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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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Felis do Espirito Santo q' fas viagem para a villa e 
Praça de Santos, faço remeter por esta Provedoria 
des contos de reis, conteúdos na Relação junta a en-
tregar na dessa Capitania a Ordem cie A". Ex. a dos 
quais se encarregarão ao Sargento Alberto Gomes, e 
o Sobredito M.c, para clelles fazerem a sua entrega ; 
e sendo-lhes aprezentado A'. Ex.11 passará as Ordeins 
neeessarias para serem recebidos na forma que se 
pratica. Deus g.e a Y.a Ex. a Rio de Janeiro a 20 de 
N o v e m b r o d e 1766 . — Conde Vice Rey. — S n r . Dom 
Luis Antonio de Souza. 

N. 101 

Na Lancha S. Francisco de Paula, e Almas, en-
tregue ao Mestre delia Felis do Espirito Santo, e ao 
Sargento Alberto Gomes. — Remeteu. 
Des contos de Reis em dinheiro. . . . 10:000$000 r.s 

Para conduzirem, e entregarem as Ordeins do Snr. 
General da Capitania cie São Paulo na Provedoria da 
mesma. Rio de Janeiro a 19 de Novembro de 1766. 

O Almoxarife da Fazenda Real João Ah' da Costa. 
Com a rubrica do Snr. Conde de (.'unha. 

N. 102 

111.*10 e Ex.mn Snr. — As cartas que Receby de V. 
Ex." de 4 de Outubro respondy em 4 de Novembro, 
e em conformidade do que nesta dice, Remeto a Ar. 
Ex. a por Santa Catharina dous contos de reis: Qua-
tro centas armas com pederneiras, e bandoleiras; Qua-
tro centas bayonetas com bainhas; Quatro centas ear-
tucheiras; Quatro cunhetes de bailas miúdas com dc-
zaceis arobas, e dezaceis Livras; duas mil pederneiras 
de Espingarda; catorze caixõins em q' vai o Arma-
mento, e Sincoenta Barris de Pólvora de duas arobas 
cada húa. 
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