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O Sargento Mor Manoel Caetano Zuniga faça 
Conduzir com toda a brevid.e e Segurança p.a o 
Porto de Araritaguaba as quatro pessas de Art." q' 
se achão no Armazém desta Cid.1' destinadas p.a a 
Praça de Guatemy a saber duas de bronze de nova 
invenção e Calibre de tres e duas de ferro de Ca-
libre de quatro com todo o Carretame, Palamentas 
e Muniçoens que lhe competem declaradas nas re-
laçoens q' acompanhâo as mesmas Pessas, e assim 
mais, Cento e doze Armas de fogo com suas bayo-
netas, Cartuxeiras e bandoleiras das q' se achão a 
Cargo do Almox.e da Real Fazenda q' tudo fará 
embarcar bem acondicionado nas Canoas q' mando 
apromptar 110 referido Porto em Socorro da Sobred." 
Praça p." cuja delig." oCupará todos os Carros, e 
Coniuctores q' forem neeessr."s 110 Destr." desta 
Cid.u e nos mais por onde passar o mesmo Trem, 
fazendo Relação de todos os q' Servirem p.a have-
rem Seos pagam. , o s na Junta da Real Fazenda onde 
devem aprezentar seos bilhetes e p." a boa e prom-
pta execução de tudo ordeno aos Off.us de Just.a , 
Militares, e Ordenanças lhe dem todo o Auxilio q' 
Carecer p.a o d." efeito. S. Paulo a 5 de Agosto 
de 1773. Com a rubrica de S. Ex.a 

0 Prov.0r da fazenda Real mande vir da Praça 
de Santos dous barris de polvora de duas arrobas 
cada hum da q' se acha nos Armazéns p.a preíázer a 
falta de outros dous q' se tem gasto 110 Destacamt.0 
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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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