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laborar a Caza da Fundição desta Cid.'1 de São Paulo e hé o que se segitíe: 
Guias impressas — Duzentos Cadinhos sortidos — 

Hum Garafam de agua Forte — Huma aRoba de azou-
gue — 

Carta q' Sua Ex. a escreveo a Camara q' lhe dá p."' da nomeação q' tem Caza da Fundição. 
S. Mag.e q' tenho Reprezenta-

, â e Povo dests Cid." 
rão em mim todo 

Caza da Fundição p.a 

tima 
falta q' ha nas Rendas Reaes desta Provedoria, e porq' 
tenho trabalhado com incançavel zelo do bem Comum 
destes Povos não só em descobrir o arbítrio de acres-
sentar as ditas rendas para se pagarem os ordenados 
dos Officiaes da d.a Caza q' de novo acrescentão ao pu-
blico, mas vencendo todas as dificuldades, e duvidas q' 
nesta matéria tem ocorrido aplanados finalmente to-
dos os obstáculos está chegado o tr.° de se poder abrir 
a d.a Caza, p.a o q' tenho nomeado para Officiaes delia 
os seguintes: — Intend.® o Dr. Ouv.or Ministro nomea-
do p.r S. Mag.® — Fiscal o Dr. João de São Payo Pei-
xoto, q' serve actualm.1® de Procurador da Coroa — 
Thezoureiro Manoel Jozé Gomes, hum dos abonados 
desta Cid.6 cazado e estabelecido nella — Escrivão da 
Receita e Despeza o Alferes Manoel GonSalves da Sil-
va, dos principaes desta Terra hum dos melhores con-
tadores delia — Escrivão da Intend." o Capitão Pedro 
Miz' Coimbra, q' actualm. te serve de Official mayor da 
Secretr.3 do Gov.° — Escrivão da Fundição David An-
tunes, q' actualmente está servindo de Escrivão da In-
tend.a — Ensayador Antonio Marques Fortuna, manda-
do pelo Snr' Vice Rey deste Estado para o d.° Empre-
go — Fundidor Jozé Alz' Ferreira, hum dos melhores 
Oujãves do Rio de Janeiro — Ajud6 dos dous, Louren-


