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Sumaca que fica a partir para esse porto de Santos 
quatro centas espingardas com bayonetas, outras tantas 
cartucheiras, dous cunhetes de balias de competente 
adarme, sincoenta Barris de Polvora, e des contos de 
reis em dinheiro. E porque o ecencial e mais empor-
tante ponto desta espedição, consiste em que ella se 
execute com tal segredo que se não possa prezumir 
que Y. Ex. a a ordena ou emtervexn para ella, torno 
a recomendar tudo, para que sô aos soblevados, e 
creminozos, se atribua este comveniente movim.to 

Isto hê o que me perçnado se pode obrar, e me 
parece será util ao real serviço, porem como não tenho 
ordem de Sua Magestade para se fazerem estas des-
pediçoins por São Paulo, a Y. Ex.íl sô pertence re-
zolver a matéria, e no cazo de a querer por em pratica 
me pode mandar dizer as farramentas, e mais generos 
q \ necècita, declarando o numero de tudo o que lhe 
deve hir para lhe não faltar couza algúa, porque a 
Relação que na carta de V. Ex. a Yinha lhe faltava 
esta declaração (1). 

Deus guarde a Y. Ex. a muitos annos Rio de Janeiro 
a 4 de Novembro de 1 766.— Conde de Cunha.—Snr. 
Dom Luiz Antonio de Souza. 

N. 97 

111.™0 e Ex.mo Snr.— Pela Sumaca Por envocação 
N. Snr." da Penha, e S. Francisco de Paula, de que 
hê Mestre Felles do Spirito Santo, que faz viagem 
para a V.a e Praça, de Santos, faço remeter por esta 
Provedoria os petrechos de guerra, conteúdos na Re-
lação junta, a entregar na dessa Cap.ta a Ordem de 
Y. Ex. a e sendo-lhes apresentados, V. Ex.a paçarâ as 
Ordeiíís necessar.a8 para serem recebidos na forma q'. 

(1) Foi o começo das expedições para Yguaterny. (N. da R) 
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se pratica. Deus g.c' a Y. a Ex. a muitos annos, Eio 
de Janeiro a 20 de Novembro de 1766.— Conde Vice 
Epi/.— Snr. Dom Luiz Antonio de Souza. 

N. 98 
(Sobrescripto de uma carta) 

N. 99 

Bellação do que por Ordem do IU.mo e Ex.m o Snr. 
Conde Yice- Rey deste Estado se remete por esta 
Provedoria para a Cid.6 de São Paulo na Lancha 
N. S. da Penha, e S. Francisco de Paula, de q' hê 
mestre Feliz do Espirito S.t0 o seguinte. 
Quatro centas Armas com sitas pederneiras e bando-

leiras 400 Armas. 
Quatro centas bayonetas com suas 

bainhas 400 bayonetas. 
Quatro centas cartucheiras 400 cartucheiras. 
Quatro cunhetes de baila miúda 

com dezaceis a.s e dezaceis 
Livras 4 cunhetes. 

Duas mil pederneiras de espingarda 2000 pedernr.as. 
Qatorze caixoins em q' vai o Ar-

mam.10 14 caixõins. 
Sincoenta Barris de Polvora de 

duas a.s cada hum 50 Barris. 
Bio de Janeiro a 8 de Novembro de 1766 — do 

Almoxarife dos Almazeins João Correa Lima. — Com 
a rubrica do Snr. Conde de Cunha. 

N. 100 

111.mo e Ex.mo S n r . — P e l a Lancha por invocação 
S. Francisco de Paula, e Almas, de q' hê Mestre 
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