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P.a o Provedor da F a z > Real 

O Provedor da Fazenda Real mande dar na 
V.a de Santos as muniçoens q' constam da relaçam 
induza, entregandose ao Ten.e Candido X.ur de q' 
delias lia de passar recibo p." as fazer conduzir a 
Parnaguá, e serem empregadas na Entrada, q' se lia 
de fazer aos Campos de Guarapuava. São Paulo 
a 21 de Março de 17 7:3. Com a rubrica de S. Ex.a 

Relação da A r t e l h o , mnniçoens, e petrectios a ! são precízos p.a 
penetrar a vastíssima Camp.a de G-narapnava. 

Pessa do calibre de 3 Libras 1 
P. do calibre de bua Libra 1 
Barris de polvora 10 
Cunlietes de bailas de mosquete 2 
Arrobas de Zagalote 2 
Granadas de mam 20 
Espoletas de páo carregadas p.a as ditas . . . . 30 
Armas com bayonetas, bandoleiras g.1"1, feixos 

e Sacatrapos 100 
Patronas de sola com correyas 100 
Buldriés 100 
Chaves de parafuzo . . . 12 
Formas de pao p.11 fazer cartuxinhos 10 
Machados • 20 
Picaretas O 



40 

Enxadas 
Foices 
Paz de ferro. 
Pés de cabras 
Pedeniv15 . . . . 

30 
30 
30 

4 
800 

Com a rubrica de S. Ex.a 

Ordeno ao Cay)."1 Mor da V.a de Sorocaba Jozé 
de Almeida Leme q' logo e sem demora faça es-
colher, e apromptar das Tropas q' se acharem no 
mesmo Destricto, no de Itapetininga e Faxina Sin-
coenta bestas moares e cem cavalos manços p.a 

certa diligencia do Real Serviço de cujos animaes 
feita a escolha nas referidas Tropas me inviará 
logo huma relação exacta declarando os preços e 
os donos a q' pertencem, em cujo poder fará con-
servar os d.os animaes com total prohibição de os 
não poderem dispor sem segunda ordem porq' as-
sim convém ao Real serviço: bem entendido q' todo 
aq.Ie q' renegar a Exec.am desta delig.ca ocultando 
as mulas ou cavalos manços q' tiverem ficará 
responsável ao Castigo q' merecer . S. Paulo a 
16 de Abril de 1773. — Com a rubrica de S. Ex.a 
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