nhecer do dia 3.° fr . a que Se hão de contar 20 do corrente 
sem falta alguma, e virá mesmo com os d.08 carros o men-
cionado Alf.es no signalado dia p.a receber as ordens do 
mais q' deve obrar, S. Paulo a 10 de Março de 4770— 
Com a rubrica de S. Exc.a. 

Portaria 

Ordeno ao sarg, t 0 mor M."1 Caet.0 de Zuniga passe ao 
porto de AraraytagUaba, levando em sua comp.a as 4 pes-
sas, e mais Trem, munições, e petrechos, q' nesta occa_ 
sião faço remeter p.a o sertão do Yvay, e naquelle d.° 
Porto fará por tudo a bom recado, e com a devida regularid.® 
fará embarcar tudo, e partir p." o d.° sertão do Yvay, de 
modo q' no dia 25 do corrente ha de partir sem falta a 
d.a expedição, e p.a esta delig." se effectuar com aql.8 

brevid.6 q' recomendo: Ordeno a ql. qr . pessoa a qm esta 
for aprezentada cumprão ludo o q' pelo d.° Sargento mór 
lhes for ordenado, e lhe dem toda a ajuda, e favor de 
q' carecer. 

S. Paulo a 46 de Março de 4 770—Com a rubrica de 
S. Exc 

P.A o Cap."' mor de Soroeaba 

Logo q' vmc.e receber esta fará promptificar a André 

/ 
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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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