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Copia da Outra Carta q' escreve© o 
Capitão da Ordenança da Freguezia de Ja-
guary. 

Letra C. — Ill.mo e Ex.mo Senhor — Nesta hora 
que se contão cinco do corrente me chega a noticia ou 
avizo em como hum Cabo com tres Soldados vindo do 
Ouro fino e logo notificarão a Simão de Toledo, pela 
p.te do Senhor Conde, para q' não sahiSse de sua Caza 
isto hé a respeito do Descoberto, e dizem estar a es-
pera dos mais Companheiros p.a tomarem a posse e 
também dizem vir por os marcos na Estiva no mesmo 
Cam.° distante desta Freguezia duas legoas e rneya e 
deste avizo faço a V. Ex.a ciente p.a q' possa mandar 
o que V. Ex.a for Servido. 

Mais que tudo heide estimar q' V. Ex.a desfrute a 
melhor Saúde igual ao q' V. Ex.a 

e o meo afecto lhe dez.a p.a nossa Con 
por m.s ann.s Hoje 
De V. Ex.a Súbdito 
Leme da Silva. 

(Seguem-se 3 linhas inutilisadas) 

Letra C. — Senhor Cap.m Simão de Tolledo Piza 
/ A resp.t0 do que V m ^ quer saber da demarcação das 
Capitanias, e informaçoens que dis a esse respeito aa 
Ajudante Domingos Soares de Barros, foi o que me 
escreveo pedindo a informação, a qual era por ordem 
do Ul.mo e Ex.mo Snr' Conde, declarando tudo o que se 
perguntou como dice Eu a Vm.06, informei que a de-
marcação ou marco q' se pos era no Lopo no Cam." 
velho e segundo o que me praticou o Capitão Veríssi-
mo João de Carvalho, não só huma vez senão m.tas ve-
zes que foi o que se achou com o Ouv.òr Rubim, que 
mandou passar o termo, ou lavrar diz dizia que da-
quelle marco correria rumo direito a buscar o Cam." 
de Guayazes, acima da Freguezia de Mogy Guaçú duas 
léguas, e dahy correria pelo Cam.0 de Guayazes, até o 


