
— 97 — 

Pae ou, parentes q' Se acharem p.a delles darem Conta; a 
Logo q' forem prezos os remeta a este Corpo da Guarda; 

ao que espero satisfaça Vmc.0 como fiel Servidor de S. 

Mag.0 q' Ds. g\° c a Vmc.0 S. Paulo a 30 de Dezbr." 

de 1768. 

Portaria p." o Cap.m mor, e Juiz Ordinário de Sorocaba 

Porquanto he conveniente ao Serviço de S. Mag.® se 

engrosse de Povoadores o certão de Ivay, e alguns, dos 

q' Seguirem hir estabelecer no mesmo me pedem a con-

sessão de poderem Levar em Sua Comp.a alguns Carijós q' 

andão dispersos, e q' forão Seus administrados: Ordeno ao 

Cap.m mor da V.a de Sorocaba faça entregar aos Povoado-

res q' vão nesta conducta Com suas famílias os ditos admi-

nistrados q' Se acharem Sem arrumação, ou Servindo a 

outras pessoas, de cujas entregas fará aSento das pessoas 

q' o levão, c do estado, nomes, e idades dos ditos Carijós, 

para constar a todo o tempo q' São libertos, e q' como taes 

Se servem delles, sem q' lhes possão chamar captivos: O 

q' tudo faça executar Logo na forma q' determino Sem 

impedimt.0 ou embaraço algum, por aSim ser util ao Real 

Serviço. S. Paulo 30 de Xbr.° de 1768. 

P." o mesmo 

Porqt.0 lie muito útil ao Serviço de S. Mag.® q' Se 

estabeleça de Povoadores o Certão de Ivay, c algumas fa-

mílias q' vão nesta deLigencia me reprezeutam querem 

Vender o q' posuem nesse destricto p.a melhor se poderem 

transportar c estabelecer naquella nova Povoação. Ordeno 

ao Juiz Ordinário e Cap.m mor da V.a de Sorocaba q' Logo 
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sem demora fação vender o Citio, e mais bens q' possubir 

o Ten.® Felipe Fogassa, e o Sold.° Salvador Antunes, e de 

outros mais q' se estão apromptando p.a hirem com suas 

famílias na referida deligencia: ao q' tudo farão avaliar, c 

pagar aos ditos pelo seu justo preço, obrigando Sem excep-

ção de pessoa, nem previlegio aquelles o' tiverem mais 

]>osse p.a comprar, c q' forem confrontantes com os vende-

dores, o q' tudo mando Se execute com prompta Satisfação 

de forma q' não haja embaraço nas deligencias do real Ser-

viço em q' vão estes Povoadores, por q' do contrario pro-

cederei em toda a falta q' ouver contra as pessoas q' delias 

se farão responsáveis. S. Paulo 30 de Dezembro de 1768. 

P." o Ajuri: Theotonio Jozé Znzarte 

Porquanto Se faz precizo Soccorrcr de feijão e Sal a 

expedição de Ivay. Ordeno ao Ajud.® Theotonio Jozé Zn-

zarte faça expedir duas Canoas Logo em q' remeta doze bar-

ris dc Sal e oitenta alqueires de feijão, fornecendo aos ho-

mens q' forem na (l.a Conducta com o mantimt.0 necessr.0 

p." a Sua viagem e juntamt.® mandará ao Cap.'" André Dias 

ou Franc.® de Novaes q' abonem a cada bum dos homens 

q' forem nas d.as duas Canoas em Seis mezes de Soldo, p.a 

Se poderem vestir e preparar do mais q" lbe for necessr." 

de cuja importancia com recibo dos mesmos Serão embol-

sados no pagam.'" q' fica a partir p.a a provedoria as mais 

clarezas nccessarias. S. P. 30 de Dezbr." de 17(58. Do mes-

mo modo Se mandará aSestir ao Ten.® Felipe Fogasa com 

Setenta c quatro mil reis importancia de oito mezes de Soldo 

p.a conducta dc sua família, procedcndo-se com as Clarezas 

nccessarias, dia era ut Supra. 
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