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projecto com capa de que eu quero q' as ordens Sejão co-
muas a todos os que vão para o descuberto, fecliese vm com 
elles dizendo lhes que eu inda lhe não participei nada Sobre 
o destino que ha de Seguir a respeito dos descubertos do 
Iva}', que pretendo fazer, e da qui não se tire. Dz. g." a vm-
S. Paulo 10 de Fever.0 de 1767. 

l\a Ant.° José dc Carc.0 da V.a de Sant.os 

Vejo o que vm me dis, e estimo que tenham chegado 
as encommendas da minha recomendação, e que tudo o 
mais se possa Suprir nessa Yilla na forma que me diz, So-
bre o que me mande vm hua relação feita dos matereaes? 
(pie poderemos ter já promptos para. a vista desta se regu-
Lar os que Serão precizos mandarse fazer, e Sobre que vm 
deve praticar para os transportes, quando vm mandar o 
avizo que digo, hirá a resoLução para o que lia de Seguir. 
Dz, g.° a vm. S. Paulo 17 de Fevr.° de 1767. 

P." o Ctqj.m mor da T~." de Itú 

Recebo a Carta de vm de 26 de Março, em que me pro-
poem as duvidas, que não posso admittir para deixar de 
partir a Monção no tempo que está determinado, pois he 
certo que se tem ati azado muito, e eu quero que infaLivel-
mente parta por todo o Abril. Vm Logo que receber esta, 
Sem a mais Leve demora cuide em falar com João Miz para 
(pie cuide em Se por prompto para o tempo que digo, e 
Sem a menor perda de tempo, cuide vm em por promptas 
as Farinhas, e Feijões, e tudo o mais necessário, Como lam-
bem em completar Sobre o numaro das vinte Canoas, que 
me dis já estão bordadas, outras vinte, as quaes se farão 


