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Pelo q' respt,® ao pagamt,0 que não tenhão duvida, 
porq' agora Se lhes manda fazer. 

Faça vmc.0 executar esta delig.a de Sorte que não haja 
embaraço algum, e no cazo lhe pareça q' deva haver pela 
inconstância desses homens, me faça Logo avizo p.a Se da-
rem as providencias a tempo, e Se antes disso conhecer 
disposição de fuga em alguns, os faça logo prender com 
segurança. Espero q' vmc.® em tudo obre com aquella prom-
pta Satisfação que se deve ao Real Serviço. Deos g.° a vmc.® 
S. Paulo a 10 de 7br.° de 176S. 

Para o Cap.m mor de ltú 

Pela Lista q' vmc.® remete vejo a desobediencia em q5 

Se puzerão alguns de Seus homens q' vierão p.a não torna-
rem p.a a expedição em que Se achão Listados, vmc.0 Logo 
os faça procurar, e prender, Segurando a todos q' os q' fal-
tarem para esta delig.a os liei de castigar asperamt:' man-
dandoos meter nas Gales p." o Serv." das Fort.™ e os q' 
não apparecem Se ha de fazer o mesmo procedimento nos 
Pags, e parentes, como jd tenho ordenado. 

Também vejo o nenhum fructo q' fez nesses morado-
res a delig.a em q' vmc.® os convocou na mostra p.a irem 
povoar o Sertão com as condições offerecidas, que elles de-
viam estimar, Se como fieis vassallos quisessem Ser úteis a 
Si, e ao estado, mas como lhes falta o Reconhecimento, e 
Recuzão o que lhes podia Ser mais útil, e não querem Se-
guir o Cam.0 que Se lhes proponha, talvez q" inda o procu-
rem por necessidade, depois de conhererem o Seo erro, Sem-
pre vmc.® prosiga na mesma delig." atê ver o q' Será precizo 
resolver. 

Emqt.0 a ir este anuo EstanisLau de Campos povoar ao 
pé de Pirasicaba, me parece já tarde, e julgo Será mais acer-
tado ficar esta delig.® p.a o anno q' vem. Deos g.® a vmc.0 

S. Paulo a 10 de 7br.° de 1768. 


