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P." o AjutP Theotonio Jozé 

Estimo q' as Canoas teuhão partido, o q' as mais deli— 

gencias de q' está encarregado Se vão Continuando com 

toda a brevidade Sem q' possa haver falta que nos emba-

race a partida da munção para o tempo em que está deter-

minado. 

Para q' tudo Se pratique com acerto e na forma q' 

deve Ser, fassa vmc.® estar todos promptos p.a imbarcar oito 

dias depois de chegarem a esse Porto as minhas Ordens 

q' he o tempo q' lhe basta p.a Se aviarem do precizo com 

o pagamento q' mando fazer aos q' Levão Suas famílias, q' 

os mais só os devem receber na expedição excepto se de-

rem fiador as pessoas se lhe poderá tão bem dar antes do 

imbarque. A todos estes Povoadores Se devem auxiliar Suas 

dependências na forma q" tenho ordenado tanto aos anti-

gos como aos q1 de novo se alistam e assim o laça vmc.® 

praticar. 

Pelo q' respeita a Antonio dc Souza de Azevedo lhe 

Segure q' Se vá dispondo p.a hir por q' tudo Se ha de 

animar como for justo em chegando a esse Porto Ant.° 

Lopes q' brevemente fica a partir. O Povoador de Pirasicaba 

me conta ter mandado quatro Canoas p.a esse Porto, e q' 

as outras Se ficão varando do matto, em chegando Se exe-

cute Logo a ordem q' tenho dado a este respeito p.a a Sua 

venda, e do producto Se pague a Franc.0 da Cruz. e a M.el 

José Gomes, c do q' restar, ao Cap.m André Dias, segundo 

a conta q' tiver Com o d.° Povoador. D.s g.e a vmc." S. P.'° 

a 21 de Janr.0 de 1769. 

P." o Gap." 1 mor dc Sorocaba 

Agradeço a vmc.® a boa deligencia que fez para pren-

der os homens dezertados do Ivay, procedendo em tudo 

como fiel Servidor de S. .Magestade; e como vmc® me infor-


