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de não chegarem Se poderá vm. utilizar desses Saccos, q' 
estão feitos, e q' Se achão no Armazém, ou nas Gazas dos 
Lavradores; porem a Liagem q' estiver em Ser a deixe vm. 
estar Sem a partir da mesma Sorte em q' Se achão. 

Os capados e cachaças, e tudo o mais q' he necessr.0, 

faca vm. q' esteja prompto na forma q' me diz. 
A Dom Mauricio continue vm. em assistir com as pata-

cas, como te agora p." o Seu Sustento. 
Ds. g.° a vm. S. Paulo a 28 de Setembro de 1767. 

P." o Caj).m mor da V." de Taubaté 

Ficão matriculados p.a irem na Conducta dos manti-
mentos p.a a expedição do Ivay 12 homens, dos q' vm. reme-
teu dessa V.a de Taubaté, os quaes São os q' constão da 
relação incluza, q' remeto a vm., e Logo vm. remeterá oito 
homens, q' faltão p.a completar a Sua conta, advertindo q' 
Se houve por Sua Livre vontade, e q' bem mereção o Sela-
rio, q' vão ganhar pel Faz.da Real; p.a isto hão de Ser ho-
mens de todo o Serviço, nem rapazes menos de vinte annos, 
nem homens mais de cincoenta. Espero do Zelo, com q' vm. 
Serve a Sua Mag.® Satisfaça com a devida promptidão a 
esta delig.a na forma q' eu lhe tenho ordenado, Ds. g. a vm. 
S. Paulo a 30 do 7br.° do 1767. 

P." o Prov.0'' da Fazenda lleal q' está em /S'.'os 

A mesma pressa, em q' me aclio com negocios de mt.a 

Suposição, q' accrescentão as novas Ordens q' agora recebo 
da nossa Corte me não dá Lugar a responder a tudo o q' 
vmc.° nas suas me tem proposto, o que procurarcy fazer 
amenhã por toda o dia. 
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Adianto agora este avizo p.a dizer a vmc.e q' a farinlia 

e feijão q' mandei promptificar p.a os cem prezos: q' havia 
m.darp.a essa Praça já não he precizo nessa Y.a por qt.° tenho 
resolvido melhor m.dar os d.os prezos p.a a expedição, e Lá 
he q' Se hade apromptar a minestra, p.a o q' passarey a 
vmc.® as Ordens necess.as sem embarg.0 de toda a duvida. 
Dz. g.® a vmc.® S. Paulo a 27 de Setbr.0 de 1767. 

P." o Cap.m mor de Pinãamonliangàba 

Ficão matriculados para irem na Conducta dos manti-
rnt.os p.a a expedição do Ivay dezasseis homens, dos que 
vmc.® mandou, dessa V.a de Pindamonhangaba, os quaes São 
os q' constão da Relação incluza, e como p.a vmc.® comple-
tar a Sua Conta faltão inda quatro homens, os quaes vmc.® me 
remeterá ; espero do Zelo Com q' vmc.® Serve a S. Mag.° sa-
tisfaça com a devida promptidâo a esta delig.a nafr.a q' lhe 
tenho ordenado. S. Paulo 30 tio Setbr.0 de 1767. 

P." o Cap.m mor da V." de Guaratinguetá 

Ficão matriculados para virem na Conducta dos man-
tim.tos para a expedição do Ivay, vinte e oito homens, dos 
q' vmc.® mandou dessa V.a de Guaratinguetá, os quaes são 
os da Relação incluza, e como p.s a sua conta faltão inda 
dous vmc.® os remeterá, advertindo que Sejão homens Capazes 
de todo o Serviço, espero do Zelo com q' vmc.® Serve a 
S. Mag.® Satisfaça com a devida promptidâo a esta delig." 
na fr.a em que lhe tenho ordenado. Deoz g.® a vmc.® S. Paulo 
a 3 de 8br.° de 1767. 
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