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P: o Ajuã: Tlieotonio José Zuzarte 

Em 19 de Ag.t0 recomendey a Franc.0 da Cruz da Y.a 

dc Itú p.a q' assistisse ao Povoador de Pirassicaba Ant.° 
Corr.a Barboza com o q'carecesse p.a Conservação dos novos 
moradores, e desempenho de alguma Cousa, que já devião, 
por me assegurar o d.° Povoador que tinha Sete Canoas fa-
bricadas pelos mesmos, e q' em té os fins de 8br.° as punha 
nesse Porto p.a Se apurar a Sua venda, e do producto se 
pagar a quem lhe assistisse com a desp.a para cujo effeito 
me requcreo lhe mandasse preferir a venda das d.as Canoas, 
tanto pelo tanto, a outras quaesquer (pie de pessoas parti-
culares se introduzissem nesse Porto, o q' parecendome justo, 
por utilid.0 do Real Serviço, e beneficio daquella nova Povoa-
ção ordeney ao Cap.m André Dias de Almeida dispuzesse a 
venda das referidas Canoas com preferencia a todas as mais 
p.a do Seu producto Se Satisfazer Logo as dep.as em que 
estivesse empenhada aquella Povoação; e por q' té ao pre-
zente nem o d.° Cap.m nem o mesmo Povoador mo tem dado 
razão alguma do q' se tem praticado sobre esta delig.a, que 
qr.° se execute com a mais inteira observancia, e me aviza 
o Sobre d.° Franc.0 da Cruz, que, 11a conformid.0 da m.a re-
comendação, tem assistido com duzentos e trez mil, e tantos 
reis de q' deve ser pago pelo referido producto confr.® as 
ordens q' p.a isso encarreguey ao d.° Cap.m: ordeno a vmc.0 

q' Logo averigue com toda a verd.0 o q' se tem passado 
sobre esta matr.a a execução que Se tem dado as m.as or-
dens, Sobre a venda das d.as Canoas, que mandey preferir 
em pr.0 Lugar a todas as mais q' pertenda preparar se p.a o 
Cuybá p.a assim se poderem desempenhar aquelles Povoa-
dores, que estão em actual Serv.0 de S. Mag.6 De tudo me 
avize Vmc.° com muita brevid.0, e clareza p.a Se applicarem 
as provid.as q' me parecerem justas Se houver falta de exe-
cução em tudo o q' tenho ordenado a este respeito. Do mes-
mo Franc..0 da Cruz Saberá Vm.1 os termos em q' pactuou a 
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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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