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das nas relaçoens q' vão por mim rubricadas e a 
mesma import.a se en t regará ao escriturário da Jun ta 
p.a se incluir no tr.° do pagam.'0 q' mando fazer 
da mais despeza em prezença da Camera da mes-
ma V.a e do Ajud. t e de ordens deste Governo. S. 
Paulo a 30 de Janr.0 de 1773,—Com a rubrica de 
S. Ex» 

Porq. tn lie conveniente ao Real serviço socor-
rer de gente e mantimentos a nova P raça de Gua-
temy, e nesta preciza deligencia deve marchar o 
Cap.m Mor Reg. to que nomeei p.a a mesma P r a ç a 
Joze Gomes de Gouvea com os officiaes respectivos 
as Tropas q' estão destinadas p.a o d.° socorro e 
outras deligencias do certáo q' tenho encarregado 
ao d.° Cap.m Mor : ordeno ao Ajudante de ordens 
deste Govr." Ant." Lopes de Azevedo q' logo imme-
diatam. t e passe ao Porto de Arari taguaba a fazer 
apromptar tudo o q' for necessr." p.a esta expedição 
assim de gente como de mantim.108 e canoas p.a a 
sua conduta, em cujo porto lhe passará • mostra e 
formando assento das suas naturalid.08 mandará fa-
zer os pagamt.08 q' vão destinados nas ordens q' di-
rigi aos Menistros da Jun ta da Real Fazenda para 
assim o mandarem executar pelo escriturário delia de 
q' se faráo os termos competentes ; a cada hum dos 
pagam .tos assignados pelas pessoas q' vão indicadas 
nas mesmas ordens p.a assim constar donde perten-
ce, e logo que tiver prompto tudo o q' toca a este 
socorro o fará expedir na forma das ordens q' lhe 
tenho incarregado entregando ao mesmo Capitão 
Mor as q' lhe competem p.!l o seu Govr." dos origi-
naes q' íicáo registrados nesta secretr.a cobrando 



recibo da sua entrega e de tudo o mais q' compe-
tir a Real Fazd.a procedendo com as mais clarezas 
nas despezas q' ocorrerem p.a o d.° socorro, em 
cuja promptificaçâo ordeno a todos os officiaes das 
Tropas Auxiliares da ordenança e de Justiça lhe 
dern todo o auxilio q' carecer obedecendo as or-
dens q' lhe encarregar concernentes ao Real serviço 
p.a q' tudo se execute na forma q' tenho ordenado : 
bem entendido, que se farão responçaveis por q.'q.r 

falta qúe prejudique ao mesmo serviço. S . Paulo a 
1 de Fever.0 de 1773. — Com a rubrica de 8. Ex* 

Porq.10 aos Povos da V.a de Itu, Sorocaba, e 
Araritaguaba se está devendo pela Real Fazenda a 
contribuição dos mantim.1™, e canoas com q' assis-
tirão p.a os últimos socorros q' se expedirão p.a a 
Praça de Guatemy, em 15 de Janeiro de 1772, cujo 
pagam. t 0 tenho ordenado mandem fazer os Menis-
tros da Junta da mesma Real Fazenda pelo escri-
turário delia : ordeno ao Ajudante de ordens Ant." 
Lopes de Azevedo q' naquelles Destrictos faça con-
vocar todas as pessoas a q.m se deverem as referi-
das assistências o que junto com o juiz ordinr.0 e 
officiaes da Camera da V.° de Itu lhe mande fazer, 
os seus devidos pagam.,IIS conforme as clarezas q' 
apresentarem da sua contribuição fazendo-se de tudo 
hum termo a q' se devem juntar as d.as clarezas 
110 fim da conta q' foi vista na mesma Junta onde 
será remetido p.tt se lançar no 1." das contas a . q ' 
pertencem essas despezas, e outro sim mando se in-
clua no mesmo pagam.10 a conta q' apresenta o 
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