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e lhe recomendo mande por toda a Cautella preciza para 
q' os referidos prezos Se Conservem Seguros, e promptos 
p.a todas as vezes q' for precizo marchar p.a a parte onde 
Se destina a Sua jornada, e a Fran.00 Novais vay ordem 
p.a q' lhes assista com todo o necessr.0 por conta da Real 
Fazenda em todo o tempo q ahy se acharem. Deoz g.e a 
vmc.° S. Paulo a 12 de 8br.° de 1767. 

P." o Cap.m mor de Itú 

Nesta accasião faço remeter desta Cidade p.a essa Y.a os 
prezos que constão da Relação que com esta lhe ha de Ser 
entregue, aos quaes mando recolher na cadea publica d'essa 
d.a V.a para cujo effeito escrevo ao Juiz ordinr.0 delia; vm.co 

mande tomar conta delles, passarlhes mostra, e telos com 
toda a cautella para estarem Seguros, e promptos p.a q.'10 

for tempo de partirem p.a a parte onde destino a Sua jor-
nada. Deoz g.° a vmc.° S. Paulo a 12 de 8br.° de 1767. 

Ordem p.a se assistir com todo o precizo aos d.os prezos 

Porqt.0 na prezente Occasião faço remeter desta Cidade 
p.a a V.a dc Itú alguns prezos a entregar na cadea da d.a V.a 

á ordem do Cap. mor delia para estarem promptos para 
irem conduzir os precizos mantimt.os á bandr.a q' foi des-
cobrir o Certão do Ivay ; ordeno a Francisco Novais morador 
na referida V a dc Itú assista a cada hum dos tais prezos, e 
dc todos os mais q' daqui em diante se forem mandando 
p.a o dito eíioito com a costumada rassão de farinha, feijão 
e toussinho; o q' tudo lhe Será Satisft.0 pela Fazd.á Real 
desta Capt.a com toda a promptidão. S. Paulo a 12 de 8br° 
de 1767. — Com declaração porem que as Listas q' vierem 
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para por ellas se fazerem os pagamentos hão de vir assig-
nadas pelo Juiz ordinr.0 e pelo Cap.m mor, também pelo 
mesmo Novaes, &. Como também assistirá com todo o ne-
cessr.0 tanto de mantimentos como de medicamentos aos 
que adoecerem, e se foram mt.os os doentes me dará Logo 
parte p.a Se dar a providencia que parecer mais justa. Dia 
era ut Supra. 

Carta p.a o Cap."' mor da F> de Pin da mon ha nga ba 

Porora não he necessr.0 q' vmc.° faça mais delig.a por 
prender gente, porq' me parece terey já a necessr.a e pode 
vmc.° assegurar ao Seu Poro tp por ora se pode recolher a 
tratar de Suas Cazas, porq' fielmente lhes asseguro os não 
engano. 

Procure vmc.e aRumar as esquadras da Sua ordenança 
pelos bayrros na fr.a q' já lhe ordeney por q' Só assim se 
pode vmc.° bem Servir da gente que tiver e achala prompta 
qd.° quizer. 

Deos g.° a vmc.° S. Paulo a 14 de 8br.° de 1767. 

Para o Cap.m mor da V." dc Itú 

Vm Logo que receber esta, sem demora alguma mande 
Consertar, e preparar as Canoas de tudo o necessário, man-
dando lhe fazer todos os Consertos de que carecerem, tanto 
de remos como de bordaduras e toldas, e tudo o q' vm vir 
he precizo p.a fazerem viagem, por que quero cpie parta sem 
demora a continuar a expedição, c a vm hey de mandar as 
ordens necessr.as do mantimt.0 q' ha de por prompto para 
•ellas Levarem, cuja ordem Se ha de Seguir Logo depois desta. 
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