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Portaria p.a o Almx.e fazer apron-
tar o partir p.a o Porto de Arara)7.51 

os petrechos c munições q' constão 
da mesma. 

O Almx.0 da Fazd.a real logo sem demora fará apron-
tar, e partir p.a o Porto de Araraytaguaba p." se remeter 
a prasa de Guatemy, oito f r a sq r . " das quo se achão a seo 
cargo, surtidas com quarenta frascos de Agua ard.e , vin-
te de vinagre, dezaseis de vinho, o quatro de Azt.e, e 
assim mais quarenta machados, quarenta fouces, Meya ar-
roba de Vellas de sera e meya de far." de trigo comq' p.a 

a mesma deligc.a mando acestir ao Mercador M.e' .fosè 
Gomes a q.m pasará recibo do seu emporte p.a a seu tem-
po haver o pagamento pl.a junta da real fazd. ' e tudo fara 
entregar no d.° porto acrecentandose mais nesta part." o 
Segt.6 Tres resmas de papel ordinr.0, seis miadas de bar-
bante, e doze agulhas de Cozer fardo p.a Cartuchos. Seis de 
Abril de 1771. 

O Almox." da Fazenda lteal Fazenda mande vir com to-
da a brevidade dous livros do progãminho em branco dos 
q' se achão no armazém da Praça de Santos pertencentes 
a mesma Real Fazenda os quaes serão remetidos com o 
mais q' vai na prezente conducta para a Praça de Guatemy 
para Servirem de receita e despeza nas aplicaçoens da mes-
ma Praça.—São Paulo a !) de Abril de 1771.—Com a rubri-
ca de S. Exc.a 

Cara o Comd.e da Craca 

Vmc.0 logo que receber esta mandará escolher dezeseis 
índios dos melhores e mais desembaraçados q' houver na 
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Aldeã da Conceição e os faça vir para esta Cidade onde 
se fazem prcizos para certo serviço em q" poderão ser 
occupaclos dous ou tres mezes. Assim o faça vmc.' execu-
tar de forma que não venhão cá velhos nem doentes mas 
sim os que forem mais capazes e robustos para o Ser-
viço e que estejam aqui até '18 do corrente sem falta al-
guma. Deos guarde a vmc.e m." an. s S. Paulo a 6 de Abril 
de 4771, 

Dom Luis Antonio de Souza 

Snr . Cap.m Commandante Manoel Borges da Costa. 

As cartas encluzas fará vmc. e remeter logo e entre-
gar com recibo as pessoas a quem se dirigiram cujos re-
cibos me serão enviados. 

I'.1 o Sarg.° Mor de Ytú Antonio Pacheco 

Porquanto se faz precizo soccorrer de alguns generos 
a Tropa que se acha na Praça do Guatemy: Ordeno a vmc.» 
q' por Serviço de S. Magd." logo que receber esta faça 
aprontar pl.oS moradores de sua V.» e seo destricto todos 
os mantimentos q' lhe forem pedidos pelo Ajudante do Or-
dens Antonio Lopes de Azevedo que se acha encarregado 
na expedição desta deligencia q' igualmt." recomendo a 
vmc. e para a prompta Satisfação com q' se deve portar 
em tudo o q' pertense ao Real Serviço. 

Para a mesma deligencia julgo será precizo occupar 
alguns homens da Marinha q' ainda não forão ocupados e 
andão na Carreira do Cuyabá p." q' assim chegue a todos 
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