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P.a o mesmo 

O papel cpie remeto, me entregarão esta tarde, e como 
elle, ainda que em estillo Gotico, não deixa de conter alguas 
cousas muito bem Lembradas, e muito bem advertidas lbe 
remetto para que o veja, e Se governe para aquellas, que 
lhe parecerem mais adequadas, e o dito papel conserve para 
me tornar a trazer. Dz. g.e a vm S. Paulo 4 de Julho 
de 1767. 

P." o mesmo 

Meu Antonio Lopes. Hey de estimar lbe assista Sande 
perfeita; eu passo Sem moléstia. Daqui lbe tenho escripto 
duas vezes depois que partio para essas partes, dando-lhe 
resposta a outras tantas, que recebi Suas. Agora torno a 
escrever-lhe para Saber o que Se passa Sobre essa expedição, 
em que considero algum embaraço peLa demora q' vai ha-
vendo, e assim desejo tirar me do cuidado; per,o (pie ordeno 
ao portador desta espere pela Sua resposta. A encommenda 
q' Sc fez a Antonio José de Carv.0 já aqui se acha, e está 
prompto a partir na primeira occasião, em que Se Ofierecer 
conductor (1). Também o Provedor tem já formaLizado o 
Livro em que Se lia de fazer a matricula da gente Com as 
decLarações do q' vence cada hum, e o dito Livro está ru-
bricado por elle, porém Se houver de Ser Levado não serve 
com esta circonstancia, e lie precizo procurar outro modo. 
O dito Provedor está apressado para hir para Santos, e eu 
o dilato por dezejar que esta conta corra toda peLa Sua mão, 

(1) Era a eneommenda de correntes, grilhões, collares e algemas para 
o uso dos expedicionários de Yguatemy. 

(X. da 11.) 
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mas como elle tem pressa lie precizo me mande dizer por 
este portador q' demora, poderá haver para eu me resolver 
Se o devo dkatar, ou deixar partir. Também Antonio José 
de Carvalho pede o embolsem do q' se lhe deve, e Sobre 
isto tenho que faLar com Antonio Lopes para determinar a 
forma em que este pagamento deve ser praticado. Já lhe 
avizey que deixassem partir os do Cuyabá, por que não 
he justo lhe cauze mayor prejuízo. Sobre tudo me avize. 
Também he precizo que haja Capellão, e já Sei quem ha 
de Ser. Dz. g.e S. Paulo 26 de Julho de 1767. 

P." o Ca])."1 mor de Sorocaba 

Agradeço muito a vm. a prompta execução, que deu as 
minhas ordens na diligencia, que lhe encarreguei p.a Se 
aListarem os cento e vinte homens, que faltavão p.a a ex-
pedição do Evay o q* vm praticou com conhecido acerto, pelo 
que me consta, e vejo da Lista, que me remete, a qual torno 
a remeter a vm p.° por ella Se pucharem os mesmos Lis-
tados; e quando forem remetidos ao Comandante da expe-
dição Se lhe remeter com elles a mesma Lista, pelos Ofíi-
ciaes, q' os acompanharem p.3 milhor Se vir no Conheci-
mento, q' São os mesmos; e p.a isso lhe hirá accrescentando 
algúas circonstancias de Suas naturalidades, nomes dos Pays, 
e das mulheres, Com quem São cazados. Va vm, dispondo 
que Se ponhão promptos a partir ao primeiro avizo, por 
q' tico passando as ortlens do q' vm. ha de praticar p.a que 
nenhum falte, e Se faltarem por quem Sc lia de puchar. 
Pelo q' respeita ao Caso, q' Succedeo com o que rcsistio, 
tique vm. Sossegado que eu mando as ordens p.a o que nesse 
p.ar Se ha de observar Sem q' Se entenda com o Soldado. 
He o q' posso dizer a vm q' l)z. g.° S. Paulo 1.° de Julho 
de 1767. 
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