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do R.° de ixe ficar ate estarem as couzas promptas p.a elle 
partir e embarcar, e me parece q' entretanto será bom 
entrar de guarda e satisfazer, ao Serviço diário em 
quanto aly es t iver . H e o q' por hora posso dizer-lhe. 
E Deos me guarde a sua pessoa m. tos an.s. — S. Paulo 
a 11 de 8br.° de 1 7 7 2 . — ASumaca de El -Rey q' se 
aprompte a partir logo. — D. Luiz Ant." de Souza. 

Para o Cap.m Balthezar Roiz Borba 

Ordeno ao Cap.m Bal thezar Eoiz Borba q' no Des-
trictto de Santo Amaro, S. Bernardo, e Borda do 
Campo faça apromptar todos os cavalos cargeiros, e 
carros com seos Bois competentes q' se acharem 
pelos moradores dos mesmos Destr ictos , e desde já 
os fará preparar e por promptos p.a marcharem ao 
pr.0 avizo na conducta do Trem de S. Mag.® q' se 
conduz p.a o Porto de Araritaguaba, e outro sim 
apromptará também todas as canoas q' forem preci-
zas p . a transporte do referido Trem que hade nave-
gar pelo Rio pequeno athé a ponte dos Pinheiros 
p.a cujo efeito mandará pôr no lugar do embarque 
do mesmo R.° pequeno hum sold.0 da sua Comp.a a 
espera da ordem q' lhe destribuir o Sarg. t 0 Mór Ma-
noel Caetano Zuniga sobre o numero de canoas, e-
dia certo em q' lhe devem chegar com os cavalos q' 
forem precizos: assim o praticará inviolavelm.1® o d.° 
Cap.m p.a q' não possa haver falta q' embarasce a 
marcha do referido Trem logo que chegar ao logar 
do embarque, e de tudo q' mando apromptar me 
env ie logo bua Relação das pessoas q' contribuirem 
com .os referidos generos p.a aSim se saber o q' ha 
e o q' pode faltar afim de se darem com tempo as 
necessarias providencias. S. Paulo a 16 de Outubro 
de 1772 . — Com a rubrica de Sua ~Ex.a. 


