
das Povoações q' mando fazer pelo Tietê abaixo: La lhe 
determine aquella q' elle deve governar, e as pessoas de q' lia 
de Ser composta p.a elle dar principio a Sua direcção, de-
pois de passados aquelles dias precizos, de q' necessitar p.a 

arrumação das Couzas de Sua casa, a qual lhe não Será 
prohibido o vir de tempos em tempos q.d0 lhe for neces-
sário tratar alguas dependencias, contanto q' não abuze desta 
Licença extraordinariam.te p.a faltar as obrigações de q' vai 
incarregado para a dita Povoação. E vmc.® me dará parte 
daquilo q' elle faltar nesta matéria para Se prover de re-
medio. 

Em atenção ao referido mande vmc.® Logo Soltar ao 
fiador q' se acha na prizão, como também a hum escravo, 
q' diz lhe pertence. Ds. g.e a Vmc.e. S. Paulo a 19 de 
Fevr.0 de 1768. 

P.a o Cap.'n mor Salvador Jorge Vellio de Itú 

Fico na certeza da informação q' vmc.e me dá a res-
peito do q' lhe ordenei em carta de 23 de Fev.°, ficando 
nessa parte descançado por não Ser o q' me tinhão dito. 

Mandeme vmc.® dizer como se acha o Cabo de esqua-
dra Joaq.m de Almeida a q.m firio o criminoso Ign.c da Mota 
por q' estou com esse Cuidado. 

Os seis prezos q' derão Cauza a esta desordem dei-
xe-os Vmc.®. estar, e mandeme dizer se ha algum inconve-
niente ou perda p.a as suas famílias, em q' vão p.a as no-
vas povoações, especialmt.0 o Cirurgião Ant.° Jozé q' foi 
actor do falço requerimento q' se me fez contra Jozé Pinto. 

Em quanto a reprezentação q' faz Felix de Godoy, o 
Povoador Ant,° Cor." Barboza lhe dará modo com q' se possa 
ir establecendo e se for necessário algúa ferramenta do q' 
ha nesse armazém, Com informação de Ant.° Lopes Se lhe 
mandarão dar. Sempre hé precizo, q' de comprimt.0 a or-



dem, de q' se encarregou p.a efeito de se povoar ese Rio 
p.a Comodid.0 da navegação delle. 

Também tenho determinado mandar passar um bando 
por toda a Capit.a p.a q' todos os q' quizerem tirar a Ses-
marias nas bordas do Tietê p.a Se lhe darem. 

Em quanto ao passo da Avanhandaba me tenho infor-
mado q' o Lugar pestilento e doentio hé Só onde faz inun-
dação, porem q' tem Campos Saudaveis, e aprazíveis, em 
q' Se pode formar a Povoação, ou mais acima, ou mais abaixo 
hade haver Citio aComodado p.a a d.a Povoação; e pouco 
mais ou menos eu já sei q.m hade ser o q' hade ir a esa 
delig.a e os Carijoz Se farão Conduzir de outra pt.e visto 
já não os haver por esa vesinhança. 

Agradeço a vmc.° m.t0 a boa delig.a q' tem feito p.a 

apanhar os três homens q' tem fugido da nova Povoação, e 
assim lhe peso faça Sempre em todas as ocaziões p.a ver 
Se podemos establecer o Comercio, e a navegação dese Rio, 
de q' espero mediante o favor de D.s grandes utilid.08 p.a esta 

Capit,a. 
He o q' Se me oferece dizer a vmc.° q' D.s g.e S. Paulo 

a 10 de Mç.° de 1768. 

P.a o Cap.m mor cle Itú 

Ordeno a vmc.° q' Logo em recebendo esta faça apron-
tar nesse porto oitenta arrobas de toucinho bem corado e 
Salgado, e juntam. te des alqr.as de farinha e Seis de feijão, 
q' ha de hir por esses dez ou doze dias p.a Soccorro da ex- • 
pedição do Evay. E p.a que em nada possa haver demora 
nesta delig\a encarregue vmc.° Logo ao Cap."' Andre Dias 
de Almd.a (1) fassa por prompta húa das Canoas q' vierão, 

(1) Foi na segunda expedição do Yguatemy em Novembro de 1767, 
voltou em tempo de cuidar na terceira em Jullio de 1708 e foi o conduc-
tor dos povoadores em Março de 1769. 

(N. da R. ) 


