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mais a vmc.0 que vá mandando consertar as Canoas, e pôr tudo
prompto p. a partir Logo Sem a minina demora, p.a o q' faço
partir daqui com toda brevid.e hum off.al p.a o ajudar, e
vmc.® Se Sirva do Cap.m André Dias de Almeida, q' me consta
da outra vez teve bast.0 disvello na expedição que partio com
notável aproveytamento do Real Serv.°, e vmc.® faça andar
as cousas p. a diante em ordem a que Se conclua Logo tudo
por q' necessita partir já esta expedição, na qual Se governará vmc.® em tudo como na primeira fazendo recolher os géneros com que cada hum for contribuindo, e passando-lhes
os seus bilhetes á vista das referidas entregas. Faça se isto
de Sorte q' não haja falência em estar prompto a partir Log-o
e já, que assim Se faz precizo. Deos g. e a vmc.® S. Paulo a
2 de Janr. 0 de 1768.

P.a Se dar ajuda e favor ao ajud.° Tlieotonio JoséZuzarteque
vay fazer sair a expedição j/.a o Ivay
Porq.0 11a prezt.® occasião vay o Ajud.® Theotonio José
Zuzarte á Freg.a de Araraytaguaba a certa delig." do Serv.°
de S. Mag.®: ordeno a todos os ofticiaes de milicia e justiça
aq.'u esta for apresentada lhe dem toda a ajuda e favor q'
precizar afim de Se facilitar logo os Seus transportes, p.a q*
com presteza conclua a dependenc.ia de q' vay encarregado.
S. Paulo a 4 de Jan.° de 1768.

Para o Cap."1 de Piadamonhangdba

Luiz Lopes da Costa

No Destricto dessa V.a foi prezo, e remetido em Leva para a expedição do Ivahy Antonio Furtado. n. al de S. Amaro,
e assistente nessa Freg. a , onde estava justo a cazar com a f.a
de Pedro Paulo de Pindamonhangaba, e Como determino ar-

