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serem executados por dividas, durante os primr.08 seis 
annos do seo estabelecimen. t0 em q' também nam 
seram puxados, p.a Serviço algum Militar, excepto 
naquellas urgências, q' se oferecerem p.a a sua pró-
pria defensa, a q' todos sam obrigados; advertindo 
mais q' nas terras mineraes, q' se descobrirem, Se-
ram preferidos com suas datas p.a as trabalharem ou 
venderem, Segundo as suas possibilidades o permi-
t i rem. Assim o tenlião todos entendido p.a o fazer 
executar na forma q' ordeno : bem advertido q' aos 
mesmos q' se alistarem faram logo aprontar p.a se-
guirem marcha tlié o dia 20 de Julho já referido. 
Sam Paulo a 16 de Junho 177-1. Com a rubrica de 
S. Ex.a 

Ordem p.a os Cap.es de Anx.® das V.as de Parnaiba, c Freg,a de Cn-
tia darem os Sold.os 4- neila se diz p.a p a r d a da Conducta, di-
nlir.o, e prezos, une Tão p.a o Guatemy. 

Porq. to se faz precizo transportar p.a a Praça 
do Guatemy pagamento p.a as Tropas e socorro de 
viveres, e alguns prezos para o Serviço da mesma 
Praça, e p.a q' tudo possa ir com a devida segu-
rança, se faz necessário que seja acompanhado com 
liuma guarda suficiente e Official inferior, capaz de 
a judar a ò q ' v a i encarregado desta Conducta: Ordeno 
aos Capitaens de Auxiliares depé da V.a de Parnaiba, 
e Preg. a da Cut-ia, q' sendolhes esta aprezentada pelo 
Ajud.e da Cavalaria Felipe Fr.0 dos Santos e Ama-
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ral passem na prezença delle mostra as suas Com-
panhias nomeando e fazendo entrega ao d.° Ajud.® 
cada hu de dez soldados dos mais capazes, e de-
zembaraçados de suas respectivas Companhias, fa-
zendo-os Logo apromptar p.a irem nesta delig.a p.a a 
qual nomearão também, com aprovação do sobred.0 

Ajud.® hu Official inferior, q' se julgar mais idoneo 
em huma, ou outra Companhia, e a todos fação por 
promptos com seos armamentos p.a marcharem p.a 

o Porto de Araraytaguaba ao primr.0 avizo, em q' 
espero não haja a menor falta por q' se fação res-
ponsáveis. S. Paulo a 23 de Junho de 1774. Com 
a rubrica de S. Ex: 

P.a o Cap.m mor Reg.te Jozc Gomes de G o r a 

Por carta de 9 de Fevr.0 proximo passado re-
feri a Vm.™ os movimentos, que corrião na nossa 
Frontr . a do Sul, e o cuidado, q' me estimulava de 
q' também por essa parte se fizessem conhecer, 
motivos, que me obrigarão anteciparlhe com deli-
gencia aquelle avizo para se previnirem com tem-
po todas as cautelas, e necessarias providencias 
para a nossa deffença sendo precizo adiantarmonos 
a segurar o passo mais importante na urgência das 
referidas circumstancias q' lhe repeti, e em que foi 
bem instruido, isto supposto me diz Vm.ue por Carta 
de 4 de Abril deste mesmo anno, q' não pudera ter 
effeito executar-se o projecto, q' em semelhante 
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