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em qualquer necessidade, e como no P.e Fr. Ant.° das Chagas da Relligião de V. P.e me dizem concorrem todas as
circonstancias de virtude e Letras p.a o d.° ministério, por
Serviço de D.s, e de S. Mag.e rogo a Y. P.c Seja Servido
nomeaLo p.a d.a expedição em que espero não esperimente
falta no devido tratam.10, e estimação ao Seu caracter. Dz.
g.° a V. P.° S. Paulo 6 de Julho de 1767.

P." o P: Fr. José Mi:'
Na prezente occasiâo Se faz partir o Guarda mor João
Miz Barros Irmão de V. P.° p. a a expedição do Evay, e
Suas Campanhas: e como o Serviço em q' vai, Será muito
do agrado de l)z., e de S. Mag.® p e L O q' espero elle ha de
obrar na conversão do Gentio, e extensão dos Reaes domínios entre aquelle paganismo: Sou a dizer a Y. P.e, que
por me constar fica a sua Casa com algua menos providencia no Seu retiro, q' V. P.® cm attenção ao q1 lhe merece, como bom Irmão, e ao Serviço em que vay empregarse, queira Suprir a Sua faLta, applicando as providencias
que lhe parecerem mais justas a evitar os prejuízos q' podem haver na Sua caza durante o Seu regresso; espero da
Sua capacidade, e religioza intensão assim o queira praticar por me fazer a mercê, e juntamente darme occazião em
que possa darlhe gosto. Dz. g.° a Y. P.° S. Paulo 10 de
Julho de 1767.

P." Antonio Lopes de Azeredo
Parte o Provedor da Fazenda Real a fazer pagamento
á gente da Expedição, e Leva dr.° mais p. a tudo o q' for
necessário; lie precizo haver boa economia, e conta exacta,
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tanto para q' as despezas fiquem com boa cLareza, como
para que Sobeje todo o dinheiro, q' Se poder escuzar para
Se recolher outra vez ao Cofre. Vay ordem p.a Se darem
vinte e cinco mil reis a João Miz de ajuda de custo, aLem
do Seu Soldo. Fiz nova portaria p.a as despezas, que Sc hão
de fazer, e para regulamento dos Soldos, por não estar bem
certo Se Levou consigo outra Similhante. Aqui Lembrou
fazer pegar a huns Soldados auxiliares nas armas quando
fosse na oceazião do pagamento p. a impedir q' nenhum fugisse daquelles que devem embarassar-se depois de ter recebido o dinheiro de El Rey, mas considerando milhor a
matéria não aprovo totalmente este meyo, por q' pode Succeder q' isso mesmo lhe cauze mayor terror, e q' por isso
fujão mais depressa. Aqui Se Ma divulgando algúa couza
a remessa dos grilhões, o q Se tornou a, remediar; he
precizo que haja cautella j>.a <f não fassa isso terror aos
homens. Também aqui Se contão buas poucas de mentiras,
q' vierão da V.a dc S. Franc." arrespeito do Rio Grande, o
q' tudo tenho por novas dc Caminho, tanto peLo modo
com q' Se contão q' não bé digno de credito, como por
q' tendo cartas do Snr' Conde da Cunha me dis estar Sem
informação nenhúa nesta matéria.
He tudo o q' me lembra dizer-lhe, e recomendar-lhe,
q' com toda a brevidade fassa partir a expedição, por q'
toda a demora pode Ser muito prejudicial, q' Se vay passando o tempo, de q' hão de necessitar p.a Lançarem as
Suas rossas. Dz. o g.° m.os annos Como dez.0 S. Paulo 11
de Julho de 1767.

Para o mesmo
Ao tempo que recebi a Sua Carta já fazia estar a minha
resposta, porque a expedi daqui no dia oito, e a Sua foi
passada dc lá no mesmo dia. Vay nova ordem p.;l o Cap.'"'

