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conta, e vmc.9 deve intimar com toda a aspereza ao d . ° 
Candido que lhe deve por prompta a mesma Praça na 
forma q' lhe doo parte sob pena de o mandar em huma 
corrente p.a o Limoeiro donde nunca mais sahirá. 

Todas as noticias que vmc. 6 me diz de q' ha g r d . e 

quantid. ' de gentios nos d. '" Campos, e de q' ha Mi-
nuanos tudo isso hê de oitiva e desculpas dos q' lá forão, 
que nada averiguarão, e fizerão mt . ° mal a deligencia, e 
he mt ." precizo ao c red . 0 de vmc ." e ao meo que estas 
cousas não vão assim lié precizo q' se tire fructo delias 
e que se mostre em q' se tem gastado tanto cabedal e is-
to sò se pode mostrar pelo fructo, e u t i l id . ' dos estabo-
leciment.0 8 e Minas, que se tiverem adquirido, por q' o 
entrar e sahir he o mesmo q' já fizerão os antigos Paulis-
tas sem dospoza da Fazd.a Real, porem com os gastos q' 
se tem feito a S. Mag.9 he precizo mostrar que se entrou 
e nos establecemos, e q' seguramos, e lhe descubrimos 
taes e taes Minas mostrandolhe a conveniência dos quintos, 
que lho ganhamos; menos disso esta vmc.e mt.° mal, e ou 
também; por q' por essa parte tem sido as despezas mt.*a 

e o fructo pouco, e nos podem agora contas do Real Erá-
rio, e havemos de dalas- Veja vmc.' como hade fazer 
para sahirmos bem delias. 

D. s g.° a vmc. ' m. s a n . s . — S . Paulo a lâ de Feve-
reiro do M l \ . 

D. Luiz Ant.0 de Souza 

Snr. Tent . 0 Cor.9' Affonço Rot.0 de S. Payo e Souza. 

Para o mesmo 

Vejo a conla q' vmc.' me dá junto com a Relação do 
Guarda Mor Franc.0 Miz Lustoza o reflectindo nas poucas 



— 160 -

noticias, q' nos dá e no pouco q obrou acho q' esta ex-
pedição não prestou para nada, nem nos adiantou cousa 
alguma no conhocimt.0 em q' de antes estavamos. 

Pelo q' determino q' esta expedição se uão torne a re-
petir por que nem eu tenho cabcdacs para a mandar pagar 
nem quero arriscarmo e perder mais tempo, e mais cabe-
dal em semelhante duvida. 

O q' ordeno a vmc. e he q' md.° logo sucavar esses 
corgos ou faisqueiras q' elle achou para se mandarem 
repart ir ao Povo, porque este entrando, e começando a 
achar conveniência, elle descobrirá com o tp.° e sem des-
peza os Caminhos para a Campanha de. Guarapuaba, e Ser-
ra de Apucarana sem ser precizo entrar em novos gastos 
q' podem sahir tão inúteis como os primeiros, 

Com elle desfaça Vmc.® logo contracto, q' ajustou ao 
principio dizendolhe q' visto falhar acção, e não ter effeito 
o descobrimt.0 á q' elle foi destinado q' eu não estou mais 
p i ." Contracto nem o quero aprovar. 

De tudo o q' acharem os sucavadores q' vmc.' deve 
logo md."r as cabeceiras do Ambetuba, ou a essas partes 
adonde aparecerão Signaes de formalid.® de ouro me md.® 
v m c . ' logo as amostras visto q' o Goarda mor nem essa 
pequena advertencia teve para nos poupar este segundo 
trabalho, para q' avista das amostras q' vmc.® me mandar 
fazerei pôr editaes nesta cid.® e espalhalos pelas Capt . a ' Vi-
zinhas mandando lançar bando para juntar o maior nume-
ro de gente q' puder para entrar p." essas p t . ' s e junta-
mente nomear Guarda mor, e Escrivão para servir nesse 
descoberto. 

He o q' nesta matéria tenho resolvido e partecipo a 
vmc. ' q' Deos g.° m." an."—-S. Paulo a 12 de Fevereiro 
de 1771. 
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