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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 
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que não lia mais q' vinte e quatro Canoas feitas, e estas com 
dificuldade de Se tirarem do matto. Como não Só estas que 
estão feitas mas outras muitas mais Se fazem precizas, Logo 
e já, e o Serviço de El liei não tem dificuldade que Se não 
vença, Sou a dizer a vm. que Logo, sem a menor duvida, 
ou demora faça tirar do matto, e por 110 Rio te das as que 
me aviza estão feitas, e algúas mais que ouver, ainda q' 
para outras pessoas estejão ajustadas, porque das que Se 
forem fazendo poderão remediar os mais que precizarão del-
ias, e agora as Largarem, e para que tudo o que lhe ordeno 
tenha a sua devida, e breve execução faça vm a minha 
ordem juntar todos os que tiverem Canoas feitas para que 
todos juntos, ajudando huns aos outros as possam tirar com 
mais facilidade, para o que lhe de vm também algúa gente 
para o dito eífeito, como podem Ser alguns dos que hão de 
hir 11a expedição para o Serviço das Canoas; alguns índios, 
e alguns Bastardos, porque no Serviço d'El Rey todos devem 
ser promptos, e para este trabalho lhe assistirá vm com 
malimento, fazendo conta da despeza para Sc lhe satisfazer; 
e em quanto ao preço porque Se devem pagar as Canoas, 
depois de postas 110 Rio, a vista delias se fará o ajuste 
conforme o q' valerem para Logo Serem pagas, com decla-
ração porem q' Logo em chegando ao Rio Se ponlião cor-
rentes peLo q' toca a remos, bordadura e varas, o isto com 
a brevidade que a vm Levo recomendado. Similhantemente 
cuidará vm com a mesma brevidade na factura das mais 
Canoas, que estão em principio, tomando a rol todos os que 
as tem principiado, e outros mais, a quem encarregará as 
principiem, e fação com toda a brevidade, intimando-lhes 
q' Sc faltarem ao que por vm lhes for ordenado nesta fa-
brica me dará conta c Serão responsáveis ao castigo que 
merecerem Como desobedientes do Real Serviço. Em quanto 
ao provimento das Farinhas, convenho em que Se faça a 
repartição pelos termos conforme a possibilid.0 de cada 
morador p.a o que vai ordem p." esse districto, que logo 
fará executar, e a mesma vai também para Sorocaba, q" Logo 
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fará entregar ao Cap.m mor Com recibo, não haja nisto a 
menor perda de tempo assim como também 110 curar as 
Carnes, que Levão Seu tempo pela muita quantidade que 
ha de Ser preciza, e por isso Se devem tomar as medidas 
bem ajustadas, para não virmos depois a dar em algúa con-
fusão que nos desgoste por isso deve vm regular-se para 
estes provimentos, não Só pelos que Serão precizos para 
aviar o transporte de João Miz; mas para outros mais que 
hão de Sahir d'esse porto Logo depois deLe, no que não 
deve haver descuido, tanto em farinhas, como em Carnes, 
que Se devem por promptas por todo o Janeiro; e bem Sabe 
vm q' hindo frescas se corrompem: Tudo que for precizo 
hir daqui tanto dinheiro como mais materiaes não ha de 
haver faLencia, como já lhe avizei; oponto he que de lá 
a não ha ja : e para que assim não Suceda de tudo o de que 
carecer me faça avizo para lho remeter. Logo. Em quanto 
aos homens q' rodarão 110 meyo de tantos perigos, já q1 

assim quizerão deixalos hir ja que assim quizeram por Sua 
vontade, e nisso não faça mais demonstração algúa. Dz g.° 
a vm. S. Paulo '20 de Dezerobo de 1766. 

P." João Mi: Barros 

Agradeço muito a vm a promptidão, com que me dá 
noticias Suas, que estimo infinito, e não menos as que me 
partecipa do mais que lhe foi recomendado, e projecto dos 
mais, alias, recomendado sobre a averiguação, da retirada, 
e projecto dos mais, em que vm me segura firmeza de 
animo, e consiliados no mesmo intento. Eu estimo infinito, 
e mais que tudo ter Sujeito tão honrado, e tão alta capa-
cidade como vm, de que poça fiar tam importante acção, 
c em que S. Mag.° possa para gloria minha fazer um exem-
plar de merces attendendo aos muitos, e fidelissimos serviços, 
q' espero vm lhe faça distinguindose tanto no zelo, e lide-


	10.5016_10-ORDCISP-01-01_05_-_0603
	10.5016_10-ORDCISP-01-01_05_-_0604
	10.5016_10-ORDCISP-01-01_05_-_0605

