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me dis poderá recolherse seu filho de Goyazes, pois inda a 
ser vm o ultimo que parta nos fica muito demorada a par-
tida ; e assim recommendo a vm se vá promptificando quanto 
lhe for possivel para o dito effeito. Remeto a vm outra vez 
o caderno da Lista, o qual copeará e tornará á remeterme. 

Dz. g.e a vm. S. Paulo 21 de Janr.° de 1767. 

P." o Ca}>.m mor de Itú Salvador Jorge Velho 

Vejo o que vm me diz Sobre os preparos dessa expe-
dição e justamente recebo a conta do gasto, em que impor-
tou a primeira do França; e como para se formar assento 
desses gastos nos Livros, a que tocar hé preciza toda a 
cr.areza não só da especie, e generos, q' se comprarão, m a s 
do tempo em que se fez o gasto; para tudo se descrever 
com cLareza, e sem duvidas p.a o futuro, deve fazer toda 
a conta que passar pela sua mão com os assentos na forma 
seguinte — Primeiramente faça liua conta que venha na 
forma desta que veyo de todo o gasto, que sa fez na expe-
ção do França, athe chegar de vor.ta a esse porto. Depois 
desta conta faça vm outra separada do importe dos Soldos-
da gente, c assignea. Depois desta faça Relação Separada 
de tudo o que cresceo da dita monção, que se acha em Ser, 
e assignea também. Os saccos q' faltão, de que se utiliza-
rão os soldados devem discontar-se e ficar o disconto nesta 
mesma llellação em ser sem q' se misture com a conta (pie 
se vay seguindo desta nova expedição. Depois disto forme 
vm bua conta corrente de todo o gasto, que se principiou 
a fazer desde q' chegou o França com esses homens tanto 
do mantimento, como do dinheiro, com que lhe assiste, e 
nesta mesma carta, desde de que tempo p.a quá vá'seguindo 
tudo o que pertence a esta expedição de Canoas, e tudo o 
mais que se for gastado, com declaração do tempo, em que 
principiou para assim se Lançar no assento donde pertence 
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tudo no seu Lugar com a devida declaração a que se apli-
cou. Os barris para agoa ardente, agora os mando vir dc 
Santos, e se podéra ter dado essa providencia, se não en ten-
dera havia remedio nesta terra. Em quanto aos saccos fes 
bem repartilos aos homens Lotados nas farinhas, o ponto 
he ver agora quando for ao ensaccar e receber se está sem 
danificação, porq' se estiver destruída he precizo tornar com 
ella ao forno para tornar a purificar, por que sem isto hirá 
Logo cie qua perdida. Os feijões vãose sempre a promptando 
o numaro que pode tomar se desse Com.a por evitarmos 
despezas na condução, e demoras, e algua falta que ouver 
Supriremos da Paranayba. Estimo que haja quantidade de 
Canoas, e que sejão em menos couta do Calculo, que veyo, 
e tudo aquillo que se poder poupar á Fazenda Real com o 
Zelo e cuidado de vm o devo estimar, com advertencia porem 
que não quero se falte ao precizo, Só si evitar o superfLuo. 
Como vem a esta cidade o Guarda mor, por elle me diga 
vm tudo mais, q1 se for precizo, e me mande a conta q' 
peço com cLareza, e 110 mais que occorrer quá assentai ei 
eu com elle o que se ha de fazer p.-1 elle com vm porem 
em execução o que se determinar. Desculpe vm o trabalho 
que lhe dou querer isto com com tanta miudeza, porque 
11a verdade não pode deixar de ser assim em toda a conta 
que pertence á Fazenda Real. Dz. g. e a vm. S. Paulo. 31 
de Janeiro de 1767. 

P." o Cci]).m mor da Paranahijba 

Aqui me dão a noticia de que estão as Farinhas d a m -
nificadas, e q' para se tornarem a compor he precizo tor -
naLas ao fogo, o q' recomendo muito o vm faça Logo executar 
de forma q' possão tornar se a compor torrandoas de novo 
visto estarem com avaria, a qual cu Sempre a vm. reco-
mendei cuidasse em as resguardar delia, o que novamente 
torno a repetir, de sorte, q' não venhamos a perdei.as. 
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