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e a S. Mag-.c no qual espero Vmc.0 Se empregue com o disvello de bom vassallo, e p. a tudo o que for precizo não faltarei com as devidas providencias, e p. a o Seu augm. t0 Serei
Obr.° a atestar os Seus Servç. os como meressem. Deos g. de
a vmc. 8 S. P.10 28 de Janr. 0 de 1768.

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-.da
expedição do Ivay, e q' juntam. t e partirão os vagabundos
p. a 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. t0 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.:L
Se copiarem nos Livros a q' pertencer, e tudo ficar com clarezas para o futuro, e p. a 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. a
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.0 S. Paulo a 19 de Fevr. 0
de 1768.

P." o Cap.m mor Salvador Jorge Velho de Itú
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
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das Povoações q' mando fazer pelo Tietê abaixo: La lhe
determine aquelia q' elle deve governar, e as pessoas de q' lia
de Ser composta p. a elle dar principio a Sua direcçâo, depois de passados aquelles dias precizos, de q' necessitar p.a
arrumação das Couzas de Sua casa, a qual lhe não Será
prohibido o vir de tempos em tempos q.d0 lhe for necessário tratar alguas dependencias, contanto q' não abuze desta
Licença extraordinariam. te p. a faltar as obrigações de q' vai
incarregado para a dita Povoação. E vmc.® me dará parte
daquilo q' elle faltar nesta matéria para Se prover de remedio.
Em atenção ao referido mande vmc.® Logo Soltar ao
fiador q' se acha na prizâo, como também a hum escravo,
q' diz lhe pertence. Ds. g. e a Vmc. e . S. Paulo a 19 de
Fevr. 0 de 1768.

P.a o Cap.'n mor Salvador Jorge Vellio de Itú
Fico na certeza da informação q' vmc. e me dá a respeito do q' lhe ordenei em carta de 23 de Fev.°, ficando
nessa parte descançado por não Ser o q' me tinhão dito.
Mandeme vmc.® dizer como se acha o Cabo de esquadra Joaq.m de Almeida a q.m firio o criminoso Ign. c da Mota
por q' estou com esse Cuidado.
Os seis prezos q' derão Cauza a esta desordem deixe-os Vmc.®. estar, e mandeme dizer se ha algum inconveniente ou perda p. a as suas famílias, em q' vão p. a as novas povoações, especialmt. 0 o Cirurgião Ant.° Jozé q' foi
actor do falço requerimento q' se me fez contra Jozé Pinto.
Em quanto a reprezentação q' faz Felix de Godoy, o
Povoador Ant,° Cor." Barboza lhe dará modo com q' se possa
ir establecendo e se for necessário algúa ferramenta do q'
ha nesse armazém, Com informação de Ant.° Lopes Se lhe
mandarão dar. Sempre hé precizo, q' de comprimt. 0 a or-

