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desta Cid.e da q' estava destinada p.a a P raça do 
Guatemy de q' se fará carga ao Almox.e p.a se 
Levar em conta ao Fiel dos Armazéns da mesma 
Praça de Santos. S. Paulo a 7 de Agosto de 1773. 
Com a rubrica da 8. Ex.a 

Os Ministros da Junta da Real Fazenda man-
dem entregar ao Thezour." da mesma, e recolher 
ao Cofre pequeno quarenta mil reis p.n as despezas 
miúdas da Expedição que proxim." esta a partir p." 
o Guatemy os quaes dispenderá por liua relação 
em q' se lançarão as dispezas que fizer para por 
ellas se lhe passar papel corrente da mesma im-
portância, e se lhe levará em Conta. S. Paulo a 13 
de Agosto de 1773. Com a Rubrica de S. Ex 

Relação dos Mnniçoens e Destrictos u' tenlio ordenado se remetão ao 
Porto de A r a r i t a p a l i a e flaly p.a a Praça de Guatemy na 
Expedição o' proxim.e lia de partir para a mesma Praça. S. 
Panlo a 17 de A p s t o de 1773. 

Muniçoens pei'tencentes ao trem que mandey 
vir de Santos em 29 de Septembro de 1772 q' 
fica nesta cid.° e se remete só o Seguinte tirado 
das pessas do Calibre de quatro. 

—«Hum Caixote encourado com mil espole-
tas caregadas Numero 13 1000 
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-«Cem lanternetas carregadas de bala sem 
polvora metidas em dous Caixoens 
ambos com N.° 11 100 

«Cartuxos de Pinlni Com bala Sem pol-
vora metidos em Caixoens ambos com 
N.° 12 cem 100 

«Duzentas balas de ferro metidas em oito 
Surroens de couro com os N.os 14 15 
l(j, e 17 200 

«Hum Caixote com N.° 25 em q' vão 
quatro centos cartuxos de aniagem 
vazios 400 

«Mais no mesmo trinta tranças de Murrão 
enxofrado 80 

«Quarenta barris de polvora de duas ar-
robas cada hum 40 

Munigoens vindas na mesma conducta tiradas 
do Trem q' veyo da Corte: 

—«Cunhetes de bala de Mosquete cada hum 
com quatro arrobas em N.os 99, 105, 
108, 116, quatro 4 

—«Seis arrobas de Zagalotes em hum Cai-
xote N.n 148—anv , s 6 

—«Sincoenta Machados em hum Caixão N.° 
81 50 

—«Sincoenta Picaretas em hum Caixão N.° 
85 50 

—«Sincoenta foices em hum Surrão de Couro 
N.° 91 50 

—«Sincoenta paz de Ferro em hum Surrão 
de Couro N.° 113 50 
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«Sincoenta Bneliadas em dous Sorroens de 
Couro ambos com o N." 89 50 

«Seis mil e duzentas pederneiras em hum 
Caixote N.° 126 6200 

-«Sincoenta Caldeiras de Latão e hum Cai-
xote de N." 129 as quaes ficarão no 
Armazém de Araritaguaba para servi-
rem nas expedições que forem p.a a 
mesma Praça 50 

«Vinte e quatro pez de Cabra Soltos tira-
dos dos Caixoens 120 e 121 24 

(ieneros mandados apromptar em Port." de 22 
de Julho deste anno, e vão na mesma Conducta 

«Setenta barris de sal 70 
«Dez frasqueiras cada huma com quatro 

frascos de Agoardente, quatro de vi-
nagre, e dous de vinho 10 

«Mil varas de Aniagem p.:i se distribuir em 
Sacos e toldas de Canoas no Porto 
de Araritaguaba, e a mais conservar-
se aly p." outras Expediçóens, Varas 1000 

«Duzentas varas de Lona ou ere p." Cober-
tas de Canoas q' se gastará a q' for 
preciza em Araritaguaba e a mais ficou 
aly em conversa p." qd.° for necessário 200 

Muniçoens e generos q' novamente mando 
accrescentar p.a esta mesma Conducta 

—«Cento e doze armas de fogo com suas 
Cartuxeiras bayonetas e bandoleiras 
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