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boa capacidade que tem e juizo com q' costuma discorrer, 
•espero na proteção de N. Snr.a dos Prazeres q' em tudo lhe 
suceda com o mayor acerto. Dz. g\c a vm. S. Pi.0 18 de 
Julho de 1767. 

P.a o Cap.m mor desta Cidade p." Se alistar gente p.a a 
Segunda expediccão 

P.a esta derJgencia do Serv.0 de Dz. e S. Mag.0 q 
mandei fazer pei.o Capitão mor Regente João Miz Barros 
nos Sertões do Ivay, Se fas indispensavelmente necessário 
Levantar nova bandeira p.a Servir uo transporte, e conducta 
de mantimentos com q' deve Soccorrer se aquella expedi-
ção em quanto não estabelessem roças p.a o Seu Sustento: 
pelo q' ordeno a vm. q' p.a Logo Sem mais demora em 
recebendo esta entre na deiágencia de austar quarenta ho-
mens no destricto desta Cidade, e Freguezias adjacentes, 
repartindo por cada Ima os q' delia Se poderem tirar até 
p refazer o referido numaro, q' nesta lhes peço, entrando nelle 
Bernardo Pereira de Azevedo do destricto da Freguezia da 
Cotia, por ter faLtado de hir na outra expedição, em (pie 
Se tinha Listado, os quaes todos hão de Servir na referida 
expedição de mantimentos, q' sem falta ha de partir do 
porto da Araraytaguaba no mez de novembro, por cujo Ser-
viço Se lhes ha de pagar a cem reis por dia, e de comer 
todo o tempo, que gastarem nas referidas viag-es, e con-
ductas de mantimentos, para o p' passará vm mostra geral 
a todos, c lhes assegurem, que Se desobedecerem, e Senão 
pozcrem Logo promptos p.a esta deLigoneia do Real Serviço 
e delias pertendão retirar se Serão castigados como deso-
bedientes e inúteis ao Serviço de Sua Mag.0, e q' emquanto 
não aparecerem Se lhe mandão vir prezos p.° as Forta-
lezas os Pags, mulheres, ou parentes mais chegados; isto 
se entende com os que estiverem arranchados em Situações 



Suas, porem aos que não tiverem domicilio certo, ou Sejão 
brancos, ou Bastardos, mulatos forros ou carijós, os fará vm 
Logo prender, e remeter para esta Cidade p.a os mandar p.a 

as Fortalezas da Marinba; e os q' Se aListarem volunta-
riam.te me mande vm bua relação Logo, e os mande vir com 
ella á minha prezença. Espero da honra com q' vm Serve 
a S. Mag.e satisfaça fielmente a esta deLigencia, Sem que 
haja algum dollo, ou paixão particular q' escuressa a rec-
tidão da justiça, com q' mando Se execute. Dz. g\e a vm. 
S. Paulo 26 de Ag.*» de 1767. 

Cartas, que forão com a mesma ordem p.a os Capitães 
mores aqui referidos, darem dos Seus districtos os Sol-
dados que Se lbe pedem p.a a referida expedicção. 
P.a o de Mogi das Cruzes Sc pedem vinte homens 20 
P.a o de Jacarahey vinte 20 
Ao de Taboaté vinte 20 
Ao de Guaratinguetá trinta 30 
Ao de Pindamonhangaba vinte. • . . . . -_0 
Ao de Paranahyba vinte 20 
Ao de Jundiahy quarenta 40 
Acima do districto d'esta cid.® 40 
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Para o Capitão mor de Parnahyla 

Está m.t0 bem feita toda a deLig." os homens para a 
expedicção e conducção dos mantim'0» p.a Ivahy, mande-os 
vmc.° deixar estar debaixo dc palavra alistados, e promp-
tos té Seu tempo em q' as cousas estejão preparadas p.a 

partir; e do dia do embarq' vencerão o Seu tostão, c Se lbe 
dará dinheiro adiantado q' for a bem p.a Se proverem das 
Suas roupas, e durante a viagem tem de Cumer, e poderão 
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