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Portaria 2>" Ant" Lopes de Azevd.0
Porquanto tenho encarregado a Ant.0 Lopes de Azd.°,
e ao Cap.m Salvador Jorge Velho a deLigencia de Se promtificar tudo o que pertence a expedição do Evay, e me reprezentão os mesmos juntos Com o Comandante delia acharse esta esquipada com todo o preparo de Sua marceção carregada, e fornecida dos mantiment.08 necessar.08 p.a a Lotação de trezentos e vinte homens em Seis mezes, na fórma das
Ordens q' lhes expedi; e q' achando-se a ponto de poder partir Se precisava fazer pagamen.10 á gente, e p.-\ millior Segurança do mantimen.tos, e Canoas, q' se achão Sobre carregados Seria conveniente repartir a Carga delias em mais algúas,
q ' Se fazem precizas p. a millior Se transportar ad.a Expedição;
O q' parecendome conveniente; Ordeno aos mesmos facão preparar de Cobertas, e remos as mais Canoas, q' Se julgarem
precizas p.a os ditos transportes; e peLas Ordens q' mando
expedir aos Capitães mores daquelles districtos fação por
promptas 110 porto de Araritaguaba todas as pessoas Listadas
p.a o referido embarque, e feito o pagamen.10 peio Prov. or da
Fazenda, a q.m o tenho encarregado Se farão embarcar, e
Seguir viagem com o Comandante João Miz Barros, medeando
os dias, q' Só forem precizos p.a fazerem algúa roupa de Seu
vestuário. E para que não haja prejuízo na Fazenda Real pela
fuga, q" podem fazer alguns menos Seguros depois de receberem o pagamento Se lbe aplicarão as providencias q' ordeno aos Capitães mores; e as mais q' Se julgarem úteis á boa
execução desta deLigencia, que a todos hey por muito recomendada. S. Paulo 7 dc Julho de 1767.
P." o Ca_p.m mor de Pá
O bem q' vm. Se tem empregado nesta deLigencia e a
prompta execução que tem dado a tudo, em observância das
Ordens q' lbe expedi, p.a o Serviço de S. Mag.e me deixa tão

