
P.n o Sargt.0 mor da Praça de Santos 

Aqui se achão alguns prezos q' pretendo mandar para 
•essa Villa com outros m.tos q' espero, e por todos poderão 
chegar ao numero de cem, e como aqui não ha prizão, 
•donde Se possão conservar Seguros até o tempo em q' os 
hey de mandar levar os mantim.tos p.a Soccorro da expedi-
ção do Ivay, que Será por todo o Novbr.0 Logo q' vm. receher 
esta, ellegerá cazas ou parte Capaz, onde se possão metter 
os ditos prezos até o dito tempo, visto não caberem nas for-
talezas, e Se for necessário algua providencia p." Segurança 
da dita prizão que mando Se ponha prompta, recorra vm. ao 
Provedor aquém ordeno de as providencias necessarias tanto 
para a Segurança, Como p.° algua minestra, com q' Se lhe 
assistir na d.a prizão: vm. a ponha prompta com toda a 
brevi.de, e me avize com a mesma p." mandar os prezos que 
não podem estar aqui. Dz. g.° a vm. S. Paulo 17 de 7br.0 
de 1767. 

P." o Provedor da Fazenda Real 

Ao Sarg.4" mor dessa Praça Se promptiiiquem buas Gazas, 
ou Cit nação, em q' Se possão Segurar té cem prezos, q' per-
tendo mandar p.a essa Villa: os quaes São p.a a delig.a dc 
transportar as Canoas q' hão de Levar os mantimentos p.a Soc-
corro da expedição do Ivay, que hão de hir por todo o Novbr.0 

vm. com o dito Sargt.0 mor ellegerão o melhor modo de os 
poder Segurar até o tempo que digo, c Sem q' se faça grande 
despeza a Faz.da Real; porque como devem ter guardas 
qualquer prizão os segura; porem as providencias q' vm. 
julgar necessr.aa para o d,° effeito as mande aplicar Logo 
c >m toda a brevid.0, o me venha avizo p.a os remeter. Tam-
bém Se lhes hade assistir com húa minestra de farinha, e 
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feijão pelo Faz.da Real, quando elles forem irá Lista dos q' 
São, e ordem p.a os q' Se lhes deve dar. Dz. g.° a Vm. S. 
Paulo a 17 de 7br.° de 1767. 

P." o Cap:n mor de Mogy das Cruzes 

Ficão matriculados p.a virem na conducta dos manti-
mentos p.a a expedição do Ivay 24 homens, dos q' vm. Lis-
tou nessa Villa de Mogy das Cruzes, os quaes São os que 
constão da relação incLuza, por mim rubricada; pela mes-
ma tomará vm. conta delles, e os mandará preparar p.a q' 
estejão promptos a partir no prim.° de Xovbr.0 em q' hei 
de mandar ordem para virem, e quando elles vierem, os 
fará vm. acompanhar por Officiaes q' bem os conheção, e 
q' delles possão dar conta no porto dc Araritaguaba, onde 
vão embarcar; depois de receberem nesta Provedoria o di-
nhr.° Com q' lhes mando assistir pela Faz.'la Kcal para o Seu 
preparo: espero do Zello com q' vm. Serve a Sua Mag.® 
Satisfaça com a devida promptidão a esta deLigencia na 
forma que lhe tenho ordenado. Ds. g.° a vm. S. Paulo 20 
de 7br.° de 1767. 

P." o Cap.m mor da V." de Itú 

Estimo a noticia, q' vm. me dá de poder haver farinhas-
para o tempo da expedição: emqt.0 ao feijão, visto haver 
falta, vá vm. fazendo a deligencia, e do q' achar me avisará, 
para q' no cazo de Se não poder ajuntar os necessários, Se 
dar outra providencia a tempo. A respeito da falta q' ha 
de Saccos p.a Se promptificarem as farinhas, resolvo, q' me 
parece q' por estes quinze, ou vinte dias teremos de volta 
os Saccos do Ivay p.a delles Se poder vm. Servir. No cazo 
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