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o trabalho e também alguma utilidade aquelles pobres q r
até agora tem Servido na expedição: por cujo respeito ordeno a vmc. 6 se fação puchar para esta conducta todos
aquelles q' forem precizos dos q' andão de fora, e quando
se queirão fazer rebeldes fogindo para os Mattos ou para o
Cuyabá os faça vmc. e prender e remeter a este Corpo da
Guarda e não aparecendo execute a mesma Ordem em sua
famílias,
e para que não Cuidem q' de alguma maneira
poderão escapar com desobediencia ao Real Serviço ponha-os v m c / na certeza de q' para o Cuyabá não ham de
hir p o r q ' aos mesmos Commerciantes daquollas Minas hei
de prohibir que os não levem, o a clles se fogirem
como
rebeldes, hei de mandar
castigar
asperamente.
Espero q' em tudo obre vmc.® como deve para que
não possa haver falta em nada do q' for precizo para esta
ta importante deligencia, e por tudo o que houver será
vmc.® responsável e obrigado a me vir pessoalmente dar a
razão do que se obrar contra a minha Ordem.
Deos guarde a vmc." m. s a n . V S. Paulo G de Abril
de -1771.
D. Luiz Antonio

de

Souza.

Snr. Sargento Mor Antonio Pacheco.

I}ara

o Cap.m mor de

Sorocaba.

Vmc" logo q' receber esta sem mais demora faça
apromptar nessa Vila e seo Destricto t todo o genero de mantimentos que pelo Ajudante das minhas Ordens Antonio
Lopes de Azevedo lhe forem pedidos para fornecer a Tropa que se acha na Praça do Guatemy; os quaes fará re23
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meter e entrega, no Porto de Araraytaguaba ao recebedor
Romualdo José de Pinho para aly se lhe passarem os recibos da entrega e clarezas com q' mando proceder para
haverem scos pagamentos.
Espero que em tudo obre vmc.® com a devida Satisfação ao Serviço de S. Magd.® para o bom êxito desta
deligencia e por toda a falta q' houver será vmc." obrigado a me vir pessoalmente dar a razão.
Deos guarde a vmc.® m. s a n . s . S. Paulo a 6 do Abril
Snr. Cap. m Mor José de Almeyda Leme.

Para o Cap.'" Mor de

Parnahyba

Ymc. e logo que receber osla sem mais demora faça
apromptar nessa Vila e seo destricto todo o genero e mantimentos que pelo Ajudante das minhas Ordens Antonio
Lopes de Azevedo lhe forem pedidos para fornecer a Tropa
que se acha na Praça do Guatemy os quaes fará remeter e
entregar no Porto de Araraytaguaba ao recebedor Romualdo José de Pinho para aly se lhe passarem os recibos da
entrega e clarezas com q' mando proceder p . a haverem
seos pagamentos. Espero que em tudo obre vmc. e com a
devida Satisfação ao Serviço de S. Mag.® para o bom êxito
desta deligencia e por toda a falta que houver será v m c . '
obrigado a me vir pessoalmente dar a razão. Deos g d . e a
vmc.® S. Paulo a 6 de Abril de 4774.
D. Luiz

Antonio

Snr. Cap. m mor João de Almd."

de

Souza.

