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soa que puzer duvida a este auxilio ficará respon-
sável ao Castigo q' me parecer justo. S. Paulo a 
13 de Fevere i ro de 1774—Com a rubrica de S. Ex." 

Para o Sarg.to Mor Antonio Pacheco âa Silva 

Por car ta de 23 de Janeiro do anno prezente 
ordenei a Vm.ce que no Destricto dessa V.a e Fre-
guez." de Arar i taguaba mandasse apromptar trezen-
tas Arrobas de toucinho, trezentos alqueires de fa-
rinha, e outros tantos de feijão p.a Socorro da P r a ç a 
de Guatemy, cujos mantimentos mandey q' estives-
sem até Vinte de Fevere i ro por ter determinado q' 
naquelle tempo partisse a expediçam do mesmo So-
corro q' foi precizo demorar por a lgumas ocurren-
cias q' se oferecerão, é por q' agora se faz precizo 
fazelo expedir com toda a brevid.6 Novam.'6 ordeno 
a Vm.ce q' em té 20 deste mez faça recolher todos 
os referidos generos aos Armazéns do Porto de 
Arar i taguaba tendo a necessaria advertencia de 
mandar reformar aquelles generos q' se acharem 
com algum principio de corrupção, e q' ju lgar não 
es tarem Capazes de se remeterem p.a tam grande 
distancia a cujo prejuízo deve Vm.ce a tender com 
o mayor cuid.0 recomendando ao Cap.m Mor de So-
rocaba com copia desta mesma ordem q' assim o 
faça praticar também na p.le q' lhe tocar, e do 
mesmo modo ao recebedor dos Armazéns p.a q' 
m inrle pezar, rever p mpdir tudo e que só receba 
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e passe bilhetes do q' estiver suficiente. Advirto 
porem a Vm.ce q' pelo q' toca aos toucinhos indis-
pensavelm. t e lie necessr.0 q' se completem as tre-
zentas arrobas, mas emquanto ao feijão e farinha 
se de todo não estiver j á a conta completa bastará 
q' se apromptem duzentos e quar. ta alqueires 
de cada um dos generos no q' recomendo a Vm.ce 

cuide logo sem perda de tempo p.a q' no dia de-
terminado possa estar tudo naquelle Porto a ponto 
de embarque. Justamt.6 ordeno a Vm.ce q' logo em 
recebendo esta faça prender a Ant.0 Corr." q' foi 
mandado p.a Guatemy por andar dezemcaminhado 
com hua m.er cazada de onde voltou sem ordem 
m.a p.a esse m.mo Destricto, como Vm.ce o conhece, 
e também o seo procedim.10 não tenho mais q' lhe 
recommende p.a a preciza segurança em q' o deve 
pôr até segunda ordem m.a D.s G.° a Vm.ce São 
Paulo a 4 de Mayo de 1774 I). Luis Antonio de 
Sousa—Snr. Sarg. t0 Mor Ant.0 Pacheco da Silva. 

P.a o Capitão André Dias dc Almd.a 

Por carta de 23 de Janeiro deste prez.-'® anno 
ordenei a Vm.ce as Canoas q' nesse Porto devia 
fazer apromptar até 20 de Fevereiro com a gente 
d e sua mariação as quais agora determino fazer 
expedir p.a a P raça de Guatemy o mais tardar athe 
y in t e deste mez. Por esta cauza novain.10 lhe ordeno 
q ' faça por tudo prompto adientaiido os concertos 
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