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P.a Proy.or tia Fazd.a Real mandar apromptar p.a CoMacta do 
Brigadr.o José Cnstodio Q' marcha p.a a Praça de Guatemy va-
rios petrechos moniçoens e yiyeres. 

O Prov.o r da Fazd.a Real m a n d e l o g o 
apromptar na V.a de Santos e nesta Cid.0 p.a a 
Conducta do Brigadr." José Custodio de Sá Faria 
Of.es e Tropa q' o acompanha p.a a Praça do Gua-
temy tudo o q' consta da relação junta por mim 
rubricada, e tudo fará conduzir ao Porto de Ara-
raytaguaba no prefixo termo de vinte dias, por q' 
assim hé conveniente ao Serv.0 de S. Mag.0, adver-
tindo q' p.a o d.° preparo se tirarão dos Armazéns 
Reaes os Generos que houver e os q' faltarem, se 
apromptem adonde se acharem, com a mayor dili-
gencia, p.a o q' assistirá o Fiel dos Cruzados do 
Sal da Villa de Santos e o Almox.e desta Cid.0 

com o precizo dinheiro procedendo-se em tudo com 
as clarezas necessarias. S. Paulo a 21 de Agosto 
d e 1 7 7 4 . Com a rubrica de S. Ex.a 

Relação de p e trata a portr.a acima, do hé precizo apromptar-se 
na Y.a de Santos e nesta Cid.e p.a a conducta do Brigadr.» José 
Custodio de Sá Faria, e mais Tropa n' o deve acompanhar p.a 
a Praça do Guatemy. 

Huma frasqueira de azeite doce 1 
Quatro frasqueiras de Vinho 4 
Huma Frasqueira de agoardente do R e i n o . . . . 1 
Trinta e seis medidas de vinagre em dous 

barris 2 
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Quatro barris vazios cada hum de vinte me-
didas p.a agoa ardente de Cana 

Hum barril de manteiga do norte 
Seis barris de biscoito 
Quarenta e Seis barris ou bruacas de S a l . . . . 
Quatro arrobas de bacalliao 
Doze queijos flamengos 
Nove barraquins de liagem p.a huma barraca. 
Vinte braças de Corda delgada p.a prizilhas. . 
Hum barril de polvora com duas arrobas de 

bala de mosquete, e duas de Chumbo n.° B 

Com a rubrica de S. Ex.a 

Para o Cap.m Mor t Taubaté 

Recebo a carta de Vm.co de 14 do corr. te re-
metendo me huma relação das dividas que deve o 
Furriel José Carv.0 de Macedo e das suas que se 
hão de dar em pagam. t0 daquellas. E em tudo 
vejo ter Vm.ce obrado com m. ta prudência, e como 
me informa q' as dividas q' o d." Furriel dá em 
pagamento excedem aquellas que elle deve: Or-
deno finalm. tc a Vm.ce que com a mesma prudência 
e iguald.8 com que tem obrado nesta matéria, faça 
acomodar os credores do d." Furriel com segurança 
e pagamento de suas dividas como mais como-' 
dam. te possa ser na forma que determino no des-
pacho junto, ficando também o mesmo Furriel com 
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