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Para o de Taubaté Bento Lopes dc Leão p.a as mesmas 
•delig.as a favor de D.osRoiz do Prado, f.° de João de Cubas 
Fer.a, natural de Taubaté e justo p.a Cazar com Mónica Mon-
tr.a, n.al de Guaratinguetá, donde também se devem correi-
os banhos. Para D.os Roiz Moreira, f.° de Ant.° Roiz Moreira, 
n.al de Taabaté, e justo p.a cazar com bua irmã de José da 
Cunha da mesma V.a Para Constantino Fragoso, filho de Pe-
-dro Fragoso n.al de Taubaté, justo p.a Cazar com Antónia da 
S.a de Jesus, n.al do Bairro da Paraiba da mesma villa, e o 
Seu citio manda se entregue a Sua may. Era ut Sup. 

Para o Cap."1 Andre Cor.'1 de Lacerda de Mogi merim 

No Destricto dessa V.a foi prezo, e remetido p.a a Ex-
pedição do Ivay João de Paixa dos Stos, f.° deJosóRibr.0 Paes 
n.al de S. Paulo, tem Seu citio entre o Rio dos Couros, e Pa-
rapitingui, entregue a Seo Tio Franc.0 da Costa homem, q' 
assim manda vender, e Se lhe remeta o producto p.a prepa-
ro da Sua Viagem Vmc.° assim fará executar com toda a 
brevid0 e juntam'0 falará com com o d." Francisco da Costa 
Homem, sedusindo o a q' venha com a Sua familia pa ir 
com Seu Sobr" estabecer-se em pt.° m.'° útil a sua conservação 
para o q' lhe mando dar terras Suas de q1 possão viver com 
m.ta fartura em bua das Povoações q' Se estão erigindo, e 110 
caso q' elle queira ir, o fará vmc.° vir com a Su familia p.a 

esta cid.° com a brevid.0 possivel, e da mesma forma mandará 
vir o producto do citio pr Se entregar ao preze. Espero q' 
vmc° Satisfaça esta dehg.a Com aquelle Zelo, e promptidão 
q' deve ao Serviço de S. Mag. o q' não haja embaraço al-
gum, q' Se oponha a esta m.a determinação. Ds. g.° a vmc.° S. 
Paulo 13 de Jan.° de 1768. 


