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a preferencia que ordenei, por que assim lie Conveniente ao 

real Serviço para conservação daqueles povoadores. 

A Franc.0 da Cruz advirta vmc.® que por hora emquanto 

se não embolça da sua importancia que não faça mais assis-

tência, e ao Povoador faça logo entregar essa carta avizandoo 

de que tem ordem minha para fazer abreviar esta deligencia, 

e que Sem demoras nem desculpas, que não admito, cuide 

Logo em Satisfazer ao que prometeo, pois eu asim o Segurei 

aquém lhe fez a assistência, o que depois de asentar Comigo 

huma Cousa que não deve com seus descuidos, mostrar que 

obra o contrario. D.s g.® a vmc.® S. P.'° a 1(3 de Novr.0 dc 1768. 

P.a o mesmo Ajudante 

Vejo o que Vmc.0 me reprezenta sobro o excesso que 

praticou o Soldado da expedição Dionizio da Silva da villa 

dc Sorocaba expondose por este modo á tuga que justamente 

Sc lhe atribue por aquelle procedimento, foi muito acertado 

o prendelo, e fez vmc.® o que devia, e eu lho Louvo, de o 

mandar Segurar com toda a recomendação naquella cadea 

athé me dar parte, vmc.® o faça Segurar com toda a Cautella, 

e Logo Sem demora lhe faça apromptar Sua mulher, e mais 

família que tenha p.il acompanhar para a expedição, para 

cujo efeito deve fazer Logo avizo ao Capitão mor de Soro-

caba para asim o fazer executar e ao mesmo prezo mande 

notificar que no cazo que sua mulher não apareça, e mais 

família para o acompanharem que sem demora o mando 

buscar para o meter nas Galez, e lhe dar todo o mais cas-

tigo que merece. 

Esse outro que se tinha auzentado para hir com o Cuya-

b:mo, como apareceo, e Se acha prompto para a deligencia, 

fez bem mandarlhe soltar o Pay. Os dous Boys d'El-Rey que 

andavão fugidos que denuncia Jozé Ramos, por se acharem 

no Seo Citio, recomende Vmc.® ao mesmo tenha Conta delles 
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the se dar a providencia necessaria. Fica entregue a Copia 

do termo de João Pedrozo, e nisto, e em tudo o mais tem 

vmc.® obrado muito bem. E o que se me offerece dizerlhe, 

e que nas mais deligencias de que está encarregado. Se não 

descuide de ter tudo prompto, e a ponto de partir ao pri-

meiro avizo da forma que lbe tenbo ordenado, o que espero 

da sua boa inteligência, e elicacia com que se emprega no 

real Serviço. D.á g.® a Vmc.® S. Paulo a 16 de Novr.® de 1768. 

P." o Povoador dc Pirasicaha Ant.0 Corr." Bari." 

Por informaçoens que tenho não posso deixar de extra-

nliar a vmc.® o descuido que tem havido na fabrica das 

Canoas que oíferecco postas, e acabadas no Porto de Arita-

guaba the 10 de Outubro passado para pagamento da asis-

tencia que lbe mandar fazer por Francisco da Cruz e do 

mais empenho que já devia; e porque desta desordem poderá 

nascer Consequências muito perniciozas ao bom estabeleci-

mento em que dezejo ver promovidos esses novos moradores, 

por não haver quem queira fazei lhe asistencia do necessário, 

avendo falta de satisfação do que já se deve: Sou a dizer 

a vmc.® que Logo sem a mais Leve demora, ou desculpa 

que não admito, cuide em fazer por promptas e acabadas, as 

referidas Canoas naquelle Porto a Ordem do Capitão André 

Dias, e do Ajudante que alli se acha, para se apurar a sua 

venda com tempo na rnunção dos Cuyabanos da forma que 

tenho ordenado, e do seu producto Sc pagar o excesso da 

despeza, que vejo se fez pela relação que me remete Fran-

cisco da Cruz, que não deixa de me admirar, esperando eu 

com menos quantia se acudise ao precizo, e Se pague o em-

penho antigo como vmc.® mesmo me Segurou; e por que 

tudo o que vmc.® aSentar Comigo, e eu lhe ordenar Se deve 

executar inteiramente, espero que não seja necessário mayo-


	10.5016_10-ORDCISP-01-01_05_-_0683
	10.5016_10-ORDCISP-01-01_05_-_0684

