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P." João Afiz Barros
Agora recebo carta do Capra. mor, em que me dá contados termos que vão hindo essas couzas, c da minha resposta,,
q' lhe mando conferir com vm. verá o que quero Se pratique no Serviço que está por fazer nas Canoas, e nisso, e
em tudo o mais que lhe ensinuo assentará vm. com elle oq' for mais conveniente a Fazenda Real, e mais commodo
á Conducta de vm. porque dez.0 que huma couza, e outra
faça com o milhor acerto.
Vm. me não dá noticias Suas, Sabendo, q' aLcm de estimadas Sc me fazem precizas para Saber os termos em q'
vm. tem o partido da Sua bandeira; pelo que quero Logo
me faça este aviso, decLarando-me os que j á tem Seguros,,
e os que lhe faltão, porque assim Se faz precizo para com.
tempo Se darem as providencias necessarias. Tenha vm.
Sande, c felicidades, e de me occasiões de dar-lhe gosto..
Dz. g.° a vm. S. Paulo 10 de Janeiro de 1767.

P." o Caja.m mor de Jacarelnj
Recebo a carta de vm, com data de cinco de Janeiroem que me dá parte das duvidas, q' encontra nos capitães
para deixarem a Listar os Seus Soldados, na bandeira dc
vm, e que nas mesmas Ordenanças encontra a mesma opposição, e pouca vontade nos Soldados, que procura, talvez
q ' julgando elles o pouco Lucro, a que vão expor o Seu
trabalho, Será a cauza porque Sc retirem dc entrar ncllc,.
e por esse motivo o não queirão acompanhar; e porque
nada move tanto as vontades Como o interesse certo pratique vm, a factura desta gente para Seguirem o Seu partido
debaixo do ajuste de Cem reis de Soldo por dia, e Sustentonecessário para os transportes, por que tudo Se lhe ha de

