
Licenças p." os Capelães poderem exercitar os seus empregos 
e as Pa t . " dos Officiaos. (4) 

He tudo qt.° poso dizerlhe na brevid.6 com q' parte o 
portador. Deus g.e a vmc.° S. Paulo a 20 de Agosto de 4769. 
Também fico procurando hum meyo de dar gosto a vmc. e , 
e hé tudo qt.° pode estar na minha mão. 

Dom Luiz Antonio de Souza. / 
Snr. Affonço Botelho de S. Payoe Souza. 

Portr* para se transportarem munições e petrechos, e Artilharia 
p.' o Yvay 

O Frov.°r da Fazd." Real mandará condusir quatro pesas 
de Artilharia de Calibre de quatro, com suas carretas, dous 
pedreiros, quatro roqueiras, cento e dezoito balas de calibre 
de dous, oitenta balas de calibre de quatro, dous cunhetes 
de bala de mosquete, cinco barris de polvora para a Povoação 
do Yvay, cujos petrechos se entregarão nesta Cidade ao Ajud.® 
Manuel José Alberto para este os conduzir ao Porto de Araray-
taguaba a entregar ao cabo do destacamt.", q' vai para a mes-
ma Povoação Gonçalo Roiz da Comp.a de Silva para este la-
zer entrega na mesma Povoação ao Ajud.e das m. a s ordens An-
tonio Lopes de Azevedo, auzt.* ao Cap.m mor régt.® João Miz' 
Barros, de q' aprezentarão recibos huns d'outros para a sua 
descarga na Provedoria, procedendose com as mais clarezas 
necesr. a s . São Paulo a 6 de 7br.° de 4769.—Com a rubrica 
dcS. Ex.a.—Estes Pedr.05 São de bronze, e as r oq r . " do mes-
mo metal, e pertencem aos mesmos Pedr.0" duas roqr. a s p. ' ca-
da hum dos Pedreiros. 

(1) D. Luiz Antonio de Souza era morgado de Matheus. Havendo 
ja eile mudado o noine d j rio Yvahy em rio de D. Liiif, manda agora 
mudar o nome do rio Ubatuba em rio de t). Luiz de Matheus. 

(N. da R ) 


