
ferro de Calafetar 1 
frasqr. a s vasias 3 
Corrente de ferro 2 
Machados 6 
Sacos vasios 963 
mais hii barril de Sal q' vav p. a a viagem 1 
Disto se ha de fazer assento do q' torna, e do q fica 

no Trem. 

Para. os Cap.™ mores de Sorocaba, e Itú 
Log'o q' vine.0 receber esta, sem demora alguma mande 

juntar os homens q' constão da Relação incluza, vindos da 
expedição, e passandolhes mostra, os avize p. a q' se ponhão 
promptos a partir p. a a mesma tê o principio de 8br.° Segu-
randollies q' aquelles q' vierão a buscar Suas m. o s Se dis-
ponhão p. a as levar em Sua Comp.a 

Tanto q' vmc.® cumprir com esta delig. a na fr. a q ' 
lhe ordeno fará huma relação q' me Remeta Logo, em 
q' declare os q' estão promptos p. a a d. a viagem, e os q' 
tem embaraço p. a a não fazer, por moléstias, ou por outra 
qualq. o r duvida q' Se faça perciso desfazer lha com as provid. a s 

q' Se devem applicar em Sem. e s casos aos que recusão o 
Serv.° de M. Mag.° 

Tanto a esta Como a outros q' de novo quizerem ir 
voluntariamt. 0 com suas fam. a s povoar, e cultivar as terras 
do Sertão p. a as fabricarem por suas nas novas Povoações 
q' se mandão erigir, lhes Segure vmc.° q' indo nesta delig." 
p. a estabelecimt.0 dos Reaes Domínios, e Comum beneficio 
do publico, q' ficarão izentos de qualq. e r execução, que lhes 
pretendão fazer seus credores por tempo de seis annos dentro 
dos quaes Serão também livres de obrigações militares, at-
tendendo a utilid.® q' Se Segue em Se applicarem Só na 
cultura das terras, p. a augmt. 0 daq. l c s Paizes a q' Se qui-



zerem encaminhar, p. a Cujas viagens Se lhes mandarão dar 
os transportes, e mantimt. 0 8 necessr. 0 8. 

De todos os q' novamente quizerem ir empregarem se 
nesta delig. a fará vmc.° outra Relação, descrevendo nella 
com clareza a fam. a e circumstancias attendiveis, q' cada 
hum tiver p. a a preferencia dos lugares, em q' queirão esta-
helecerse confr.0 as Suas posses, a qual me remeta Logo. 

Espero q' em tudo vmc.° obre com aq. l a activid.® e Zelo 
q ' sabe mostrar nas delig. a s do Real Serv.° Deus g. e a 
vmc.° S. Paulo a 13 de Agosto de 1768. 

P." o Cap.m mor cie Sorocaba 
Log'o q' vine.0 receber esta faça prender com toda a 

Cautella os quatro mencionados na relação incluza, vindos 
da expedição, q' fará Logo remeter Com a mesma Segu-
rança a este Corpo da guarda, e veja porq.'" manda fazer 
esta delig. a , q' lhe não vá fugir algum, porq' Se faz precizo 
q' todos os quatro Sejão remetidos a m. a prezç. a p. a o q' uze 
de toda a cautella, fazendeos prender na mostra ou de outro 
qualq. e r modo que lhe pareça mais Seguro, Sem espantar, 
nem por em receyo os mais de q.m não tenho queixa. Espero 
q' vmc.® execute esta dclig. a na fr. a q' lhe ordeno, como fiel 
Servidor de S. Mag. e . Deos g.° a vine.1 S. Paulo a 13 de 
Agosto de 1768. 
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