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Para o Cap."m mor Jão Miz Barron chefe da expedirão
Suponho a vm m.t0 bom lembrado de tudo q.t0 aqui
praticamos : Só acrescento de novo q' vm em pr.0 Lugar deve
seguir tudo o q' foi assentado no projecto já tantas vezes
praticado pelo que vm deve fazer o seu establecimento o
mais alem que poder, mas dentro cios Limites do marco clividente; porem no caso de falhar este intento 011 encontrar
difficuldade invincivel, ou ainda que não encontre, sempre
vm procure examinar hua noticia que agora me dá Pedro
Taques dizendome a tirar a de um Livro q' a vm remeteo
registrado em q' se conta q' nas margens do Rio Ivay houve
antigamente hua Villa Rica, outra difrente da q' hoje pertence aos domínios de Castella 110 Paraguay de q' não tratamos, aqual destruirão os Paulistas por estar dentro do seu
Certão, e m.t0 vizinho, e que esta villa era situada no barranco do Rio Iva}- que se metia 110 Paranapanema (1) o q' he
m.t0 difrente do q' declara o mapa, por q' o Rio caudaloso
q' se mete no Paranapanema chama o mapa Pirapó, e as
celebres minas de ouro e ferro de Ivay se achão da parte
do Sul do dito Rio q' vae no mapa com esse nome, e então
entre elle e o Rio Piquery q' passa junto as Serranias das
sete quedas, o q' vm melhor poderá examinar, mandando
descobrir todos os sobreditos Rios, e mandando o mapa adonde
o precizar: Não esqueça a comidade de agoa adonde quer
que elleger Lugar para establecimento, e que seja sitio
comodo e forte por natureza. Dezejo-llie m.t0 boa viagem, e
que tudo lho succeda com aquella felicidade que apeteço e
muito peço a D.s vm se governe em caso de duvidas pela
(1) Pedro Taques não podia dizer que o rio Ivahy se mette no P a r a n a p a n e m a ; elle era historiador muito instruído para saber que o Ivahy
é allluentc da margem esquerda do P a r a n á . Pirapó é affluente do P a r a panema abaixo do Tybagy, e Piquiry é aífiuente do P a r a n á acima das
Sete Quedas.
(N. da R.)
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boa capacidade que tem e juizo com q' costuma discorrer,
•espero na proteção de N. Snr. a dos Prazeres q' em tudo lhe
suceda com o mayor acerto. Dz. g\ c a vm. S. Pi.0 18 de
Julho de 1767.

P.a o Cap.m mor desta Cidade p." Se alistar
Segunda expediccão

gente p.a a

P. a esta derJgencia do Serv.0 de Dz. e S. Mag.0 q
mandei fazer pei.o Capitão mor Regente João Miz Barros
nos Sertões do Ivay, Se fas indispensavelmente necessário
Levantar nova bandeira p. a Servir uo transporte, e conducta
de mantimentos com q' deve Soccorrer se aquella expedição em quanto não estabelessem roças p.a o Seu Sustento:
pelo q' ordeno a vm. q' p.a Logo Sem mais demora em
recebendo esta entre na deiágencia de austar quarenta homens no destricto desta Cidade, e Freguezias adjacentes,
repartindo por cada Ima os q' delia Se poderem tirar até
p refazer o referido numaro, q' nesta lhes peço, entrando nelle
Bernardo Pereira de Azevedo do destricto da Freguezia da
Cotia, por ter faLtado de hir na outra expedição, em (pie
Se tinha Listado, os quaes todos hão de Servir na referida
expedição de mantimentos, q' sem falta ha de partir do
porto da Araraytaguaba no mez de novembro, por cujo Serviço Se lhes ha de pagar a cem reis por dia, e de comer
todo o tempo, que gastarem nas referidas viag-es, e conductas de mantimentos, para o p' passará vm mostra geral
a todos, c lhes assegurem, que Se desobedecerem, e Senão
pozcrem Logo promptos p.a esta deLigoneia do Real Serviço
e delias pertendão retirar se Serão castigados como desobedientes e inúteis ao Serviço de Sua Mag.0, e q' emquanto
não aparecerem Se lhe mandão vir prezos p.° as Fortalezas os Pags, mulheres, ou parentes mais chegados; isto
se entende com os que estiverem arranchados em Situações

