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Estimarey q' vm ande com alguma melhora p.a poder 
ir ajudando a este trabalho de que muito se preciza na oc-
cazião presente. Deoz g.e a vm. S. Paulo a 27 de Dezbr.0" 
de 1767. 

Ordem para se apromptar o q' consta da mesma p." a 
Se yd." expedição do Ivay 

Porquanto para municiar as 320 pessoas que Se achão 
no Ivay, e mais 120 que de prezente se apromptam p.a a 
mesma expedição Se fazem precizos os mantimt.08 e petre-
chos que pede por Cartas Suas o Regt.® João Miz' Barros: o 
Prov.01' da Fazenda Real mandará apromptar liuma e outra 
Cousa q' tudo he o segt.° — Quatrocentas e oitenta a.s de 
toussinho com o beneiicio q' recomenda o d.° Regt.0, Sete-
centos alqr.08 de feijão, dois fornos de cobre p.a torrar far.% 
chumbo n. B, e perdigoto que for possível, huma a, e meya 
de asso, duas frasqueiras de des frascos cada huma, a Saber 
onze de agoa ard.° do Reyno, Seis de anis, bum de vinagre, 
o duas de vinho, e huma arroba de Sera para as Missas cm 
vellas de meya L.a, o q' tudo ha do Ser Conduzido ao Porto 
de Araraytaguaba p.a Se embarcar nas Canoas em que se 
lia de transportar. S. Paulo a 2 de Janr.° de 1768. 

P." o Cap.m mor de Itú 

Em carta de 19 de Setembro dò anno proximo passado 
avisey a vmc." pusesse promptos liuns tantos alqr.63 de far.a e 
de feijão, c buas arrobas de toussinho, q' pela ])resentc lhe or-
deno q' desse n.° Só mande por promptos Setecentos alqr.08 

de far.a , trezentos alqr.os dc feijão e quatrocentos e oitenta a.s 

de toussinho que he tão somt.° o q' lie precizo; e recomendo 



mais a vmc.0 que vá mandando consertar as Canoas, e pôr tudo 
prompto p.a partir Logo Sem a minina demora, p.a o q' faço 
partir daqui com toda brevid.e hum off.al p.a o ajudar, e 
vmc.® Se Sirva do Cap.m André Dias de Almeida, q' me consta 
da outra vez teve bast.0 disvello na expedição que partio com 
notável aproveytamento do Real Serv.°, e vmc.® faça andar 
as cousas p.a diante em ordem a que Se conclua Logo tudo 
por q' necessita partir já esta expedição, na qual Se gover-
nará vmc.® em tudo como na primeira fazendo recolher os gé-
neros com que cada hum for contribuindo, e passando-lhes 
os seus bilhetes á vista das referidas entregas. Faça se isto 
de Sorte q' não haja falência em estar prompto a partir Log-o 
e já, que assim Se faz precizo. Deos g.e a vmc.® S. Paulo a 
2 de Janr.0 de 1768. 

P.a Se dar ajuda e favor ao ajud.° Tlieotonio JoséZuzarteque 
vay fazer sair a expedição j/.a o Ivay 

Porq.0 11a prezt.® occasião vay o Ajud.® Theotonio José 
Zuzarte á Freg.a de Araraytaguaba a certa delig." do Serv.° 
de S. Mag.®: ordeno a todos os ofticiaes de milicia e justiça 
aq.'u esta for apresentada lhe dem toda a ajuda e favor q' 
precizar afim de Se facilitar logo os Seus transportes, p.a q* 
com presteza conclua a dependenc.ia de q' vay encarregado. 
S. Paulo a 4 de Jan.° de 1768. 

Para o Cap."1 de Piadamonhangdba Luiz Lopes da Costa 

No Destricto dessa V.a foi prezo, e remetido em Leva pa-
ra a expedição do Ivahy Antonio Furtado. n.al de S. Amaro, 
e assistente nessa Freg.a, onde estava justo a cazar com a f.a 

de Pedro Paulo de Pindamonhangaba, e Como determino ar-
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