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O Sargento Mór M.0' Caet.° de Zutiiga faça por 
prompto nesta Cid.® em o dia 20 do Corr.tc todas 
as Cavalgaduras e Carros q' constão da Relação 
junta por mira. rubricada p.1 a conducta do Briga-
deiro Jozé Custodio de Sá Faria e mais Tropas q' 
com elle ha de marchar p.* o Porto de Araryta-
guaba. B outro sim fará apromptar as Cavalga-
duras q' constão da mesma relação para a condu-
cta dos touc.08 q' se achão em poder do Almoxa.6, 
cujos fará o d." Sargento Mor remeter logo p.a 

aquelle Porto antes de marchar o mesmo Brigadr.", 
p.a q' na sua chegada possa estar tudo a bordo das 
Canoas sem q' ha ja demora q' faça embaraço ao 
Seo embarque; e todas as mais providencias as q' 
forem precizas 110 Caminho p,H estes transportes, as 
fará dar o referido Sargento Mor procedendo-se em 
tudo as clarezas necessarias que aprezentará no 
Tribunal da Junta p." por ellas se fazer pagamento 
a quem competir. 

S. Paulo a 13 de Setembro de 1774. Com a 
rubrica de S. Ex.a 

Cavalgaduras a' se d e v e i apromptar p.» a ConAncta do Brigadr.o José 
Custodio de Sá e Faria Of.es e so l l .« n' com elle marclião desta 
Cid.e p.a o Porto de Araraytagnaba. 

Cavalos Cargueiros 
Cavalos de Sella. . 
Carros 

Quarenta 
Oito 
Trez 
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Cavalos p.a a Conducta dos touc.0s 

q' devem partir p.a o d.° Porto 
diante do mesmo Brigadr.0. . . . Vinte e dous 

P.a o A M . ® de Ordens Antonio Lopes de Azevedo fazer embarcar p.a 
a Praça de Gatimy os prezos, (f constão da Lista junta. 

O Ill.mo e Ex.mo Snr. General me ordena diga 
a Vm.ce, q' em sua conducta com seis Soldados, q' 
acompanhão Leva o Sarg. t0 Jozé da Sylva de Mo-
raes nove prezos, q' constão da relaçam junta pelo 
mesmo Senhor rubricada q' Vm.CB os fará embarcar 
p.a a Praça do Gatimy na prez.t0 Expediçam; fa-
zendo outro sim reflexão nas notas q' vem indica-
das á margem de seus assentos, p.a q' lá se dê 
aquelle devido cumprim.10, q' o mesmo Senhor na 
d.a relação determina. U.s g.c a Vin.ce m.s an.s 

Salla em S. Paulo a 22 de 7br.° de 1774. Snr. 
Ajud.0 de Ordens Antonio Lopes de Azd.°—O Ajud.e 

Januário de S. Anna Crasto. 
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