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rego p.a aRumação dos Bagabundos q' faço remeter p.a o 
porto dc Araritaguaba fará executar na forma q. lhe ordeno, 
dirigindo ao povoador de Piracicaba as providencias q' lhe 
ensinuo p.a estabelim.10 dos povoadores q' na presente oCa-
sião lhe Serão entregues, de q' tomará conta, pa osaRan-
char, e governar, na forma das ordens de S. Mag.® e p.a q r 

não possa haver o mais leve embaraço e prejuízo do real 
Serviço mando a todas as Junt.as, off.es das Tropas auxilia-
res, e Ordenanças, de todo o auxilio q' pedido lhe for p.a in-
teira Satisfação, e Segurança destas deligencias. S. Paulo 
26 de Janr.° de 1768. 

Portaria p.a o Prov.0'' da faz.du real 

O Provedor da faz.a real aSista com sete dobras p.a Cer-
ta delig.a das expediçõens, e a Seu tempo Sc lançarão em 
conta nas despezas das mesmas, com recibo da pessoa q' as 
receber, o fizer a sua despeza. S. Pardo 25 de Janr.° de 1768; 
forão p.a o Cap.m João Alves Ferr.a de que apresentou recibo 
na provedoria. 

P." o Cap."1 mor de Itú 

Na prez.° oCasiâo faço expedir as ordens p.a que mar-
chem as Canoas, e as leva Ant.° Lopes p.a fazer executar 
esta deligencia, c outras de q' o encarrego. Não precizo 
dizer a Vm.® q' todo o auxilio q1 for precizo p.a a execu-
ção destas delig.as Se deve por prompto, p.r q' Sei o q.tovmc.° 
lie Zelozo, eficaz no Serv.° de S. Mag.® e q' em nada ha de 
faltar ao q' deve. A importancia dos mantimentos Se ha de 
Satisfazer nesta Provedoria Logo q' Se apresentarem nella 
os bilhetes autenticados dos seus recebim.tos e p.a evitar toda 
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o descommoclo desses moradores, vindo os bilhetes com a 
importancia de toda a despeza, Sc remeterá o dr." p.a vmc.® e 
o Cap.m André Dias o fazerem repartir, e entregar a q.m per-
tencer a Sua cobrança. A vmc.® agradeço mt.° o bem q' Se 
emprega nas dilig\as do Real Serve.0 e a prompta satisfa-
ção com q' executa as m.as Ordens, pelo q' Serei obrigado, 
atestar tudo como vmc.® merece. Ant.° Lopes leva Ordem 
p.a ajustar o mulato, e Se pagar o Seu importe, justo elle, 
Se fação as clarezas necessr.a3 para Segurança da venda, e 
Se entregue o dr.° a aq.m pertencer. Dz. g.e a vmc.e in.s 

a.s S. Paulo 28 dc Janr.0 de 1768. 

P: o Povoador de Pirasicuha 

O Ajud.® M.cI José Alberto entregara a vmc.e os prezos 
vagabundos que Constão da relassão por mim rubricada de 
que vmc.® deve tomar conta e fazer-lhe aCentos de Suas 
naturalidades. Com os mesmos hirá vmc.0 povoar na margem 
do rio Tiete os Sitios de Avanhandava, Barra de Pirasicaba, e 
Itapura, e os mais, que forem convenientes p.a bem dos 
povos, na forma q' vmc.0 insinuar a Ant.° Lopes a q.m confiro 
as providencias que a vmc. deve partecipar p.a q' tudo Se 
execute na forma que determino. Dessa povoação asistirá 
vmc.0 com alguns mantim.tos aos homens, e com algúa fer-
ramenta p.a os Sérvç.08, que lhe deve governar na forma 
dos mais de que está encarregado e não Sirva a vmc.® de 
difficuld.® a distancia em q' ficão os sitios em que mando 
Se estabelessão os povoadores; porque comb a estrada he o 
rio, hindo vmc.® arranclialos e assignarlhes os serve.08 q' 
devem fazer, de tempos a tempos lhe vai passar revista, e 
dar Ordens p.° o mais q' hão de Seguir deixandolhe alguns 
Cabos mais Capazes de que possa fiarse para que os go-
verne, e deste modo, inda que seja com mais trab.0 fará 
vmc.® com a Sua boa activid.® hum grande Servisso a Deos, 
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