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tanto para q' as despezas fiquem com boa cLareza, como 
para que Sobeje todo o dinheiro, q' Se poder escuzar para 
Se recolher outra vez ao Cofre. Vay ordem p.a Se darem 
vinte e cinco mil reis a João Miz de ajuda de custo, aLem 
do Seu Soldo. Fiz nova portaria p.a as despezas, que Sc hão 
de fazer, e para regulamento dos Soldos, por não estar bem 
certo Se Levou consigo outra Similhante. Aqui Lembrou 
fazer pegar a huns Soldados auxiliares nas armas quando 
fosse na oceazião do pagamento p.a impedir q' nenhum fu-
gisse daquelles que devem embarassar-se depois de ter re-
cebido o dinheiro de El Rey, mas considerando milhor a 
matéria não aprovo totalmente este meyo, por q' pode Suc-
ceder q' isso mesmo lhe cauze mayor terror, e q' por isso 
fujão mais depressa. Aqui Se Ma divulgando algúa couza 
a remessa dos grilhões, o q Se tornou a, remediar; he 
precizo que haja cautella j>.a <f não fassa isso terror aos 
homens. Também aqui Se contão buas poucas de mentiras, 
q' vierão da V.a dc S. Franc." arrespeito do Rio Grande, o 
q' tudo tenho por novas dc Caminho, tanto peLo modo 
com q' Se contão q' não bé digno de credito, como por 
q' tendo cartas do Snr' Conde da Cunha me dis estar Sem 
informação nenhúa nesta matéria. 

He tudo o q' me lembra dizer-lhe, e recomendar-lhe, 
q' com toda a brevidade fassa partir a expedição, por q' 
toda a demora pode Ser muito prejudicial, q' Se vay pas-
sando o tempo, de q' hão de necessitar p.a Lançarem as 
Suas rossas. Dz. o g.° m.os annos Como dez.0 S. Paulo 11 
de Julho de 1767. 

Para o mesmo 

Ao tempo que recebi a Sua Carta já fazia estar a minha 
resposta, porque a expedi daqui no dia oito, e a Sua foi 
passada dc lá no mesmo dia. Vay nova ordem p.;l o Cap.'"' 
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mor de Sorocaba. O Ferro que he precizo está prompto, e 
de manhan parte; parcceme q' não haverá falta; e confio do 
seu zelo que também a não haja em fazer abreviar tudo para 
q' Se não demore mais nessa expedição. A do Cuvabá me 
parece Se pode deixar partir p.;i o q' também já mandey 
as ordens e as Cartas p.;i aquella Capitania. Dz. g.® a vm. 
S. Paulo 13 de Julho de 1767. 

Port." p.a se ciarem os ornam.'0* jprecizas 
p." o Capelão dizer Missa nesta Expedição 

Porq.10 p.a a expedição, q' mando fazer p.a as Campanhas 
do Ivay lie neccssr.0 q' haja Capellão q' possa administrar os 
Sacram.tos á gente da bandr.a de q' Se Compõem a d.a expe-
dição, e para se fazerem os ornam.tos necessr.0S não ha na terra 
comodid.0, nem otp.° o permitte e esta se pode remediar 
tirando os d.os ornam.108 dos m.tos que tem este Coll.° de os 
q' forem necessr.0S com as clarezas, procedendo se na Sua 
avaliação confr.® o Seu estado, tanto nestes, como também 
nos q' já se tirarão e entregarão a Ant.° Corr.a Pinto p.a os 
Capellães, com q' foi povoar a nova V.a do Campo das Lagens. 
S. Paulo a 10 de Julho de 1767. 

Outra Port." 

Ordeno a todos os off.cs militares assim da Tropa paga 
como dos Aux.®s, auxiliem per si, e com seus sold.08 ao Meyr.° 
do Bispado p.a eff.° de prender a qualq/ clérigo q' lhe Sig-
nalar na fr,a da ordem q' Leva do seu Prelado: em tudo 
obrarão com aquelle Zelo, e boa satisfação q' são obrig.08, e 
pede o lieal Serviço. S. Paulo a 10 de Julho de 1767. 
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