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Forma em q' ha de Sa hir a Expedirão q' vay p.a o porto 
de Araraytayuaba p." embarcar p." o Ivay 

Sahirão desta Cid.e com todo o aparato militar depois 

de postos em ordem e se fazer o signal com os instrumen-

tos para partir. 

Depois de sairem fora da Cid.0 não Conservarão mais 

<]' seis sold.os do Cav.°, dous adiante, e dous na retaguarda, 

e dous q' mandarão adiante com homens de enxada p.a Con-

sertarem o Cam.° onde Carecer. 

Todos os carros serão numerados para que sempre con-

servem a mesma ordem de marcha. 

A cada carro se porá hum sold.0 da praça dos q' vão 

p.a esta Expedição p.a lhe servir de guarda, o dar parte ao 

Comd.0 de tudo o q' carecer. 

Sahirão depois do dia claro em boa ordem, e farão poizo 

ao menos huma ora antes dc anoitecer, aonde houver me-

lhor comodid.e, e aguada. 

Repartâo-se pelas fam.ns as marmitas q" houver, e a 

grande Servirá p.a o Rancho dos Sold."8 

O Com.de marchará a diante p.a dar as provid."8 neces-

sr."8 e na retaguarda outro off.al dc quem se lie p.a acaute-

lar o q' possa acontecer. 

Haverá grande cuid.° na passagem dos Rios, passando 

nas pontes por cada vez hum carro, p.a q' não succeda haver 

alguma desgraça. 

Para Ajud. Manoel Jozé Alberto 

Por ordem do 111."10 e Ex.mo Snr" General entregará a 

vmc.e o Sargt.0 Felipe Fr.0 hum mulato chamado Jerónimo 

de Brito, que mesmo Sr-determina m.'lar na Expedição: vmc.0 

Logo q' o Sarg.'0 lhe íizer entrega do d." prezo lhe passará 
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recibo delle p.a o fazer por em Araraytaguaba com toda à 

segurança, e lá todo o tempo q' estiver té m.a chegada 

dentro do qual liça vmc.° responsável a sua fuga. Ao sargt. ° 

faça vmc.® voltar Logo q' tomar conta do prezo, e aos mais 

camaradas excepto Miguel Pr.a que deve seguir viagem 

com vmc.® p.a diante. Deos g.l!® a vmc.® S. Paulo a 11 de 

Março de 17(59. — Antonio Lopes de Azeredo. 
Sr. Ajudt." Manoel José Alberto. 

Recebeo o Sargt.° Feli|>e Fr.0 dos Santos o mulato cha-

mado Jeronimo de Brito, contheudo na carta acima p.a en-

tregar ao Ajud.® -Manoel José Alberto, c de como recebeo, 

e se obrigou a entregalo assignou este. 

S. Paulo a 11 de Março de 17(59. 

Phelipe Fr: dos St.os Ani:1 

Ordem </' Lera o Ajud: das ordens Antonio Lopes de Ace-
xedo, par q" se lhe dê todo o auxilio de q' carecer 

Por qt.® se faz precizo transportar ao sertão do Ivay os 

cazaes, e famílias q' se achão listados p.a irem povoar aquelia 

Froutr.a, conduzir a Art.a, munições, e petrechos neces-

sr.os p.a guarnecer a Fortificação do Guatemy, m.dar pagar a 

Tropa da Expedição o executar no mesmo continente outras 

m.as deligoncias do Real seviço: Ordeno ao Ajudt.® das m.as 

ordens Antonio Lopes de Azevedo, que na conformid.® das 

ordens que lhe tenho expedido, e instruções por mim as-

signadas, faça dar todas as providencias precizas á sua 

prompta execução, fazendo embarcar todo no porto de A-

raraytaguaba; e passará na mesma monção á aquelle con-

tin.® a executar, e fazer executar o mais de que está en-

carregado, p.a cujo expediente: ordeno, e mando a todos os 
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