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the se dar a providencia necessaria. Fica entregue a Copia 

do termo de João Pedrozo, e nisto, e em tudo o mais tem 

vmc.® obrado muito bem. E o que se me offerece dizerlhe, 

e que nas mais deligencias de que está encarregado. Se não 

descuide de ter tudo prompto, e a ponto de partir ao pri-

meiro avizo da forma que lbe tenbo ordenado, o que espero 

da sua boa inteligência, e elicacia com que se emprega no 

real Serviço. D.á g.® a Vmc.® S. Paulo a 16 de Novr.® de 1768. 

P." o Povoador dc Pirasicaha Ant.0 Corr." Bari." 

Por informaçoens que tenho não posso deixar de extra-

nliar a vmc.® o descuido que tem havido na fabrica das 

Canoas que oíferecco postas, e acabadas no Porto de Arita-

guaba the 10 de Outubro passado para pagamento da asis-

tencia que lbe mandar fazer por Francisco da Cruz e do 

mais empenho que já devia; e porque desta desordem poderá 

nascer Consequências muito perniciozas ao bom estabeleci-

mento em que dezejo ver promovidos esses novos moradores, 

por não haver quem queira fazei lhe asistencia do necessário, 

avendo falta de satisfação do que já se deve: Sou a dizer 

a vmc.® que Logo sem a mais Leve demora, ou desculpa 

que não admito, cuide em fazer por promptas e acabadas, as 

referidas Canoas naquelle Porto a Ordem do Capitão André 

Dias, e do Ajudante que alli se acha, para se apurar a sua 

venda com tempo na rnunção dos Cuyabanos da forma que 

tenho ordenado, e do seu producto Sc pagar o excesso da 

despeza, que vejo se fez pela relação que me remete Fran-

cisco da Cruz, que não deixa de me admirar, esperando eu 

com menos quantia se acudise ao precizo, e Se pague o em-

penho antigo como vmc.® mesmo me Segurou; e por que 

tudo o que vmc.® aSentar Comigo, e eu lhe ordenar Se deve 

executar inteiramente, espero que não seja necessário mayo-
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res recomendaçoens neste particular, para vmc/' Satisfazer 

a tudo como deve e para quanto for darlhe gosto me achará 

sempre muito certo. l)s. g.6 a Ymc.° S. Paulo a 1(5 de Novr.0 

de 1768. 

P." o Ajud:' Thoteonio Jozé Zuzarte 

Fique vmc.6 certo p." applicar a promptidão das Canoas, 

que se obrigou a fornecer o Povoador de Pirasicaba, p." 

pagamento dos etfeitos q' Se lhe mandarão fiar, por não 

ser justo q' nesta matr.a haja fallencia. 

Tudo o mais q' vmc.° tem executado em virtude das 

ordens que lhe expedi acho mt.° bem feito: Só tenho de 

novo q' accrescentar, q' vmc.6 faça repetir os avizos de 

Ant.° Lopes q' Se acha em Sorocaba, a q.m também escrevo, 

dando-lhe parte da froxidão em q' se achão os allistados 

daq.'° Destr.0 p.a q' dê todas as providencias necessr.as p.a 

não haver na resolução delles partirem p.a o Ivay a menor 

alta. 

Hé o q' me ofterece dizer a vmc.6 e q' ahi chegão 

brevemt.0 as muniçoens q' devem ir p.a o Cuyabá as quaes 

vmc.6 ajudará a pôr em boa arrecadação, até serem trans-

portadas p.a aq.la capti.a com a mayor brevid.0. Deos g.° a 

vmc.6 S. Paulo a 26 de 9br.° de 1768. 

P." Antonio Lopes de Azd.° ([ se acha em Sorocaba 

Do Cap.0 da Carta, que vay copiada ao pédcsta do 

Ajud.6 Theotonio Jozé Zuzarte, q' Se acha em Ararayta-

guaba, verá o avizo q' elle me fez, ensinandome a froxidão 

em q' Sc achão os mor.63 desse distr. de Sorocaba p.a irem 

p.a o Ivay, e como nesta matr.a não deve liaver fallencia, 
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