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Vem importando a Lauda retro \2o$400 
Silva—Gonçalo Roiz 11$400 

Joaq.m José Barboza 
Antonio Dias de Moraes 
Manoel Carnr.0 de Brito 
Ignacio Pedrozo 
José da Gosta Bicudo 
Bernardo Domingues 
Pedro de Oliveira 
Antonio de Pina 

I I$400 
I <1 $400 
I I$400 
1\$400 
11$400 
11$400 
11$400 

11$400 

228$000 

A estes vinte soldados se bade abater no pagamento, 
que se lhes fizer 1 $ rs. a cada hum, por se haver tirado 
outra tanta importancia dos mesmos soldos acima, para se 
dar a elles quando partirão e por isso só hão de receber 
40$4000 rs. cada hum dos Sobreditos Soldados. 

Acompanhou a esta relação outra dos Povoadores, 
que forâo n'esta ultima expedição para o Yvay. 

Conhecimento dos Petrechos, e munições, que se 
transportarão p.a o estabelecimento do Yvay n'esta ul-
tima expedição, que acuza a carta retro. 

§ Quatro pesas de Artelhr.» de i'|rro, calibre de 4 4 » Pesas 
§ Quatro carretas pertencentes as mesmas 4 » Carretas 
§ Dous Pedreiros de bronze 2 » Pedreiros 
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§ Quatro Roqueiras de bronze 4 » Roqueiras 
§ Cento e dezoito balas de ferro calidre 

de 2 4 1 8 » balas 
§ Oitenta ditas calibre de 4 80 » ditas 
$ Dous Cunhetes de balas de mosquete com 

o pezo do 5 arrobas cada hum, incluído junta-
mente no pezo os cunhetes, e fazem 10 arro-
bas 2 » Cunhetes 

S Dez Barris de polvora de de 2 a. cada 
hum * 1 0 » Darris de polvora 

§ Quatro Estropos 4 » Estropos 
§ Dous montões 2 » Montões 
§ Cinco braças de corda de Linho 5 » braças do Corda 
§ Quarenta e seis braças de Cabo 

de em bé em quatro pedasos 40 » Braças de Cabo 
§ Huá pulé _ 4 » Pulé 
$ Hú cabo de embé com 49 braças 49 » braças de Cabo 
§ Vinte braças de Cabo mais 20 » braças do d.° 
$ Seis pesas de Corda de L.° p.a boyas » 6 pesas de Cordas 
Que tudo recebeo o Ajudante de Auxiliares Manoel José 

Alberto do Almoxarife da Real Fazenda Manoel José e S. 
Payo, para em sua companhia fazer conduzir para o Porto 
de Araraytaguaba a entregar ao cabo do destacamento, que 
vai para a nova Povoação do Yvay Gonsalo Roiz da Com-
panhia do Cap.'° Ignacio .da Silva Costa, p / entregar na dita 
Povoação ao Ajud.e das Ordens Antonio Lopes de Azevedo, 
auzente ao Cap.m mòr Regente João Miz. Rarros na forma das 
ordens do Illm." e Exm.°Snr. General d'esta Capitania, de 
q' apresentarão recibos necesarios para suas descargas, con-
forme a Portaria do mesmo Senhor, e de Como recebeo o 
d.° Ajudante o referido acima declarado, e ,se obrigou a 
trazer recibo da entrega, assignou em o L.° das remesas na 
Provedoria, termo, e Conhecimento de recibo com o Es-
crivão dos Contos José Anastacio de OLiveira. 
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Perante mim Escrivão abaixo nomeado e assignado 
confesou Gonsalo Roiz Soares, Soldado da Praça de Santos 
da Companhia do Capitão Ignacio da Silva Costa, Cabo no-
meado para a presente expedição de vinte soldados para 
a nova Povoação do Yvay, haver recebido do Almoxarife 
actual da Fazenda Real d'esta Capitania de S. Paulo Ma 
noel José e S. Payo o seguinte: 

$ Hum Cunhete de balas pezadas com o proprio Cu-
nhete adjunto de pezo de cento e Ires libras 

1 » Cunhete de balas de 103 Lb.as 

§ Cinco barris de pol-
vora encourados cada hum 
de duas arrobas 5 » barris de polvora de 2 a. cada 

hum. 

Que tudo recebeo o dito cabo nomeado do dito Almoxa-
rife! por ordem do llm" e Exm° Snr. 1). Luiz Antonio de 
Souza Botelho Mourão, Gov.°' o Cap.'n General d esta Capi-
tania de S. Paulo para Levar para a nova Povoação do 
Yvay na presente expedição de vinte Soldados, e La entre-
gar ao Ajudante das ordens do Governo d'esta dita Capi-
tania o Tenente Antonio Lopes de Azevedo, auzente ao 
Cap.m mor Regente da mesma nova Povoação do Yvay, e 
suas Campanhas João Miz' Barros; o «pie se obrigou a cum-
prir como deve, e apresentar n'esta Provedoria para sua 
descarga o recibo de hum, e outro, e para constar o re-
ferido Lavrei o presente conhecimento de recibo em 
fornia por mandado íh roce do Provedor e Contador actual 
da Fazenda Real d'esta Capitania José Honorio de YaLa-
dares e Aboyin, em q' asignou o d.° cabo recebedor, e eoir 
ductor Comigo Antonio Bernardino de Sena, Escrivão dos 
Contos, e Almoxarifado da Fazenda Real, q' o escrevy, e 
com ello assignei. 



S. Paulo, 15 de Julho de 1769 ans. —Gonzalo Roiz— 
Antonio llernardino de Sena. / 

Para o Cap.m mor He:].1" João .iHz liarros 

Ha m. t 0 tempo q' me talião noticias de Ym°. e se 
acha pendente delias o meu Cuidado, Deus permita, q' na 
primr.* ocasião me cheguem com a certeza do que Vmc.® 
pasa bem noses Paizes, e se conserva com os Povos delles 
na mayor tranquilidade. 

Do Ajudante das Ordens Antonio Lopes inda não tive 
outra noticia, depois que partio, se não a do que fora 
vista a sua frota navegando em boa Conserva o Rio 
Grande. Deus queira, (pie ollo chegase, e a sua Gente 
Livre de moléstia a ose (Lítio; e que nelle tenhão disposto 
todas as cousas na melhor arrumação para se poderem 
Conservar na forma que se dezeja. 

O mesmo Ajudante das ordens dirá a Vmc.6 o mai s 

que de novo se oferece, a que não tenho que acrescentar 
outra cousa, se não o recomendar a Vmc.° a conservação da 
boa união em todos; para que concorrão com iguaes dese-
jos ao mesmo fim, e se augmentem as Cousas, ao queVmfc® 
dará todas as providencias, que julgar precisas com o juizo 
claro, e singular prudência de que lie dotado. Seguro a 
Vmce a boa disposição com que íico, e a fiel vontade com 
que desejo servilo. Deus g,° a Vmc.0 S. Paulo a 12 de 
7br.° de 1769.—!). Luiz Aníonio de Souztf.^Snr. Cap . m mor 
Reg. t e João Miz' Barros.» 

4 
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