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mento da quantia de Sessenta mil reis. Sam Paulo 
vinte e oito de Junlio de mil Settecentos Setenta e 
q u a t r o . O A l f e r e s Felippe Correya da Silva. 

Portaria 

Por quanto se faz precizo conduzir a Praça de 
Goatemy o pagamento de seis mezes para as tro-
pas de sua Goarnição, Fardamento para as duas 
Companhias pagas, e Soccorro de viveres e alguns 
prezos para se recrutarem a falta de alguas praças 
na mesma Tropa como também alguns povoadores 
que lá se querem hir estabelecer: ordeno ao Alferes 
da Companhia de Galvão Felippe Correya da Silva, 
que tomando entrega de tudo na forma das ordens 
que tenho expedido aos Ministros Deputados da 
Real Fazenda, e ao Official que vay dirigir o ex-
pediente deste Socorro no porto de Araytaguaba 
que d'ali passe a conduzir o mesmo Soccorro, pre-
zos, e dinheiro áquella praça na forma que lhe 
for encarregado, onde depois de chegar a Salva-
mento entregará as remessas que lhe mando con-
duzir cobrando recibos do Capitão Mor Regente, e 
mais Officiaes que tomarem entrega, e com elle 
assistirem a factura dos pagamentos de que apre-
sentará nesta Junta as necessárias clarezas para 
sua descarga; e por que nesta delligencia preciza 
de vinte Soldados, e hum Official inferior hábil, 
para o ajudarem a levar tudo em Cautella, e se-
gurança. Ordenno que todos aquelles que acompa-
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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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