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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-
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rumalos em terras Suas de q' possão viver com m.ta fartura nas Povoações, q' Se estão erigindo. Por Serviço de D.s
e de S. Mag. 0 Ordeno a Vmc.®, que logo ern recebendo esta, cuide com toda a brevid.0 em mandar fazer as dilig. as
necessr.as p. a se effectuar o dito cazam.'0, e Logo q' se acharem cort.es as denunciações da Igr. a com certidão do Parodio, me fará vmc.® remeter os papeis, e junto com elles
a contrahente p.a Se receber com o d.° homem nesta cid.e
com a mesma brevid.® e Segurança fará vm.® remeter a esta
cid.® Quinteria da Roza, cazada com Salvador da Costa Gago
com hum f.u e quatro f.as q' tem p.a irem com Seu maiido cstabelecerse em pt.° mt.° util a Sua conservação; e o Citio, em
q' Se achavam arranchados fará vmc.® entregar a may do
d.° Salvador da Costa, a q."1 o manda entregar. Espero que
vmc.® Satisfaça a estas dilig. as com aquelle Zelo, e promptidão,
q' deve ao Serviço de S. Mag.® e q' não admita embaraço algum
q' Se oponha ao q' lhe tenho ordenado. l).s g\ e a vmc.® S.
Paulo a 13 de Janr. 0 de 1708.

Foi a mesma Carta

Circular

Para o Cap.m mor de S. Paulo para se fazerem as mesmas delig. a favor de Ignacio da Cunha, f.° de Antonio da Cunha,
n.al de Juqueri, destricto de Atibaya, pardo, forro, nasção do
Gentio, e de Apolonia de Siqr.a, administrada de Joanna de
Siq.a, com q.m está justo a cazar. E para Aniceto Dias, f.°
de Manoel Dias, n.al da Penha desta Cid.u quer cazar, e Se
recomenda procurar lhe mulher e havendo a fazer se as mesmas delig.as p.a Se effectvar o cazamt.0 Para Jauuario Cor.a,
pardo, forro cazado com Gertrudes Maria de Jesus, n a l
da Cone.am dos Guarulhos, para lhe mandar vir Sua mulher
e f.03 e juntamente mandar lhe vender as plantas do Citio,
q' Cultivava nas Lavras velhas. Era ut Sup.
as

