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Porquanto o Alferes Filipe Freire dos Santos vai encarregado de certa diligencia muito importante ao Real Serviço,
ordeno a todas.as pessoas, a quem esta for apresentada lhe
dem toda a ajuda e favor, de q. precizar, assim de gente, que
o acompanhe na referida diligencia, como de cavalo 110 cazo
de lhe faltar o em que vai montado, e em tudo o mais, de
que carecer, em ordem a que não perigue tão importante diligencia como a de que vai encarregado. São Paulo a 16 de
Mayo de 1770. I). Luiz Antonio de Souza.
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ORDEM

DO

COMMANDANTE
PARA

DO

REGISTRO

AVERIGUAÇÕES,

DE

ITAPEVA

1770.

Ordeno ao Sargento Comandante do Destacamento de
Itupeba, que logo que receber esta, mande a esta cidade á
minha presença os soldados João de França, e João Mendes,
que são precizos para certa averiguação do Real Serviço. S.
Paulo a 14 de Julho de 1770. D. Luiz Antonio de Souza.
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ORDEM

PARA
DE

ABRIR

PICADA

JAGUARY,

AO

DESCOBERTO

1771.

Porquanto me tem dado parte Simão de Toledo Piza do
novo descuberto, que achou entre a freguezia nova de Jaguary,
e o mesmo Rio, (*) e me tem certificado não só pelo conhecimento, que tem daquelles destrictos, mas juntamente por
carta do Comandante de Ouro tino Luiz de Freytas Yilhalvas
de 22 de Março deste prezente anno, que pella informação,
que dá da deviza que serve de separação das suas Capitanias
mostrou ficar para a parte desta de São Paulo, o dito descuberto: lhe ordeno que valendo-se daquellas pessoas que julgar
mais babeis faça abrir uma picada para o dito descuberto, e
me dará logo parte para se proceder aos exames necessários.
Sam Paulo 10 de Abril de 1771. D. Luiz Antonio de Souza.

(*) Parece ser no actual districto de São José de Toledo.

