o descommodo desses moradores, vindo os bilhetes com a
importancia de toda a despeza, Se remeterá o dr.° p. vmc.® e
o Cap. André Dias o fazerem repartir, e entregar a q. pertencer a Sua cobrança. A vmc.® agradeço mt.° o bem q' Se
emprega nas dilig. do Real Serve. e a prompta satisfação com q' executa as m. Ordens, pelo q' Serei obrigado,
atestar tudo como vmc.® merece. Ant.° Lopes leva Ordem
p. ajustar o mulato, e Se pagar o Seu importe, justo elle,
Se fação as clarezas necessr. para Segurança da venda, e
Se entregue o dr.° a aq. pertencer. Dz. g. a vmc.® m.
a. S. Paulo 28 de Janr. de 1768.
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P." o Povoador de Pirasicuba
O Ajud.® M. José Alberto entregara a vmc.® os prezos
vagabundos que Constão da relassão por mim rubricada de
que vmc.® deve tomar conta e fazer-lhe aCentos de Suas
naturalidad® . Com os mesmos hirá vmc.® povoar na margem
do rio Tiete os Sitios de Avanhandava, Barra de Pirasicaba, e
Itapura, e os mais, que forem convenientes p. bem dos
povos, na forma q' vmc.® insinuar a Ant.° Lopes a q. contiro
as providencias que a vmc. deve partecipar p. q' tudo Se
execute na forma que determino. Dessa povoação asistirá
vmc.® com alguns mantim. aos homens, e com algúa ferramenta p. os Servç. , que lhe deve governar na forma
dos mais de que está encarregado e não Sirva a vmc.® de
difficuld.® a distancia em q' ficão os sitios em que mando
Se estabelessão os povoadores; porque comb a estrada he o
rio, hindo vmc.® arranchalos e assignarlhes os serve. q'
devem fazer, de tempos a tempos lhe vai passar revista, e
dar Ordens p.° o mais q' hão de Seguir deixandolhe alguns
Cabos mais Capazes de que possa fiarse para que os governe, e deste modo, inda que seja com mais trab. fará
vmc.® com a Sua boa activid.® hum grande Servisso a Deos,
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e a S. Mag-. no qual espero Vmc. Se empregue com o disvello de bom vassallo, e p. tudo o que for precizo não faltarei com as devidas providencias, e p. o Seu augm. Serei
Obr.° a atestar os Seus Servç. como meressem. Deos g.
a vmc. S. P. 28 de Janr. de 1768.
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P." Antonio Lopes de Azevedo
Estimo a boa noticia q' me dá de ter partido a dez do
corrente a esquadra das Canoas, em q' vai embarcada a Seg-.
expedição do Ivay, e q' juntam. partirão os vagabundos
p. entregar ao Povoador de Pirasicaba para ingrossar a nova Povoação a q' tenho dado principio naquele Rio.
Eu bem sei q' alg-ua demora tem havido mas espero
em Deoz, q" tudo chegue m. a tempo, em q' Se Sigão os
utillissimos fins q' desejamos. Todas as despezas q' Se tem
feito mande Lançar Com todas as clarezas, q' costuma, p.
Se copiarem nos Livros a q' pertencer, e tudo ficar com clarezas para o futuro, e p. constar aonde Convier.
Depois disto passará a Fabrica do Ferro e examinará
bem a raiz, e Cauza de q' procede não estar erigida a d.
Fabrica, e terse gasto tão Considerável Cabedal, q' me parece impossível o podelo ter consumido sem terem executado nada.
Ds. g.° a vmc.® como dez. S. Paulo a 19 de Fevr.
de 1768.
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P. o Cap.™ mor Salvador Jorge Velho de Itú
a

Aqui chegou o prezo Feliz de Godoy apresentar-se a
minha ordem, e eu o absolvo da prizão mediante a incumbência de q' elle Se encarrega de dirigir, e governar hua

