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P.a o Ajuddas ordens An!.0 Lopes de As d." 

Como os números das Canoas se vão confundindo; por-
que a primeira expedição principiou a Contar de h ú a a t é vinte 
e tantas Canoas; e a segunda expedição, em q' foi Antonio Lo-
pes, Comesou a Contar do mesmo modo ; e esta terceira, que 
agora vai também principia a contar do numero me parece 
conveniente, que toda a Armada se devida cm Ires esquadras, 
contando a primeira; a segunda, e a terceira; para nesta ulti-
ma se acrescentarem as mais Canoas, qua forem necesarias 
comprar daqui por diante; e assim as mandará marcar, segun-
do as suas devizões, para andarem juntas ; para que quando 
se servir de qualquer das Canoas, se posa conhecer quaes são, 
dizendo:—«mandei a Canoa n.° tal da primeira, segunda, ou 
terceira expedição, para isto, ou para aqui lo;» e deste modo 
íicâo sendo Iodas conhecidas destinctamente sem confuzão. 
I)..5 g.e a vmc.-—S. Paulo a 20 de 7br.° de 1709. 

DÓtoi Luiz Antonio de Souza. / 
Snr. Ajudante das Ordens Antonio Lopes de Azevedo. 

P.1 o Ajud." M.Ql José, q' se acha em Aramylaguaba 

Remeto mais esas duas cartas p.a vmc.c fazer remeter a 
Antonio Lopes, junto com as Cartas, que já Lá se achâo, ad-
vertindo, que as ditas duas Cartas vão debaixo de hum só 
Sobscripto: Vmc.c faça abreviar o embarque ilesa expedição; 
porque não quero que se demore: pois pode ser Lá necesaria. 
e lhes recomende, que façâo as viagens compridas, e evitem 
toda a dilacção. 

Ensinelhes vmc.e como hão de tirar das Canoas as pesas, 
e tornalas a embarcar nos varadouros das Caxoeiras. 
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Não se me offerece mais, que recomendarlbe, esperando 
que tudo fação com o mayor acerto. Deus g.e a vmc.e S. Paulo 
a 20 de 7br.° de 1709. 

Dom Luiz Antonio de Souza. ^ 
Snr. Ajudante Manuel José Alberto. 

Foi Segunda via da Carta de 20 de Agosto p.a o Ajudante 
das Ordens Aííonço Bot.°. 

/'. o Ajudante das Ordem A ff ouço ]Sot.° 

Já dice a vmc.e em carta de 20 de Agosto que a idea de-
sas expedições me parecia por hora mt.° bem acertada, e m e 
não lembra que accrescentar; porque me parece que vmc.e 

se acha ja cabalmente instruído no espirito, por que deve pas-
sar todas as ordens. 

As que vmc.8 ultimamente expedio ao Cap.m Francisco 
Nunes que entrou com as gentes de Yguape, e Cananéá em os 
dias onze e doze do mez proximo pretérito me parecem muito 
bem, e nesta mesma conformidade pode vmc.6 passar todas as 
mais, que forem necessarias, em as occazioens, que se offere-
cerem até onde lhe pertencerem as facilidades das instruções 
que a vmc.e tenho, dirigido em aquelles cazos, em que pude-
rem ser aplicaveis ficando por conta do bom discurso de vmc.® 
distinguir aquellas cousas sobre que me deve pedir novas Or-
dens, e novas instruçoens. 
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