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P.a João Mis Barros 

Verá vm. pela carta, q'escrevo, e ordens que remeto 
ao Cap.1" mor lhe mando conferir com vm o q' ordeno-
Sobre a expedição do Ivay em que vm deve cuidar ja com 
toda a brevidade, tanto na promptificação do que se lhes 
faz precizo para o transporte, como na formação de duzen-
tos homens de armas que ha de levar, e Seus respectivos 
OHieiaes Subalternos fora os da Lotação, e Serviço das Ca-
noas, que Logo Se devem apromptar também. Pelo q' ordeno 
a vm q' sem a menor perda de tempo cuide nesta expedição 
com toda a brevidade, porq' já tenho tudo prompto p.a o 
gasto que fizer precizo e o fico dispondo p.a Logo Se reme-
ter a esse porto ordem a vm, a quem espero tam prompta, 
e exacta Satisfação em tudo o que lhe for encarregado como 
confio da Sua honra, e conhecida capacidade, em Satisfação 
do que Seguro a vm todo o premio a que conduzir o Seu 
merecimento no Serviço de Sua Mag.°, em que espero vm. 
me desempenhe, e augmente esta Capitania Com as uti l i-
dades, que Se esperão nos doscubertos, e riquezas daquelles 
Sertões. Vay o soldado Guilherme Com este avizo, e pode 
vm deixar ticar para hir em Sua Companhia. 

Tudo o mais q' a vm. Lembrar para o fim deste pro-
jecto me faça Logo prompto avizo para cu dar todas as 
providencias. 

Vay a petição despachada com a Licença preciza p.a vm 
poder formar o Corpo da gente, que lia de levar, e para 
tudo o mais que for precizo Serei muito certo e darlhe gosto. 
Dzg.° a vm. S. Paulo 1-1 de Dezembro de 17(36. 

P." o Cap.m mor 

Vejo o que vm me diz Sobre o que tenho ordenado a 
respeito de Se apromptarem as Canoas, e os mais precizos 
p." a expedição do Ivay, e Seus doscubertos. Vm me diz 


