
Porq.4® Manoel André de Yaseoneel los se offerece 
vo luntar iamente a levantar hua bandr.a de cem homens, 
p.a entrar no Sertão do Tibagy, levando por sobalternos 
da mesma bandr. a aos q' elle nomear: Ordeno a 
todos os Capitaens de ordenança da Y . a de Itú, e das 
mais Yi l las e Freg. a s , onde el le julgar conv.® q' sen-
do-lhes esta apresentada imediatam.4® façam passar 
mostra as suas Comp.a s com assistência do sobre-d.® 
M.®1 André de Yascon. l o s p.a q' todos os q' volunta-
riam. t e quizerem acompanhalo na refer.a di l ig . a com 
elle se possão alistar livrem.4®, inda aquel les crimi-
nozos, q' o não forem da primr.a cabeça, com a cer-
teza q' lhes serão perdoados outros quaesquer crimes, 
em q' tenham incorrido em at tenção a dil ig.a a q' 
vão empregar-se, como também ficarão izentos de 
qualquer execução q' lhes façâo seus credores, em 
q. t0 andarem na mesma dil ig.a de cujos previ legios , 
liberd.®", e i zençoens gozarão os Dezertores, q' tem 
sabido desta capitania, e também todos os Yentur . o s 

q' quizerem acoinpanhalos logo q' se alistarem nas 
d.as bandeiras, e iram vencendo o soldo, q' se lhes 
ha de conferir p.a o d.° effeito; p.a o q' devem con-
correr efficazm.4® os sobre d.08 Capitaens das refer.a s 

ordenanças, congregando a todos os q' puderem, e 
forem mais capazes p.a se erigir, e completar d.a bandr.a 

de cem homens os quaes seram preferidos nas datas 
das terras mineraes, q' se descobrirem, o q' espero 
se cumpra inteiram.® na forma q' tenho ordenado .— 
S. Paulo a 13 de Março de 1 7 7 2 . — Com a rubrica 
de 8. Ex.* 

Para o Cap.,B André Dias. 

Pelo requerim.4® dos Cuyabanos q' a Ym°® remeti 
p . a se lhe dar a g.4® de mareação necessaria p.a a sua 
conducta, verá Ym.®® o meo desp.° que mandando 


