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Portaria p.a o Ajudante de Ordens Antonio 
Lopes de Azevedo 

Porquanto se faz precizo para a boa assistência da 
Praça do Guatemy e defença daquella fronteira soccorrer 
de toucinhos e feijão as Tropas q' se achão de prezidio na 
mesma Praça: urdeno ao Ajudante de Ordens Antonio Lo-
pes de Azevedo passe logo ao Porto de Araraytaguaba e 
a l i e n a s V. ' s de seo contorno mande apromtar para sustento 
da sobred . a Tropa trezentas arrobas de toucinho e tre-
zentos alqueires de feijão de cujo emporle mande fazer 
conta separada da mais despeza que ocçorrer para esta 
conducta c juntamt.® mande conduzir desta Cid." para o 
sobred." Porto outo frasqueiras sortidas das q' se achão 
entregues ao Almoxarife com todos os petrechos e monições 
q' ao mesmo tenho ordenado faça remeter, e que constâo 
da relação por mim rubricada, q' tudo fará embarcar e 
transportar o dito Ajudante para a sobredita Praça a entre-
gar ao Ten . e Coronel Regente dela João Miz' barros ou à 
quem suas vezes fizer, e assim mais, fará aprontar todas 
as Canoas e gente de sua marcação para dita deligencia e 
mantimentos q' forem precizos para a ida e volta da via-
gem e tempo qne trabalharem para se preparar a dita con-
ducta procedendose em tudo com as clarezas necessarias 
para cujo expediente e para q' se execute ludo com a 
mayor brevidade. Ordeno e mando a todos os Officiaes e 
Sold.0* das Tropas Auxiliares das V.a s de Ytú, Pernahyba, 
e Sorocaba, Capilaens e Justiças dos mesmos destrictos dem 
todo o auxilio q' pedido lhe for para a referida deligencia 
obedecendo em tudo as Ordens q' lhe intimar concernentes ao 
Real Serviço. S. Paulo a 8 de Abril de 1774. Com a ru-
brica de S. Exc.& 


