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com a força quo se requer, cujo dinheiro elle deve promp-
tamente entregar sem disconto, ou diminuição algúa. l).s gd.e 

a vmc.6 m . s an . s S. Paulo a 4 de Março do 4770. 

Dom Luiz Antonio de Souza ; 

Sn. Tenente Coronel Ajud." das Ordens do Governo. 

Relação do que S. Ex.* fez remeter aos Armazéns da Praça 
de Santos a entregar ao Ajud,e de Ordens Affonço Bote-
lho de S. Payo e Souza em Párnaguá. 

Cincoenta armas novas 50 
Cincoenta bayonetas 50 
Cincoenta cartuxeiras 50 
Cinco barris de polvora fina 5 
Hum cunhete de balas de mosquetaria I 
Quinhentas pederneiras 500 

Isto foi o que 1 lio mandei pelo Mestre da Embarcação* 
quo passou o recibo ; mandará fazer arrecadação. S- Paulo 
a 3 de Março de -1770.—Coma rubrica de S. Er* 

Relação do pagamt.0 de hum anno, que se faz aos o/Ji.cS 

e Soldados da Comp.& de q' lie Cap.m Frtinc." Ar.a Bar-
reto. 

Cap.m Franc. 0 Ar.a 

Tent.e M.el da S." 
Alf.05 Santiago 

177$300 
66$00Ò 

90$000 
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Sargt.0 Supra 46$640 
Cabo Franc.0 Gomes 4 7$280 
Cabo Franc." Leme 47$040 
Cabo Ign.° Felix ' 22$050 
Cabo Salv.or de Godoy 47$400 
Tambor * 4 3$320 

4-30$730 
A 32 Soldados 501$410 
A 2 mais $ 
Guim."— IV o Ten. ' Joaq. ra Coelho 44-$000 
Mayor-—P." o Sarg.0 Prc." Teixr." 4 7$280 
Galvão—P.ao Soíd. " M." Frc.° 22$425 
Borg.s—P.a o Sold." João Pacheco 22$800 

Curitiva 

Major—Lourc.0 Cardozo 
Borg.5—José Alz' 
Guim."—José Cordr." 
Galvão—M.01 Per. ' da 

22$050 
22$800 
42$865 
22$800 

Soldo dos 3 mezes, que recebeo p.a a sua 
Cornp.» o Cap.m Frc.° Ar.a Barreto 

Mais recebeo parapagamt.0 do q' devia o Sold.0 

Deziderio Mathoso do seu funeral 
Mais p.a o Sold." Sebã.0 de Barros Nunes 
Mais p. ' o Sold.° Máximo Franco 

4:044$425 

4: 124$860 

335$549 

34$000 
4 $505 
5$700 

1:504$474 

Soma hum conto quinhentos, e hum mil quatrocentos se-
tenta e quatro reis, que tudo recebeo o d.° Cap.'" Franc." 
Ar." Bar. t0 p.* Levar, e destribuir na forma, que se declara 
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na relação retro, alem da q' elle Leva por extenço feita por 
mim Escrivam dos Contos, que esta escrevi, e asignei. 
S. Paulo 4 de Março de 1770.—Jose. Atmtacio de (jlirr* 

Levou mais o d.° Cap.™ Ar.a 4o$G00 rs 
p.a pagar em Iguapé o abono q' mandou 
asistir o Ajud." das Ordens Affonço liotellio 
ao Sold.0 Ignc." Bibr.0 da Comp.a de Sylva, 

Leva o Cap. ,n Prancisco Ar.a Barreto 
p.a a V.a de Parnaguá em dinhr.0 , que re-
cebeo nesta Provedoria para entregar na-
quella V.a ao Ajudante de Ordens do Go-
verno desta Capitania AÍTonço Botelho de 
Sampayo e Souza p.a Se destribuir nas 
obras da nova Fortaleza que aly se está fa-
zendo por ordem do 111.mo e Ex.'"" Snr. Ge-
neral, oytocentos mil reis 800$000 

Leva mais p.a entregar ao d." Ajud.0 de 
Ordens acima declarado, em dinhr.0 , e ou-
ro barreteado com suas guias cinco mil 
cruzados, para se ir pagando, e destribuin-
do nos generos q' se vão aprontando p.a 

as expedições de Tibagy; a saber 
4 :276$72l rs. p.a pagamt.0 do que se está 
devendo de resto da primr." expedição, co-
mo se vio da conta, q' deo até Dezembro 
de 1769; e 7 2 3 $ 2 7 9 rs. p.a se continuar a 
dispender no mais que for necesr." p." as 
expedições, que se hão do apromptar , que 
tudo faz dous Contos de reis 2:000$000 

E asim mais p." pagamt.0 de tres mezes 
de soldos, q' se hão de dar aos Índios, 
que aly se achão trabalhando nas obras 

11 
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da dila Fortaleza, cincoenta e sete mil, e 
seiscentos reis. 57 $1)00 

Cujas Ires parcellas importão dous con-
tos, oitocentos, e cincoenta e sete mil, e 
seis centos reis, que tanto depois de ser 
contado recebeo elle dito Capitam para cm 2:857$6h9 
sua Comp.a Levar para a Y.a de Parnaguá, 
e aly entregar ao sobredito Ajudante de 
Ordens, para o q' dito fica, o para cons-
tar Lavrey esta guia de minha Letra, e 
Signal nesta Cid.c de S. Paulo aos 4 de 
Março de 1770. Eu José Anastacio de 
01ivr.a Escrivão dos contos, e Almoxarifa-
do o escrevi, e asigney—Jozé -A naslaeio de Olirr.'. 

Como não tem sido possível achar clérigo com as cir-
cumstancias necessarias p." Servir de Capelão as expedições, 
e se podese obrigar a ir, não houve mais remedio que apro-
veitar da boa vontade, com q' se olferese o l'.e Fr.e bento 
Iloiz', Religioso do Carmo, sobre o qual escrevi ao seu Prov.al 

para q' por serviso do S. Mag.® o houvese asim por bem, e 
sem esperar mais resposta o faço partir por ser mt.° prejudi-
cial toda a demora; e dezejarei, que elle chegue cm bom 
estado de saúde, c que posa ser ainda mt..° útil com as 
suas noticias, e com as suas experiencias sem embargo dos 
seus annos, a que suprirá com o génio, e inclinação, q' tem 
para estas couzas. 

Vão as Licenças do Rd.0 Vigário Capitular para se de-
marcarem os destrietos das novas Freg.a s de Sabauna, Arara-

Para o memo Ajud." das Ordens 


	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0080
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0081
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0082
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0083

