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Liviamen.'" cie que lie Mestre Antonio Francisco cia 
Costa, o seguinte: 

Oitenta Machados 80 
Oitenta Eixadas 80 
Oitenta Foices 80 
Oitenta alabancas com 47 @.s e 20 Livras . 80 
Quarenta eixos de Carpinteiro com fuzis 40 
Vinte pessas de lona 20 
Trinta e quatro peças de liage com 1760 
Varas com 6 — p.r 100 . 34 
Duas barricas de breo com 37 @.s 7 L."s . . 2 
Vinte picaretas 20 
Quarenta martelos 40 
Sento e vinte verrumas surtidas p.a a oficina 

de serralheiro 120 
Hum torno com 25 Livras 1 
Húa bigorna grande com 3 @.s e 1 L.a . . 1 
I lúa dita mais pequena com 14 L.as . . . I 
I lum malho 1 
Hum martello p.a a dita 1 
Duas tanazes . . . 2 
Catorze Limas chatas grandes 14 
Quatro Limas ditas 4 
Doze Limas ditas 12 
Dezoito ditas 18 
Doze ditas . . 12 
Hum Folies . . . . 1 
Sinco quintais cie chumbo de monição . . . 5 

Eio de Janeiro a 23 de Fevr.0 cie 1767. — do Almox.® 
dos Armazeins. — João Correya Lima. 

X. 120 

El."10 e Ex."10 Snr. — Xesta ocazião mando para a 
Villa de Santos a João de Oliveira de Figueiredo 
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Mestre fundidor do Ferro, q' V.a Ex." me pedio, com 
ordem ao comandante daquela Yilla que logo que elle 
chegar á mesma o faça trasportar p.a essa Cidade a 
entregar a ordem de V.a Ex." Deus guarde a V.a Ex. a 

Eio <U' Janeiro 13 de Março de 1767. — Conde Vice 
Rey. — Sfir. Dom Luis Antonio de Souza. 

N. 121 

. Ill.mo e- Ex.mo Snr. — Esta sõ serve de pedir a V. 
Ex." muito boas novas suas, e de lhe sertificar q' 
os: sacos das suas Cartas os remeti para a nossa Corte 
por húa charrua de Sua Megestade que deste porto 
sahio a tres do prezente: Tãobem devo dizer a V." 
Ex." que por hum Navio do Porto que aqui entrou 
a 12 deste mez temos a felis noticia do que sua Ma-
gest.® e toda a sua real familia ficavão com perfeita 
saúde, e que o Eeino estava pacifico, e abundante. 

listas são em suma todas as noticias que deste Na-
vio pudemos alcançãr; porque nem eu, nem peçoa 
algúa de destinção ou q' conhecida seja tivemos car-
tas da nossa Corte; porem esperamos por ellas muito 
brevem. ,c por segurar o mesmo Capitão deste Navio, 
que as Embarcaçõins que de Lx." devião vir para 
este Porto, o não tinhão feito por cauza das muitas 
tormentas que em todo o emverno tinha havido, mas 
qiie supunha que saliirão com o mesmo tempo com 
que elle o fes. 
Nesta Capitania não ha tãobem novidade; tudo se 
conserva pacifico, e •todos ficamos ás ordens de V. a 

Ex.a que Deus guarde muitos annos Eio de Janeiro 
a 16 de Mayo de 1777 — muito fiel amigo e cativo 
de Y. Ex." — Conde [de Cunlia. — Snr. Dom Luis An-
tonio de Souza. 
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