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p.' o Cap. mor desta Cid.e 

Logo q' Vmc." receber esta, faça apromptar, aos 
mor."s da Freg.a da Cutia vinte cinco bomens de t rab.0 , 
robustos, e capazes, e os md. a conduzir p. bum Off.° á 
esta cid.e, de modo q' estejão n'ella no dia ultimo do 
c o n V mez sem falta alguma, q : são p.a entrarem na fa-
ctura do cam 0 da V.a de Sorocaba p.a o Sertão do Yvay 
e lhes assegure q' Logo aqui hão de receber huma ca-
miza huma Siroula, hú sortum, hú chapéo, e dous c."s de 
baeta, e hão de ir municiados de todo o sustento necesr.0 , 
e da polvora e chumbo precizo para gasto do c a m . \ 

Deus gd.e a vmc.e S, Paulo a 13 de Março, de '1770 

Dom Luiz A ntonio de Souza 

Snr Cap'" mor Manoel de Olivr.* Cardozo. 

Foi outra do mesmo t.0r p.
a

 o Cap.m mor da Par-
nahiba. 

x Para o Director de Pirassicaba 

ordeno a vmc." q' no dia ultimo do corrente mez se 
hade achar nesta cid." prompto a receber a gente petre-
chos, e mais precizo para entrar Logo na factura do Cam.0 

da V.a de Sorocaba p.a o . Sertão do Yvay, o q' vmc.8 

executará sem fãlta alguma, porq' nesse mesmo dia tam-
bém aqui se hade achar tudo prompto p.a vmc." receber 
advirtindo q' a gente q' veyo com o Paes abrindo a pi-
cada, hade vmc.e deixar prompta p.« qd.° daqui for c o m o s 
mais se incorporar com esses, e outros q' vmc." vir serão 
úteis a esta delig.a e qd.° vier, desses promptos trarão hu-
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ma Lista p.a com os q' daqui hão de ir se inteirar o pre-
cizo computo dos q' hão de entrar com vmc.' na factura 
do mencionado Cam.0. 

Deus gd.e a Vmc.6 S. Paulo a 13 de Março de '1770. 

Dom Luiz Antonio de Souza / 

Snr. Ant." Corr.a Barboza. 

P.' Cap.'" Fernd." Leite da Praça de Sanícs 

Logo q' vmc.0 receber esta faça toda a delig.a por ir 
Ter a Art.a q' traz a Gallera de Lx.a q' entrou nesse Por-
to, e achando q' lie capaz, faça mt.° por conseguir do 
cap.m se elle nos larga alguma parte delia, especialmt. e 

duas pessas de bronze q' elle traz de guarda Leme, o tudo 
o q' vmc.11 puder achar me avize. 

Também vmc.6 saiba se trazem algum barril de alca-
trão, q' nos possão largar, e algum cabo bom, q' soja ca-
paz de montar, e desmontar a Art.s e juntamt.® algúa 
metralha, tudo vmc.e procurará com aq. le Zello com q' 
costuma empregar-se no Real Serviço. 

Deus gd.e a vmc.° S. Paulo a 43 de Março de 4770. 

D. Luiz Ani." de Souza ' 

Snr. Cap.m Fernd. e Leite Guim." 

Para o Comd.e da Praça de Santos 

Ao Prov.°r da Fazd." Real ordeney assistisse com toda a 
provid.a p.a o q' fosse necessr.0 p." a segurança da polvora, 
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