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zer conduz i r em Sua Campanhia para a Villa de Hú e aly 
entregar a Francisco Novaes de Magalhães para destribuir a 
mesma importancia a ordem de Provedor da Fazenda Real 
pelas pessoas a quem se estiver devendo das assistências 
que fizerão para fornecimento e transporte das tres ultimas 
expediçoens que forão para a nova Praça de Guatemy Se-
gundo os bilhetes que se achão, alias que se hão de apre-
zentar por parte daquellas pessoas a quem se estiver de-
vendo de que assignará recibo ao pé desta para descarga 
do dito Thezoureiro ficando obrigado a aprezenlar outro da 
entrega que ahy ha de fazer do d.° dinheiro para constar. 
Sam Paulo 13 de Março de 1771—Com a rubrica do Snr. 
General Prezidente da Junta e com a rubrica do Dr. Ou-
vidor, e Corregedor da Comarca •—e com rubrica do Dr. 
Procurador da Corda e Fazenda . 

P.a o Cap.'" Frc.° Lopes de Souza 

Com muito gosto recebi noticias de vmc.6 e da sua 
Tropa a q.,n estou obrigado p. '° bem q' se portam nas de-
lig.a ' do Roal Serviço, que lhe tem sido recommendadas, 
de cujo procedimt.0 me fica a mais viva Lembr." p . a a to-
do o tempo os attender como meressom. 

Nesta occazião ordeno ao Ten. 0 Coronel Affonço Rot.0 

de S. Payo ; q' Logo sem mais demora fassa marchar a 
a vmc,6 , e ao Ten." Jozé Roiz da S . a com toda a gente 
q' compete ao Seu Commando p .° a Prassa de Guatemy 
com toda a brevid. ' por assim ser conveniente ao Serv.0 

de S. Mag.e. Esporo q' vmc." assim o execute, logo que 
receber a ordem, e q' com louvável Zello, e pronta obd. a 
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satisfaça a tudo o que lhe for recomendado por seus su-
periores naquella prassa, e Seu continl. e . 

A Comp.a do Tent.6 Jozè Roiz da S.a mando juntar 
e agregar a de vmc.' debaixo do seu comando, e lhe re-
comendo mt.° q' entre todos se conservem sem a menor 
discórdia e com a mais prefeita união, por quo so asim se 
adianta o serv.° e se adquire nelle o maior nome, e a mi-
lhor fama. Espero q' assim o pratiquem todos p.a q' tudo 
se adiante, e se conserve como tenho determinado, e p." 
os seus aumt.°s, e tudo o mais q' for de darlhe gosto 
mo acharão sempre com a mayor cord.6. Deos Gd.6 a vmc.e 

m. s an.s S. PI.» 27 de Mç.° de M l \ . 

/'.a Tent." José Roiz' da S* 

As noticias de vmc.' recebi com mt.° gosto e de toda 
a sua tropa a q.m estou obrigado pl.° bem q' servem a 
Sua Mag.' de cujo procedimt.0 terei sempre viva lembr. a 

em lodo o tempo p a os a t e n d e r e premiar como merecem. 
Nesta ocazião ordeno ao Tent.6 Cor.6' Affonsso Bote-

lho do S. favo, q' logo sem mais demora fassa marchar 
a comp." de vmc.e incorporada com a do Cap.m Frc.° Lopes da 
S.a p.a a Prassa do Guatemy com toda a brevidade pois 
assim he conveniente ao serv.° de S. Mag.6 Espero q' vmc.6 

asim o execute Ioga que receber a ordem, e que com a 
mais pronta obd." satisfassa a tudo o q' lhe for recomend." 
por seus superiores naquella Prassa, e seu continente, Do 
mesmo modo obedecerá vmc.6 em tudo o que for conser-
nente ao Real Serv.° ao Cap."' Franc." Lopes a cujo coman-
do mando agregar a sua comp.a , recomendandolhe m. t 0 q ' 
entre todos se conservem sem a menor discórdia e com a 
mais prefeita união, por que asim convém p.a a boa execu-
ção do serv." Espero q' asim o pratiquem todos na certeza 
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