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para mandar proceder contra elles na forma que me pa-
recer (1), e para que não haja falta na execução desta de-
Ligencia, todos os Officiaes das Tropas de Cavallaria e In-
fantaria, auxiliar, e Soldados delias Serão obrigados a dar 
todo o auxilio, que peLO dito Cap.™ mor lhe for requerido 
para a referida deugeucia, Sendo tam promptos nella como 
Se por mim fosse recomendada, e todo o que obrar o con-
trario, e me constar da Sua omissão, ou desobediencia Será 
castigado asperamente peLo prejuízo q' cauzar ao Real Ser-
viço a Sua desobediencia. S. Paulo 6 de Julho de 1767. 

P.a o Cap:11 da Villa de Sorocaba Paulino Ayres 

O Cap.m Paurino Ayres não deve matricular na Sua 
Comp.a Soldado, q' Se ache Listado para expedição do Ivay: 
e por que na mesma Se Listou Ignacio Roiz de Oliveira, 
filho de Felix Roiz; e agora se acha Listado por auxiliar, 
Logo sem a menor duvida o fará remeter a presença do 
Guarda mor João Miz Barros para hir na referida expedi-
ção, e quando nelles haja falta Se proceda a prisão com 
elle, ou com as pessoas de Sua obrigação ate darem conta 
delle. S. Paulo 6 de Julho de 1767. 

P.a o li. Prior do Convento do Carmo da V.a de Itú 

Na expedição do Evay, e Suas Campanhas para onde 
parte o Guarda mor João Miz Barros Se preciza de Cappellão 
que possa curar das Almas, e applicar os remédios da Igreja 

(1) O r/rypho não ó do original ; foi aqui empregado para chamar a 
attencão do leitor sobre a violência e despotismo que caracterisavam to-
dos os actos do governo colonial. 

(X. da R.). 
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em qualquer necessidade, e como no P.e Fr. Ant.° das Cha-
gas da Relligião de V. P.e me dizem concorrem todas as 
circonstancias de virtude e Letras p.a o d.° ministério, por 
Serviço de D.s, e de S. Mag.e rogo a Y. P.c Seja Servido 
nomeaLo p.a d.a expedição em que espero não esperimente 
falta no devido tratam.10, e estimação ao Seu caracter. Dz. 
g.° a V. P.° S. Paulo 6 de Julho de 1767. 

P." o P: Fr. José Mi:' 

Na prezente occasiâo Se faz partir o Guarda mor João 
Miz Barros Irmão de V. P.° p.a a expedição do Evay, e 
Suas Campanhas: e como o Serviço em q' vai, Será muito 
do agrado de l)z., e de S. Mag.® p e L O q' espero elle ha de 
obrar na conversão do Gentio, e extensão dos Reaes domí-
nios entre aquelle paganismo: Sou a dizer a Y. P.e, que 
por me constar fica a sua Casa com algua menos provi-
dencia no Seu retiro, q' V. P.® cm attenção ao q1 lhe me-
rece, como bom Irmão, e ao Serviço em que vay empre-
garse, queira Suprir a Sua faLta, applicando as providencias 
que lhe parecerem mais justas a evitar os prejuízos q' po-
dem haver na Sua caza durante o Seu regresso; espero da 
Sua capacidade, e religioza intensão assim o queira prati-
car por me fazer a mercê, e juntamente darme occazião em 
que possa darlhe gosto. Dz. g.° a Y. P.° S. Paulo 10 de 
Julho de 1767. 

P." Antonio Lopes de Azeredo 

Parte o Provedor da Fazenda Real a fazer pagamento 
á gente da Expedição, e Leva dr.° mais p.a tudo o q' for 
necessário; lie precizo haver boa economia, e conta exacta, 
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