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ma <|' elles se valerão do Seu Patrocínio p." eu os não cas-

tigar como merecem, visto coufeçarem a Sua culpa, c que-

rerem levar Suas mulheres p." a expedição dando fianças 

as pessaas muito a Satisfação de vmc.° os ponha em liberd.® 

p.a q' Sc ]>ossão animar e pôr prompto a partir Logo com 

Suas famílias e com os mais, e a família ãaquclle q' faltar 
a deixe estar 'preza até elle aparecei•, e lhe ordene tf Se 
preparem p." hirem na expedição no cazo q' elle não apa-
reça. Com Romualdo de Almd.a e João da Cunha pratique 

vmc.e a mesmo, razão da Liberdade, porem a huns e outros 

tomem fianças Capazes de responder por elles o Suprirem 

as Suas faltas no caso q' se auzentem pois o Castigo q' to-

dos merecião não era para ter com elles com paixão alguma, 

mas como se valerão do amparo de vmc.® quero q' elles 

conheção que pelo mesmo respeito se lhe perdoou o crime 

q1 cometerão, e aSim lhe pode vmc.® certificar. 

A Frc.° Paes mande vmc.® avizar q' se ponha prompto 

com dez, ou doze homens Capazes dc poderem entrar com 

elle no mato p.a certa deligencia q' tenho de lhe recomendar, 

e aSim o Auxiliará vmc.® ]).a a promptificação dos homens 

q" elle eleger p.a o d.° efeito, q' té vinte deste mez estejão 

promptos a seguir as ordens q' eu lhe mandar, expedir no 

q' vm.® não tenha menor descuido. Dz. g." a vmc.® S. P. a 

7 de Kevr." de 1769. 

P." o Ajud:' Tlieotonio 

Vejo o q- vmc.0 me diz de terem fugido mais dés ho-

mens dezertados de Ivay Sobre q' deo p.a Sorocaba as pro-

videncias necesr.as p.a Serem prezos o q* promptamt,® exe-

cutou o Caj)."1 mor q' me da p.t0 ter já quatro prezos, e as 

famílias dos mais q' faltão pertencentes ao seu destricto, 

dous tios quaes me vierão ja falar p.a Levarem Suas mulhe-

res, e os remeto ao Cap.™ mor p.a lhe tomar fianças a dar 
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conta delles na ocazião de embarque; os outros tres que 

faltão São de Itú donde be precizo lajser a mesma deligen-

cia p.a os apanhar, o qd.° os off.cs do mesmo Destricto fal-

tem a Sua obrig\am como costumão, não faltarei cu cm casti-

gar o descuido q' tiverão nas deligeucias de Real Serviço. 

Emqt.° aos Povoadores mencionados na lista q' me re-

mete lhe pode Segurar q' mandarei as providencias necessr.as 

p.a se lhe asestir com o que poder ser inda q' não seja com 

tudo o q1 precizão, Será com o q' couber no possivel, c q' 

no tocante aos carijós, e mulatos forros Se lhe darão, Como 

tão bem Canoa, c q' no mais q' vão dispondo a venda do 

q" possuem p.a se lhe dar a providencia q'for justa, Senão 

ouver q."1 Compre a boa mente. 

Einqt.0 ao Tent.® Felipe Fogassa, e seu cunhado M.°> 

Gomes devem hir nesta munção q' aSim Se faz precizo, 

p.a o q' avize logo a q' Se ponhão promptos como já tenho 

determinado e recomendado tantas vezes. 

Ao mais vá vmc.® pondo promptos da mesma forma, e 

tãobem o mais q' for necessr.0 p.a o embarque de Sorte q" 

não fiquem as couzas embaraçadas com a Sua vinda a esta 

Cid.0 a (piai fará athe dezoito do corrente, trazendo em Sua 

Comp.a ao Ca])."1 André Dias, q' aSim he precizo p.a toma-

rem conta das deligeucias q' devem ir a Seu cargo. l).s 

g.e a vmc.0 S. Paulo a 7 de Fevr.° de 1769. 

P." o Cap:" da ordenança de S. João de Atibaya 
D.os Leme do Prado 

Agradeço a vmc.0 o cuidado e Xello com (pie Se em-

prega nas deLigeucias do real Servç.0 IJ' lhe tenho reco-

mendado nas quaes tem obrado com muito acei to. Fez vmc.® 

muito bem em propor a esses cazaes q' devem hir p.a Ivay, 

as conveniências q' podem ter naquella nova Povoação e 

reduzidos q' vão por Sua vontade q' he o q' eu mais esti-


	10.5016_10-ORDCISP-01-01_05_-_0693
	10.5016_10-ORDCISP-01-01_05_-_0694

