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Ordem, p e acompanhou a carta supra p.a o d.» Manoel André 

Porq. to Manoel André de Vasconcellos se ofere-
ceo voluntariam. t e a levantar húa Bandr." de cem 
homens p.a entrar na Conquista do Sertam do Tibagy 
e p.a esse fim se acha já com as Ordens q' lhe fiz 
expedir na data de 13 de Março de 1772 em q' or-
denei a todos os Cap.Us da Ordn.a da V.a de Itú, e 
das mais Freg."8 em q' elle julgace conveniente con-
vocar as pessoas, com q' devia formar se a d.a Ban-
dr/1, passassem mostra as suas Comp.88 na prezença 
do Sobred." para convocar, e congregar os q' vo-
luntariam. t e o quizessem acompanhar naquella im-
portante dilig.a, a q' se tem o servido, e proxima-
m.tB deve partir a completala thé vinte de Julho 
proximo futuro. Novam. t9 ordeno a todos os Cap.118 

das sobred.118 Villas de Itu, e maisFreg."8 onde elle 
aprezentar esta, façam passar mostra as suas Com-
p.as com assistência delle p.a q' se possam alistar 
todos os q' preeiza p.a a d." Bandr.11 advertindo, 
que nesta dilig." devem concorrer os sobred."8 

Oficiaes com toda a eficacia do seu préstimo, acti-
vid.0, e Zello do Real serviço, p.a persuadir aos seus 
súbditos, q' voluntariam. t e se ofereção para a mes-
ma delig.", declarando, e fazendo conhecer a todos, 
que os q' quizerem passar com suas famílias, a es-
tabelecerse por Povoadores nos Campos de Guara-
puava já descobertos n'aquelle Sertam, Se lhes da-
ram gratuitam.6 terras, em que possam viver com 
Largueza, onde gozaram de todos os Privilégios, Li-
berd.08 e izençoens que concedem as ordens de S. 
Mag.e; alem de se lhes perdoarem quaesquer crimes, 
q' tenhão. nam sendo a primr.a cabeça, e de nam 
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serem executados por dividas, durante os primr.08 seis 
annos do seo estabelecimen. t0 em q' também nam 
seram puxados, p.a Serviço algum Militar, excepto 
naquellas urgências, q' se oferecerem p.a a sua pró-
pria defensa, a q' todos sam obrigados; advertindo 
mais q' nas terras mineraes, q' se descobrirem, Se-
ram preferidos com suas datas p.a as trabalharem ou 
venderem, Segundo as suas possibilidades o permi-
t i rem. Assim o tenlião todos entendido p.a o fazer 
executar na forma q' ordeno : bem advertido q' aos 
mesmos q' se alistarem faram logo aprontar p.a se-
guirem marcha tlié o dia 20 de Julho já referido. 
Sam Paulo a 16 de Junho 177-1. Com a rubrica de 
S. Ex.a 

Ordem p.a os Cap.es de Anx.® das V.as de Parnaiba, c Freg,a de Cn-
tia darem os Sold.os 4- neila se diz p.a p a r d a da Conducta, di-
nlir.o, e prezos, une Tão p.a o Guatemy. 

Porq. to se faz precizo transportar p.a a Praça 
do Guatemy pagamento p.a as Tropas e socorro de 
viveres, e alguns prezos para o Serviço da mesma 
Praça, e p.a q' tudo possa ir com a devida segu-
rança, se faz necessário que seja acompanhado com 
liuma guarda suficiente e Official inferior, capaz de 
a judar a ò q ' v a i encarregado desta Conducta: Ordeno 
aos Capitaens de Auxiliares depé da V.a de Parnaiba, 
e Preg. a da Cut-ia, q' sendolhes esta aprezentada pelo 
Ajud.e da Cavalaria Felipe Fr.0 dos Santos e Ama-
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