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Para hum Sag.t0 m.or de Sorocaba. 

Como reconheço a honra Vm. c o e se faz precizo 
o seo prestativo vallor em del igencia m. t0 preeiza do 
Iieal serv.°, q' só da í idelid.0 de Y m . c e e de Ant.° 
Corr.11 Barboza, posso fiar, por esta sou a diser 
lhe, que logo sem mais demora passe ao porto de 
Araraytaguaba, para al ly receberem as ordens, que lhes 
mando participar pelo Ajud. 0 delias A n t o n i o Lopes 
de Azevedo , que fica a partir p.° o referido porto, 
em que Vm. e e s o devem esperar já preparados p.a se-
guirem v iagem aonde lhes for destinado, e se Ym. c o 

t ivér algú camarada capaz, q' também leve consigo 
lhe recomendo m. t 0 o traga. Espero da honra de 
Vm. o e que nesta occasião ha de desempenhar aq.'° 
conceito que faço da sua pessoa, e que fique certo 
que do seu merecimento nunca saberey £squecerme, 
p.a a jus ta remuneração que lhe fordevida. — D e o s 
gr.''6 Ym. c o — S. Paulo a 9 de 7bro de 1 7 7 1 — Luis 
Ant.° de Souza. — Sr. Luiz Yaz de Tolledo (1). 

(1) Luiz Vaz de Toledo Piza e seu irmão P.e Carlos Corrêa de 
Toledo eram naturaes de Taubaté, mudaram-se depois para Minas Ge-
raes e tomaram parte activa na conspiração de Tiradcntes para a fun-
dação da Republica no Brazil, em 1789. Luiz Vaz foi condemnado á 
morte pela forca com baraço, pelas ruas publicas, cabeça cortada e pre-
gada em poste alto, até que o tempo a consumisse, declarados infames 
seus filhos e netos e seus bens confiscados. Esta pena foi comu-
tada em desterro perpetuo para a costa da Africa e lá falleceu Luiz 
Vaz, com mais déz companheiros, que ouzaram pensar em governo 
republicano e independente ha mais de um século. O P.e Carlos teve 
sentença menos severa e depois de alguns annos de prisão na 
Africa e em Portugal voltou ao Brazil e aqui morreu, Ambos eram 
irmaõs do P.e Santa-Ursula Rodovalho, illustre pregador, e t inham 
mais um irmão padre chamado Bento Cortês de Toledo; o proprio pai 
destes illustres paulistas, Timotheo Correa de Toledo, estando velho 
e viuvo, também ordenou-se e tornou-se membro activo da igreja 
catholica. 

(N. da R.) 


