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tão vencendo o Soldo de Capitão de Infanteria, e o Seu Te-
nente, Alferes, e Sargentos do mesmo modo como vencem 
as Tropas pagas, por fiar de vm e do Seu préstimo a boa 
deLigencia, e execução do que determino: e no cazo de vm 
estar prompto para hir na forma referida passará a examinar 
os Seus Soldados Se accazo querem todos acompanhar, aos 
quaes pode vm prometer tia Sua parte debaixo da minha 
paLavra a tostão por dia, contando este desde o dia da mos-
tra, que ha de Ser proximo a expedição; e porque o nu -
maro de Sessenta Soldados, de que Se compoem a Sua Comp." 
ainda estando completa, não he bastante para o que Se neces-
sita, passará vm depois das der.igencias acima recomenda-
das a procurar acrecentar.a até o numaro de cem homens; 
e de tudo o que vm comprehender, a este respeito me fará 
avizo com toda a brevidade para me resolver no que devo 
obrar. Dz. g". a vm. S. Paulo 9 de Abril de 17(57. 

P." Antonio José de Carvalho 

Desta Cidade parte na ultima oitava bua Tropa de Se-
tenta Bestas, e bua conducta de índios para conduzir todo 
o resto das munições, e mais preparas, que vierâo do Rio 
de Janeiro, Sobre ao que escrevo ao Major da Praça e ao 
Escrivão da Matricula para que tudo Se ponha prompto para 
marchar para o Cubatão, donde Se ha de por tudo antes 
de chegarem as Tropas por não haver demora em marcha-
rem com as Cargas p.' cima. Na mesma conducta ha de vir 
tudo o mais q' está a cargo de vm. como São as quarenta 
Frasqueiras, que devem vir ás Costas de índios por virem 
mais Livres de perigo; também Suposto vevo do Rio trinta 
e duas pessas de Liagem, e esta quantidade não chega para 
o que quero, mande vm junto com a mesma, que veyo do 
Rio outra tanta da Sua que vem a Ser mil e Setecentas 
varas, e nestas, que vierem de Sua conta ponha vm a sua 
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marca, e mande os fardos juntos na relação da Conta, que 
remeter. Também São precizas vinte Caldeiras de cobre, cada 
bua de doze Livras; esta tome vm nessa V.a Se as não tiver 
Suas, e as faça Logo remetter junto com o mais, e de tudo 
me remeta a conta com todo o que tiver dispendido a este 
respeito; c paia que não possa haver demora nesta dcri-
gencia que quero com toda a brevidade executada fale vm 
Logo com Jôsé de Oliveira para ajustarem o modo de tudo 
Se por prompto 110 Cubatão para o tempo que digo, na for-
ma que também lhe recomendo até donde vm ajudará com 
a Sua direcção p.a que dará partâo as Cargas em boa aco-
modação, pois Se Lá não estiver pessoa inteLigente nada virá 
em forma, nem da ri Se dezembaraçarão tam cedo. 

Ha de vir também bua Barrica de Breu, que avizo a 
José de Oliveira faça mudar para Saccos compezo propor-
cionado a Carga de transporte; a elle c a vm encarrego a 
execução, e cuidado desta preciza deugencia, q' espero fa-
ção como devem em Satisfação do Serviço de S. Mag". De 
tudo o que Se carecer para auxiliar estas execuções faço 
avizo com ordem ao Major da Praça para lhes promptificar, 
a quem reeorrão quando lhe for precizo; e torno a reco-
mendar a vm não haja falta a porSe tudo no Cubatão antes 
de chegarem as tropas que daqui partem na ultima oitava, 
c em toda a Conducta devem vir relações das respectivas 
Cargas, e generos q.' pertencem a remessa, que vm. fizer, 
e outra Similhante de tudo que vier do Trem. Dz. g°. vm. 
S. Paulo 17 de Abril de 1767. 

P." Jozó Anastacio do Olivr.a 

Desta cidade fasso partir na uLtima oitava bua conducta 
•de índios, e bua Tropa de Bestas para transportar do Cubatão 
para cima tudo o que pertence a expedição, que veyo do Bio 
de Janeiro remitida a esta Provedoria; vm Logo que receber 
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