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Para o mesmo 

Vejo o q' vmc.e me diz de ter mandado Socavadores ao 
descuberto do Cardoso, e q ' m e dera pt.e do q' se achara; 
íico esperando os avizos de vmc.® nesta matéria, e 111e adianto 
por ora a Lembrança do q' aqui asentamos, p.a q' vmc." Saiba 
q' neste descuberto não convém, q' vmc.e Se empenhe em 
descubrir todos os C.orrigos, q' neles posão ter ouro; mas 
somente examinar aqueles, q' já não pode ser pormenos, do 
q' estarem descubertos; porqt.0 não convém, q' aly Se esta-
beleça de Sorte o Povo q 'venl ia a faltar p.a encher o princi-
pal intento do decuberto do Tibagy da mesma sorte se haverá 
vmc.e nas repartições q' não puder deixar de fazer depois q' 
eu lhe mandar as ordens; por q ' s o devem ser aquelas preci-
zas p.a entreter a gente, de q' vmc.0 Se ha de servir para po-
voar a novas conquistas, q ' s e intentão; por q' p." esas hé, q' 
necesitamos de toda a força de gente, p.a as estabelecer, e de-
fendermos de quem nos Las queira tomar ; o q' não se preciza 
nestes descubertos, q' já são nosos; e que estão no interior 
dosnosos estados, e nós Senhores delles, p.a a todo o tempo 
nos aproveitarmos das riquezas que elles tiverem ; e de tudo 
o referido já vmc.6 pode ver que toda a clelig.a se deve enca-
minhar a Conquistar as Fronteiras, para q' nos fique o Certão 
todo p.* dentro, e posamos ao depois desfruetar, e esquadri-
nhar com todo o Socego, o que nele houver. D." g." a vmc.® 
S. Paulo a o de Julho de 4769. 
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