
Logo acabar, e preparar de todo o necessário na forma das 
primeiras; e para que não possa haver desculpa Sobre os 
Feijões, que me dis So podem Ser dos novos, e q' estes Só 
para Mayo Se podem colher, veja o como Se ha de reme-
diar essa falta, porque certamente não podemos esperar pai a 
esse tempo. Segure vm todos os que onver para a primeira 
partida tanto dos velhos, como dos novos, e depois para a 
Segunda Se hirá Suprindo, Com o que Se for havendo: não 
tenha vm. nisto o mais Leve descuido, c me venha avizo 
por estes oito dias dos termos, em que Se acha tudo tanto 
dos preparos, e Canoas como do respectivo numaro de gente, 
com que Se acha João Miz para se ver o q' devo mandar 
nessa deLigcncia. Dz. g.° a vm. S. Paulo 28 de Me.0 de 17(57. 

P.a José Gomes de Goucea 

Como se vai apropinquando o tempo que eu destino para 
a expedição do novo descuberto e Se não pode isto dir.atar 
por não escapar a Monção; he muito precizo que vm veja os 
Soldados que terá promptos, examinando Se os da Sua 
Camp.3 o querem acompanhar, c aLem d'esses todos os mais 
com que vm a poder acressentar, advertindo que os Offi-
ciaes Capitão, Tenente, e Alferes, e Sargentos hão de ven-
cer Soldo como Tropa paga, e os Soldados a tostão, con-
tando o vencimento desde o dia, que Se fizer a revista, que 
a de Ser proximo ao da partida, o Se lhes ha de pagar 
adiantado os mezes que se jus ta r ; de tudo me avize vm 
com a mayor brevidade para eu resolver o que Se ha de 
obrar. Dz. g.° S. a vm. Paulo 9 de Abril de 1767. 

P.a o Cap."1 Andre Correa de Lacerda 

Para certa deugencia do Serviço dc S. Mag° me bc 
necessário Saber com toda a brevidade, e certeza Se vm. Se 
acha em termos dc poder hir a bua expedição para o Ser-
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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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