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delig.a, q' Sc deve executar com toda a brevidade faça apromptar Logo todos os homens q' vierão nas mesmas e q' constão das listas q' vmc.® levou, e da q' Se acha na mão do
Cap.m mor de Sorocaba, a q.m fará Logo avizo para a promptiíicação da gente do Seo destr.0, Segurandolhes que devem
estar promptos p.a partirem Logo.
Nesta deligencia Se empregue vmc.® com toda a efficacia, de Sorte q' ao mesmo ponto em q' Se forem concertando as Canoas, e apromptando a gente, Se vão apromptando os mantimt. os q' Se julgarem precizos p.a a mesma
viagem, regulandose p.a o orçamt." e Certeza de tudo pela
ração que Se arbitrou a cada pessoa das q' forão nas duas
Canoas, e dc tudo Se fação a clarezas necessr.as
Dc tudo me vá fazendo miúdos avizos, porque queroSaber o estado em q' estão as Couzas para dar com tempo,
as provid.as a todas as difficuldades q' occorrerem, e nesta
dclig.a recomendo a vmc.® a mayor brevid.® Deos g.® a
vm.® S. Paulo a 10 de 7br.° de 1768.

Para o Ca])."1 mor de Sorocaba
Ficão entregues os tres prezos q' vm.® remeteo, e o q'
falta espero q' vmc.® não falte a delig\a dc fazer Segurar
clonde quer que Sc achar, e fazel-o remeter aqui na mesma
forma, e juntamente me avizc a familia ou estabelecimento
que o mesmo tem nessa V.a
Aos mais pode vmc.® aSegurar que ou com as mulheres
ou Sein cilas, Se ponlião Logo, promptos p.a fazerem viagem ao pr.® avizo, q' lhes for da Araraytaguaba, do OíF.aI q'
está executando a mesma delig.a c os que Se puzerem na
Repugnancia de não quererem ir llies Segure vmc.0 q' hão
de Ser prezos, remetidos p." as gales, e no Cazo q' pertendão fugir, Selhes executará este mesmo Castigo nos Pags,
mulheres e Irmãos.
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Pelo q' respt,® ao pagamt, 0 que não tenhão duvida,
porq' agora Se lhes manda fazer.
Faça vmc.0 executar esta delig.a de Sorte que não haja
embaraço algum, e no cazo lhe pareça q' deva haver pela
inconstância desses homens, me faça Logo avizo p.a Se darem as providencias a tempo, e Se antes disso conhecer
disposição de fuga em alguns, os faça logo prender com
segurança. Espero q' vmc.® em tudo obre com aquella prompta Satisfação que se deve ao Real Serviço. Deos g.° a vmc.®
S. Paulo a 10 de 7br.° de 176S.

Para o Cap.m mor de ltú
Pela Lista q' vmc.® remete vejo a desobediencia em q5
Se puzerão alguns de Seus homens q' vierão p.a não tornarem p.a a expedição em que Se achão Listados, vmc.0 Logo
os faça procurar, e prender, Segurando a todos q' os q' faltarem para esta delig. a os liei de castigar asperamt:' mandandoos meter nas Gales p." o Serv." das Fort.™ e os q'
não apparecem Se ha de fazer o mesmo procedimento nos
Pags, e parentes, como jd tenho ordenado.
Também vejo o nenhum fructo q' fez nesses moradores a delig.a em q' vmc.® os convocou na mostra p.a irem
povoar o Sertão com as condições offerecidas, que elles deviam estimar, Se como fieis vassallos quisessem Ser úteis a
Si, e ao estado, mas como lhes falta o Reconhecimento, e
Recuzão o que lhes podia Ser mais útil, e não querem Seguir o Cam.0 que Se lhes proponha, talvez q" inda o procurem por necessidade, depois de conhererem o Seo erro, Sempre vmc.® prosiga na mesma delig." atê ver o q' Será precizo
resolver.
Emqt. 0 a ir este anuo EstanisLau de Campos povoar ao
pé de Pirasicaba, me parece já tarde, e julgo Será mais acertado ficar esta delig.® p.a o anno q' vem. Deos g.® a vmc. 0
S. Paulo a 10 de 7br.° de 1768.

