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que D." G. e, o o que V. Ex. t t quer que eu fuça para 
promptamentc obedecer. D. s G.° a Y. Ex." iu.s anu/ S. 
Paulo 22 de Janeiro de 1 768. I l l . m o e Ex."10 Snr' Conde 
de Oeyras. - Dom Luiz Antonio de Souza. 

ZKT. 1 4 
111 1 , 1 0 e Ex."1" Snr'.:—No dia 10 do corrente mez 

de Fevereiro partiu do Porto de Araraytaguaba cm 
boa ordem a segunda Esquadra das Canoas em que se 
carregarão os mantimentos que pedia nas suas cartas 
o Capitão-mor Regente João Miz.' ]Jarros, que antece-
dentemente tinha partido para os Certões do Yvay, 
aonde se acha na forma que a Y. Ex. a tenho explica-
do, e nesta occazião lhe remeti as lustrucções que ul-
timamente recebi de Y. Ex.", para seu governo. 

Na mesma conserva fiz tãobem partir os vagabun-
dos de que formey os cazaes para reforçar a Povoa-
ção de Pirassicaba, com ordem ao Povoador Antonio 
Correa Barboza para que dahy vá tomando as me-
didas para os ir estendendo pelo Rio Tietê abayxo, 
naquellas paragens mais eomodas, especialmente em 
as que vão com rubrica indicadas nos Mappas (*). De 
todas estas despezas remeterei a Y. Ex." as clarezas 
necessarias tanto que estiver tudo com a devida arru-
mação. Deos G.° a Y. Ex." S. Paulo 20 de Fevr.° de 
1768. IU, m o E x . m o Snr'. Conde de Oeyras.—Dom Luiz 
Antonio de Souza. 

UNT. 1 5 
111.1110 e Ex . m 0 Snr'.: — Yi com toda a circumspecção o 
papel que V. Ex." me remete do Marechal de Campo 

(') O mappa aqu i menc ionado não existe neste archivo; é mais 

uma preciosidade ret irada desta repart ição sem deixar traços do 

c am inho que seguiu. 

(A7, da li.) 


