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fará entregar ao Cap. m mor Com recibo, não haja nisto a
menor perda de tempo assim como também 110 curar as
Carnes, que Levão Seu tempo pela muita quantidade que
ha de Ser preciza, e por isso Se devem tomar as medidas
bem ajustadas, para não virmos depois a dar em algúa confusão que nos desgoste por isso deve v m regular-se para
estes provimentos, não Só pelos que Serão precizos para
aviar o transporte de João Miz; mas para outros mais que
hão de Sahir d'esse porto Logo depois deLe, no que não
deve haver descuido, tanto em farinhas, como em Carnes,
que Se devem por promptas por todo o Janeiro; e bem Sabe
v m q' hindo frescas se corrompem: Tudo que for precizo
hir daqui tanto dinheiro como mais materiaes não ha de
haver faLencia, como já lhe avizei; oponto he que de lá
a não h a j a : e para que assim não Suceda de tudo o de que
carecer me faça avizo para lho remeter. Logo. Em quanto
aos homens q' rodarão 110 meyo de tantos perigos, já q1
assim quizerão deixalos hir j a que assim quizeram por Sua
vontade, e nisso não faça mais demonstração algúa. Dz g.°
a vm. S. Paulo '20 de Dezerobo de 1766.

P." João Mi: Barros
Agradeço muito a vm a promptidão, com que me dá
noticias Suas, que estimo infinito, e não menos as que me
partecipa do mais que lhe foi recomendado, e projecto dos
mais, alias, recomendado sobre a averiguação, da retirada,
e projecto dos mais, em que vm me segura firmeza de
animo, e consiliados no mesmo intento. Eu estimo infinito,
e mais que tudo ter Sujeito tão honrado, e tão alta capacidade como vm, de que poça fiar tam importante acção,
c em que S. Mag.° possa para gloria minha fazer um exemplar de merces attendendo aos muitos, e fidelissimos serviços,
q' espero vm lhe faça distinguindose tanto no zelo, e lide-
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liclade com que fixamente Se lia de empregar, como noSabio discurso, com que ha de derigir a ideyas para sua
fortuna, terminando nos descubertos, e riquezas daquellas
Campanhas os mayores enteresses p. a esta Capitania, e para
o Real Erário. Na Carta do Cap. m mor, q' lhe mando conferir com vm verá o que lhe determino Sobre a extracção
das Canoas, que Logo devem Ser promptas no Rio, assim
como tudo o mais que pertence a mantimentos p.'1 q' não
haja algúa falta que nos ponha em confusão e nos desgoste;
v m com elle consultem os meyos mais efficazes para tudo
o que lhe ordeno Se executar com a brevidade, que d e t e r mino, q' sem falência se faz Logo precizo, e como v m
vem aqui faLaremos 110 mais. Em quanto aos da retirada,,
pouco importa, deixaLos hir. Vay o Soldado Guilherme na
forma que vm pede, c p. a tudo o mais que for de dar gosto
á Sua pessoa Serei Sempre muito certo Dz. g.° a vm. S..
Paulo 20 de Dezembro de 1766.

P." o Cap.m mor Salvador Jorge Velho
Recebo a de vm de 4 de Janeiro, em que me da conta
do que lhe tenho ordenado Sobre os preparos para a expedição do Ivay, pCLO que Sou a dizer a vm que em quanto
ao recolhimento das farinhas, c feijão, como este se faz muitoprecizo, e toda a demora que ouver na Sua fabrica nos poderá ser nosciva, para que não experimentemos algúa falta,
•pie depois nos embarasse, visto não me ter ainda chegado
as Liages que mandei vir, vá vm tomando as varas de a l godão, que achar, e forem precizas para ensacar o dito m a n timento, dc forma que se recolhão com todo o resguardo
para que se não corrompa, nem tenha avaria com a h u m i dade do tempo, ou por mal Secos, e fabricados. Einquanto
ao trabalho, de que inda prccizão as Canoas para poderem

