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dição (lo Ivay. Os mais que vm me diz Se alistarão vo-
luntariamt.e e os q' faltarem para encher o numaro q' ha 
de dar esse Destricto na forma q' lhe recomendei, os faça 
vm vir quanto mais breve a m.a prezença p.a Se matricu-
larem, e terem, tempo de voltarem as Suas casas a prepa-
rarem se do precizo p.a a viagem. Advirto a vm q' p.a esta 
deligencia não quero rapazes com menos de vinte annos de 
idade, nem homens com mais de cincoenta; por q' nem os 
rapazes, nem os demais idade são capazes p.a o Serviço em 
bua Canoa, e trabalho, q' Se requer p.a o Sertão, e he pre-
cizo q' vão homens capazes de merecer o q' El Rey lhe 
manda pagar, e não comedores Sem préstimo algum. Faça 
vm executar tudo na forma q' lhe ordeno, c Com a bre-
vid.8 q' Se faz preciza. Dz. g.e a vm. S. Paulo a 16 de No-
br.° de 1767. 

P: o Cap.m mor da V." de Itú 

Por quanto ha de ser indispensavelmt.e necess.0 Soc-
correr com mantimt°s a expedição do Ivay p.a q' possa Sub-
sistir em quanto das Suas rossas Senão possa Sustentar: Or-
deno a vm q' Logo sem mais demora cuide em mandar 
promptificar mil alqueires de farinha, quinhentos dc feijão, 
duzentos o quarenta arrobas de Toucinho, q' tudo deve es-
tar prompto a partir no fim dc Novembro, tempo em q' es-
pero avizo do Comand.® da d.a expedição com as Canoas 
p.a Se lhe remettcrem os Soccorros de q' precizar. Também 
Se porão promptos dez barriz de cachaças na forma dos 
prim.ros. As farinhas q' crescerão da primr.a expedição en-
carrego a vm, e ao Cap.m André Dias de Almeida (1) as 

(1) O capitão André Dias de Almeida seguiu na primeira expedição 
em Julho e voltou logo para tomar parte na segunda, que devia partir-
em Novembro do mesmo anno de 1707. Era natural de Porto-Feliz, pres-
tou muitos serviços ao governo e deixou numerosa descendencia. 

(N. da R. 
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vejão, e examinem Se estão capazes de poderem aturar e 
Servirem p.a a referida Conducta de mantimentos, e Cazo 
estejão com algua humid.® e fazendo-lhe o beneficio de as 
tornar ao forno Se possão tornar a purificar; vmc.®s assim 
o fação praticar pelos mesmos Lavradores, q' os tiverem 
feitos, p.a q' não venhão a ter o prejuízo de se lhe corrom-
perem, e ficarem-nas perdendo. Tudo vms examinarão com 
verdadeiro Zelo do Real Serviço, c da justiça com q' se deve 
proceder em Sim.es deligencias para evitar os prejuízos da 
Real Fazd.a, e das pessoas q' Concorrem com os Seus ge-
neros p.a esta deligencia (1). Também recomendo a vm q' 
toda a conta desta derrama de mantimentos, e recebim.10 

dos mesmos, seja feita pelo Cap.m André Dias, e pelo cabo 
de esquadra Romualdo José, fazendose logo assento com toda 
a clareza da repartição q' Se faz ao Povo p.a os generos que 
cada hum ha de dar, e das entradas com q' cada hum for 
contribuindo, passando selhes os Seus bilhetes á vista das 
referidas entregas, passado isto de Sorte, q' não haja fal-
lencia em estar prompto a partir p.a o tempo q' digo; e 
os Sacos para Se recolherem os referidos generos hão de 
vir nas mesmas Canoas, e Logo q' ahi chegarem Se repar-
tirão as pessoas q' tiverem feito os mantim.08 p.a Logo Se 
transportarem a esse porto e não poder haver demora no 
seu embarque para voltarem com brevid.® outra vez as Ca-
noas. Quando se faça precizo entervir a Camera nestas de-
lig.as p.a a Sua cabal execução, por esta mesmo lhe ordeno 
Satisfação a tudo q' por vm lhe for requerido em Serviço 
de S. Mag.®, e aos mesmos Camaristas poderá vm intimar 
as ordens q' a este resp.° lhe são conferidas, em q' serão 
responsáveis Se não cumprirem Como devem nesta deli-
gencia q' lhe hei por mt-° recomendada. Dz. g.® S. Paulo 
a 19 de 7br.° de 1767. 

(1) Era extraordinário o cuidado que havia cora os menores gastos 
da Fazenda Real em contraste com o pouco caso que fazia-se da vida o 
liberdade dos cidadãos. 

(N. da R.) 
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