
— 78 -

ao Ouvidor da Comarca de Pernagua passem a mencionada 
paragem o fação erigir cm V.a a d.° Povoação, levantando 
pelourinho, signalandolhe termo, de (pie se fará auto, em 
que também assignará a Camara da V." com quem confinar» 
para que em nenhum tempo possa vir em duvida, e lhe de-
marquem o lugar para edificarem os Passos do Concelho, o 
Cadea; como tombem me proporão, as pessoas mais capa-
zes para Juizes e Vereadores, para eu nomear os q' hão de 
servir em este prezente anno, na forma das Ordens, que te-
nho : como também Escrivão para cu lhe mandar passar 
seo Provmt.® o q' tudo obrarão conforme dispõem as Leys 
que se achão promulgadas a respeito desta matéria. 

São Paulo a 2e de Janr.0 de '1770.—Cem o rubrica de 
S. Er.'. 

Foi outra Portr.a do mesmo teor para se 
erigir em V.a a nova Povoação de Guara-
tuba. 

P." o Ajud.e de Ordens que se acha cm Curitiba 

Para que Vmc.® veja o quanto procurey agradar ao 
Cap.'n Franc." Aranha por virem recomendados por vmc.® 
os seus bons serviços: e que solhe fizerão todas as vonta-
des, não em as nomeações de Cabos, mas em dinheiros de 
Soldos, que avansei a sua Comp.", o de Soldados, de q' 
mostro procuração, mando a Vmc.e a relação de tudo o que 
se lhe deo. 

Pela mesma relação será vmc:® informado do q' lhe re-
meto para continuação dos gastos da Fortaleza de Parana-
guá; como também para pagamento das dispezas que se 
tem feito com as expedições, c p.a se poderem continuar 
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com a força quo se requer, cujo dinheiro elle deve promp-
tamente entregar sem disconto, ou diminuição algúa. l).s gd.e 

a vmc.6 m . s an . s S. Paulo a 4 de Março do 4770. 

Dom Luiz Antonio de Souza ; 

Sn. Tenente Coronel Ajud." das Ordens do Governo. 

Relação do que S. Ex.* fez remeter aos Armazéns da Praça 
de Santos a entregar ao Ajud,e de Ordens Affonço Bote-
lho de S. Payo e Souza em Párnaguá. 

Cincoenta armas novas 50 
Cincoenta bayonetas 50 
Cincoenta cartuxeiras 50 
Cinco barris de polvora fina 5 
Hum cunhete de balas de mosquetaria I 
Quinhentas pederneiras 500 

Isto foi o que 1 lio mandei pelo Mestre da Embarcação* 
quo passou o recibo ; mandará fazer arrecadação. S- Paulo 
a 3 de Março de -1770.—Coma rubrica de S. Er* 

Relação do pagamt.0 de hum anno, que se faz aos o/Ji.cS 

e Soldados da Comp.& de q' lie Cap.m Frtinc." Ar.a Bar-
reto. 

Cap.m Franc. 0 Ar.a 

Tent.e M.el da S." 
Alf.05 Santiago 

177$300 
66$00Ò 

90$000 
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