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Segurança, e Satisfação da assistência q' fez ao d.° Povoa-
dor, a quem faça entregar Logo essa Carta, e o avize de q' 
tem ordem m.a p.a me informar de tudo o q' se tem prati-
cado e também p.a auxiliar a Venda das Canoas na fr.a q' 
lhe ordeney, e elle me requereo, em q' não qr.° haja demoras, 
nem duvidas, que possão embaraçar a devida execução das 
m.as ordens, que a vmc.® também hey por m.t0 recomen-
dadas. Deos g.e a Vmc.® S. Paulo a 3 de 9br.° de 1768. 

P.a Franc." da Cruz da V." dc Itú 

Agradeço a Vmc.® a honra do primor com q' tem as-
sistido ao Povoador de Pirassicaba p.a conservação a aug-
mento daquella nova Povoação, e Sem embg.° de que a qti.a 

Se estendeo a mais da que eu julgava, espero será vmc.® 
Logo Satisfeito pelo producto das Sete Canoas, que offere-
ceo o d.° Povoador p.a pagamento de toda a assistência, as 
quaes encarreguei o Cap.m André Dias apurasse de Sua venda 
com preferencia a outros quaesquer que ally se achassem, 
para com mais brevidade Se desempenhar aquella Povoação 
o Ser vmc.® pago de tudo o que tiver desembolçado. Ao 
Ajudante Theotonio José Zuzarte recomendo também es (a 
deligencia a quem vmc.® podo mandar fallar p.a Saber os 
termos em q' se acha a referida venda. Para tudo o q' á 
vmc.® prestar Scrcy m.t0 certo em lho dar gosto. Deos g.do 

a vmc.®. S. Paulo a 3 de 9br.° de 1868. 

Portaria pr." o Provedor da Fazd.a Peai Sobre transporte 
de artilharia 

Porquanto Se faz precizo fornesser a expedição do Evay 
com artilharia sufeciente p.a defeza daquella frontr.a ordeno 
ao Provedor da Fazd.a Real faça transportar Logo da prassa 
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de Santos ao porto de Árarayt.a quatro pessas de ameudar, 
a Saber duas de Bronze com Suas Carretas, e duas de ferro 
do mesmo caLibre com toda a palamenta e munisoins per-
tencentes ao Seu respectivo Labor, trezentas Bailas do Seu 
calibre, e Sem Cartuxos mais do mesmo q' Se achão feito 
no armazém, toda a metralha q' houver e o Murrão, q' Se 
julgar ness.0, e tudo o mais: O que fará expedir com prompta 
Satisfassão e com aquella desimoLassão, c Ínvio Lacei Se-
gredo, (['por Serv.0 de S. Mag.1' lhe encarrego nesta impor-
tante delig." S. Paulo 11 de 9h\° de 1708. 

P." o Ajud.e Theotonio José Zuzarte 

Logo q' vmc.® receber esta Cuide Com eficaz delig.a 

em fazer avizar todos os homens q' hão de ir nessa expe-
dição p.a ao primeiro avizo que Será breve estejão promptos 
Com Suas famílias a recolher-se a esse Porto para fazer 
embarque, e do mesmo modo os cazaes que de novo se alis-
tarão emtrando nestes hum Manoel Gomes de Sorocaba 
cunhado do Teu.'® Fogaça, a q.m fará tão bem avizo p.a onde 
quer que Se achar para que Se ponha prompto a partir com 
Sua familia, e cunhado. Considerando muito mayor o numero 
da Gente q' agora vay p.r respeito das famílias, q' agora 
acrescem, e dos mais q' de novo se tem offerecido, julgo se 
não pode transportar tudo nas Canoas que vierão; pelo que 
ordeno a Vmc.® fassa apromptar Logo mais Cinco, ou Seis 
Canoas de Sobre selente p.a q' no caso de Serem necessários 
estejão já promptas ao mesmo tempo, e Se não possa emba-
raçar a viagem por essa Cauza, emquanto se preparão. Tão 
bem vmc.® a proporção da gente que acresce augmentará 
os precizos mantimentos para a dita viagem, tanto em fari-
nhas, e feijão, Como em toucinho, fazendo neste mais algum 
aCrescimo de Sobreselente mas q' o deixem estar os donos 
em Sua casa, e que o curem bem, porque no caso de não 
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