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nharem da Tropa auxilliar, e mais pessoas que fo-
rem na sua conducta lhe obedeção. e executem suas 
ordens em tudo o que for para bem desta delli-
gencia de que vay encarregado, pena de que 
obrando algum o Contrario será asperamente cas-
tigado, como me parecer justo. E outro sim or-
denno que concluida esta Comição, se recolha 
logo daquella P raça para esta cidade, trazendo em 
sua Companhia os mesmos Soldados que leva de 
Goarda, a que não porá embarasso algum o Com-
mandante da mesma Praça . Sam Paulo a vinte e 
quatro de Junho de mil Setecentos e Setenta e 
q u a t r o . — C o m a rubrica do lllustrissimo, e Excellen-
tissimo Senhor General. 

Passe o Ajud.0 de Ordens Ant.° Lopes fazer 
com toda a brevid.0 a prez.a expedição p.a a Pra-
ça do Guatemy. 

Ordeno ao Ajud.9 de Ordens Ant.° Lopes de 
Azevedo passe ao Porto de Arari taguaba a fazer 
expedir com toda a brevid.0 a Prez.8 expedição de 
Soccorro p.a a P raça de Guatemy na forma costu-
mada. S. Paulo, a 9 de julho de 1774. Com a ru-
brica de S. Ex.a 

P.a s a r g M o r ffi.ei Caetano Znniga 

Recebo a car ta de Vm.ce de 17 do prezente 
dando-me parte de ter recebido os prezos do Ex."10 

Snr. B.° que conduzio para essa v.a o Sarg. '0 Jozé 
da Silva. 
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Pelo q' resp. ta a essa expedição não posso 
deixar de lhe dizer q' me dou por m.t0 mal servi-
do da demora e falta de deligencia com q' Vm.co 

e o Ajudante de Ordens Antonio Lopes se tem por-
tado em fazer partir nem sei em q' Ym.ce tem dei-
xado passar tanto tempo ou q' Lá estão fazendo 
esquecendo-se da delligencia a q' forão. D.s g.e a 
Vm.ce São Paulo a 26 de Julho de 1774. D. Luis 
Antonio de Sousa,—Sr. Sarg. t0 Mor Manoel Caetano 
Zuniga. 

Para o AjntL 0 de Ordens A n L Lopes cie Azevedo p e se aciia no Por-
to de A r a y t a p a t i a 

Recebo a Sua carta de 26 de Julho em q' 
me dá parte de ter partido a 23 a expedição de 
Soccorro que mandei p.a o Guatemy. E também 
me diz ficava apromptando a Segunda Conducta, 
p.a a qual me faz o largo detalhe de vários man-
timentos que me parece serem necessários segd." a 
ordem q' lhe dirigio o Coronel Afonso Botelho, ao 
que acudo dizendo-lhe que a dita Ordem não está 
coherente com as Reaes Ordens que ultimamente 
vierão da Corte, e q' assim suspenda a larga der-
rama q' mandou fazer, por q' se faz precizo aprom-
ptar o necessário para liir o Brigadeiro com' os seos 
Officiaes, cuja hida ainda está em Segredo, e na 
sua Companhia só hão de hir alguns Artilheiros, e 
hum pequeno Corpo de Paulistas attendendo a q' 
no Guatemy se acha sufficiente numero delles p.a 

conservarem aquelle Prezidio em quanto as Couzas 
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