
— 35 — 

gy grande (I), porq' Segd. ' Constado mapa, lhe lição perlo 
os Campos de Aputerubú, e pode ser que mais abaixo es-
tejão outros, para ver se por esta parte de Sul he mais fácil 
a passagem p." o q' se intenta, de q' pela parte do Norte do 
Sobred.0 R.° do Regt.0 . 

Tudo vmc.e fará com aquelle acerto, q" se espera da 
sua bòa direcção, e activid.". 

Deos g . e a vmc.®—S. Paulo a 28 de Selhr.0 de 1709. 

I). Luiz Anton io de Souza ** 

Snr. Tent." Cor.®1 Ajud.® de Ordens Affonço Bot.° de S. 
Payo, e Souza. 

l':x o mesmo 

Vão os tres ornamentos, q' vmc.e manda pedir, e 
Consta das pessoas q' se descrevem no rol junto, vmc.0 os 
mandará por em arecadação para os destribuir conf.e lhe pa-
recer mais acertado. 

Emqt.0 ao q' reprezenta o Sargt.0 Franc." Txr. r de q' 
a obra da lgr.a de Guaratuba na ficará segura sem levar 
mais meyo palmo de largo, q' vem a ser quatro e meyo 
de grossura de parede, me parece dizer a vmc.e q' por 
mais meio palmo, não deixe de ficar a obra segura e per-
manente. 

O q' recomendo a vmc.® hé, que a mande abreviar 

(1) O mapa de que falia D. Luiz Antonio nào é encontrado em os 
papeis referentes ao Yguatemy, e os nossos inapas não indicam rio algum 
chamado Mogy, no actual listado do Paraná. 

(N. da R.) 
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qt.° for possível, que não só necessito de Concluir o esta. 
beleeimt.0 desa V.a, mas precizo de tirar os pcdr.o s p." a 
Y.a de Santos, o reformar a Fort.a da Barra da Bertioga, 
q' as marezias deste anno arruinarão. 

Deos gd.e a vmc.e São Paulo a 28 de 7br.° de 170!). 

I). Laiz Antonio de Souza / 

Sr. Tent.e Cor.el Aff 0 Bol.° de S. Payo e Souza. 

Rol dps ornamentos de q' faz menção a Carla Supra 

2—Cazullas com Suas Estollas, e manipulos de damas-
co Carmezim orlado de franja, e galão de seda 
crua— 

2—frontaes de damasco Carmezim, orlado, e franjado 
de galão de soda crua amarello— 

2—alvas redondas, e bordadas nas mangas— 
2—amitos rendados— 
2—bolças de Corporaes de damasco Carmezim bor-

dado de fio de o u r o — v 

2—palias do mesmo também bordado— 
2—véos de damasco Carmezim com espiguilha de ren-

da Lavrada de Ouro— 
2—guardas e 2 corporaes finos rendados— 
0—Sanguilhos, e 2 maneyterges rendados— 
2—pedras de Ara— 
2—Sobre pelizes 
2—toalhas de altar finas, e rendadas— 
3—Sanguinhos 
1—alva rendada 
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