— 165 —-

P.a o Ajud.e de Ordens Ant.o Lopes de Azd.<», escrita p.ioOf.ai da Sala
O nim° Exm.0 Snr. Gen.1 me Ordena participe
a Vm ce q' a preça com q' foi precizo marchar
Ignacio Ribr.0 Guim.os com o Sarg.10 q' foi conduzir os prezos não dou Lugar p.a o avizar a Vm.06
q' o d." Vai p.a Sangrador na prezente Expedição,
11a qual fará Vm.co marchar p.a a Praça do Guatemy e lá exercitar a sua arte atendendo a ser tão
necessr.0 e mister n.a prez.'6 ocazião.
Deos gd.c a Vm.°® Sala a '24 de Setembro de
1774, Sr. Ajud.'' de Ordens Ant.0 Lopes de Azevedo. O Ajudante Antonio de Santa Anna
Crasto,

Porq.' 0 por Portr." de doze do Corrente ordenei
aos Ministros Deputados da Junta fizessem entregar
ao Brigadr. 0 Jozé Custodio de Sá e Faria a importância dos Soldos de hum anno dos Oficiaes e Soldados Artilhr.08 q' com o mesmo Brigadr. 0 marcham
p." a Praça de Guatemy a q' acrescerão os Soldos
de Sirurgiam, e Sangrador }).a nos tempos competentes, durante o dito anno lhes mandar fazer pagamento, e lie mais regular, q' hú dos oficiaes receba o dinhr." p.a fazer os pagamentos por portarias
do sobredito Brigadr. 0 :' Ordeno aos mesmos Ministros Deputados da Junta, façam entregar o d.0 anno
de Soldos dos referidos Officiaes. Soldados, Sirurgiam

— 166 —e Sangrador, ao Then.t0 Joaq. m Jozé Botelho, ou
p.a este fazer os ditos pagamentos pelas Ordens q'
lhe distribuir o d.° Brigadr." ou p.a se entregar por
ordem do mesmo p.a o d.° fim ao Ten.10 Jeronimo
da Costa Tavares bem advertindo q' chegando todos
a Praça de Gatimy se recolherá nella o d.c dinhr.0
em hum Cofre de duas chaves, liúa das quaes estará em poder do d.° Brigadr. 0 e outra em poder
do Of.al ou fiel, q' na Praça de Guatemy nomear e
determinar o mesmo Brigadr.0 p.a o q' tudo se remeterá com o dinhr.0 bua Copia desta Portr.11, e
das Lista dos Soldos, na qual se taram as clarezas
necessarias. S. Paulo a 23 de Setbr.0 de 1774,
Com

a rubrica

de

S.

P.a o AjM.c Aiit.o Lopes
O 111 mo e Ex.mo Senhor General me Ordena
diga a Vm,ce que em consideraram aos m.1"" e
grandes crimes, q' tem Jozé Montr.0, e se resolveo
antes a mandal-o p.a Guatemy do q' entregal-o a
Justiça, como merecia: e q' attendendo mais ter
este Servido já na Tropa paga o fez Sarg.'° de
húa das Comp.as d'aquella Praça, com o additamento de q' não será, pelos seos mesmos crimes,
o seu regresso tam cedo, como talvez imagine. l).s

