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Vem importando a Lauda retro 
fam. a carece de 4 C.os de bae-
ta p.a luia saya, e 2 p.a Ima cu-
berta, q' fazem seis C.°8 a 600 

São trinta mil, e oitenta reis 

Com a rubrica de S. Ex*. 

Portaria 

Porquanto a polvora hé hum genero ml." necesario, q' 
mais vai que sobeje, do que falte naquelas partes onde pode 
ser preciza : Ordeno ao Provedor da Fazenda Real, q' alem dos 
Cinco Rarriz, que já lhe mandei apromptar para o Yvay, man-
de dar mais outros cinco, para que nesta ocasião sejão dez os 
barriz de Polvora, q' se remetâo para aquele estabelecimt.% 
procedendose as clarezas necesarias. S. Paulo a V2 de 7br.° do 
1709.—Como rubrica de S. Ex*. / 

26$480 

3$600 

30$080 

Carla p.ã o Ajud." de Ordens Antonio Lopes de Azeredo y 

Serve esta de acompanhar as relações dos Povoadores, 
que nesta ocazião vão reforsar ese oslabelecimt." como tam-
bém a relação daquilo com q' se lhe asistio pela Real Fazenda 
para seu vestuário p.a Lá constar. 

Vai também a lista dos Soldados, e do dinheiro, q' impor-
tou o soldo de seis mezes, que lhe mando dar na ocasião do 
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embarque, cujo dinheiro quero que se Leve em Ser p." Lá 
procurarem seu modo de vida, e que vá Livre de abonos, e 
outras asistencias, ou discontos, que se hão de pagar pelos 
Soldos atrazados, que lá deixão vencidos, e de como asim se 
executou, mandará de Lá Certidão. 

Remeto também o conhecimento dos petrechos, e muni-
ções, que se transportão nesta ocasião, e delles ha de vir co-
nhecimentQ de recibo em íorma, para descarga do Almoxa-
rife, e se puder ser venha nas costas destes que vão pelo re-
comendar asim o Provedor. Deus g. ' a vmc.'' m. s an.o s S .Paulo 
a 12 de 7br.° de 17(ií). 

Dom Luiz A n tonio de Souza x 

Sr. Tent.e Ajudante de Ordens Antonio Lopes de Azevedo— 
v relação dos Povoadores remeterá Manuel José Alberto. 

lielação do pâgamenlo, que se fez aós sold.0' que fovão n'es-
ta ultima expedição p.1 o Yray, de seis mezesde soldo na 
forma seguinte. 

Mayor—João'Giz. - 4 4 $400 
José Garcia 44 $400 

Borg.s—Sebastião de Barros 11 $400 
Dom,08 José Barboza 1 '1 $400 
Vicente Giz. Tavares 4 4 $400 

Guim.e*-Francisco da Costa 41 $400 
Galvão-KLeuterio Peres 4 4 $400 

Antonio Pacheco 4 4 $400 
Ignacio Gomes 4 4 $400 

Basto—João Teixeira 4 4 $400 
Antonio Nunes • 4 4 $400 

Somina e continua 42p$400 
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