
lidarão inclusa na mesma Carta em q' vão diferidas as 
providencias pedidas pelo Ajud.e 

Polvora p.a o Cam.0 8 
Chumbo groço 1 
Machados p.a Cada Canoa 1 
Fouces bua p.a Cada Canoa 1 
Eyxos p.a todas as Canoas 2 
Martelos 2 
Pregos 200 
Breu meya 
Feixaduras ' 1 
Barris de Sal 2 
Batelões 1 
Ferros de Calafetar 2 
Armas as mesmas q' vierão 
Remos todos os q' vierão devem Ser-

Libras 

vir, estando capazes, e sendo nece-
sar.° reforma de algíís se fação. 

Sacos conforme os avizos do Comd.e 

devem Ser 880, 
averiguese donde parão os mais que faltão. 

Farinha alqueires 400 
Feijão 300 
Arrobas de toucinho 300 

Portaria p.a o Provedor da Faz.da Real 

Porquanto Se faz precizo dar baixa a tres homens q' por 
doentes, o incapazes vierão da expedição do Ivay, e dar 
alta a tres recrutas q' em Lugar dos mesmos devem ir p.a a 
mesma delig.a Ordeno ao Provedor da Faz.da Real mandará 
fazer os asentos, e clarezas necessarias, c assista com dous 



mezes dc Soldo adiantados aos trez q' vão nesta conducta, 
q' São Angelo de Mattos, Franc.0 Ramos e Felipe da Luz. 

S. Paulo a 22 de Janeiro de 1768. 

Portaria f/." o Ajud." M.el Jose Alberto 

Por quanto Se fez precizo remeter em leva p.a o porto 
de Araritaguaba os prezos Bagabundos q' Se achão neste 
corpo da Guarda, p.a daLi Se remeterem p.a as p.es q' deter-
mino a Antonio Lopes de Azevedo nas Ordens q' lhe encar-
rego. Ordeno ao Ajud.6 de Infanteria M.el José Alberto faça 
a conducta dos ditos prezos, p.a o porto referido e dali p.a o 
])t.° q' Se determinar, donde cobrará recibo das pessoas q' 
delles tomarem entrega; e p.a q' não possa haver embaraço 
na execução nestas delig.as Todas as just.as dos districtos 
]).r onde passarem, e off.es Militares, e da Ordenança, darão 
o auxilio q' pelo dito Ajud.6 lhe foi pedido, e Se lhe aprompta-
rá quartel em toda a parte, na forma das Ordens de S. 
Mag.6 S. Paulo 26 de Janr.0 de 1768. 

Portaria p." Ant.° Lopes 

Porquanto Se faz precizo expedir do porto de Ararita-
guaba os Soccorros de mantimt.05 q' nelles Se achão promptos 
p.a a expedição do Ivay, Ordeno a Ant.° Lopes de Azevedo 
passe ao d.° porto, e achando estar tudo prompto, na forma 
q' tenho ordenado, Se entregará tudo as pessoas responsá-
veis da mesma conducta, q' fará Lego partir com a mayor 
brevid.6 fazendo-se as clarezas necessr.as p.a pagamt,0 dos 
generos contrebuidos, Sem q' possa haver prejuízo na real 
fazenda, e nas pessoas q' delia hão de haver os seus paga-
mentos, c tanto esta deligencia, com as mais q' lhe encar-
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