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O que nessa Capitania se pratica com os Soldos cios
Militares, liò o mesmo que nesta se uza, e ereyo que
o mesmo estilo hâ na Bahia; e como esta des-ordem
hê a menor que aqui schei, se poderá regular melhor
em tempo de mais descanço, pois que (dia não deixa
de Ser prejudicial a Tropa,
Perdoe Y. S.a a brevidade da resposta (pie por falta
de tempo a não faço mais circunstanciada. Deus guarde
a V. Ex." muitos annos, Bio a tres de Abril de 1766.—
Conde Vice Rey.— Snr. Dom Luiz Antonio de Souza.
X, 63
111.1110 e Ex. mo Snr.— Y. Ex." me propoem nas suas
cartas do primeiro e segundo de Março hum plano
para podermos fazer a futura guerra no cazo que a
haja, e porque sobre esta importantíssima matéria devo
responder a Y. Ex."o faço como o intendo, conformando-me com as instruçoens que temos da Nossa Corte.
Pelo que digo a Y. Ex." que não hê nem pode
ser do nosso arbitrio o rezolvermos por onde, e o
como se ha de fazei' a guerra quando esta se nos declare pois que forçozamente nos destritos em que formos atacados, nelles nos devemos defender, e estes sô
nossos inimigos os podem saber, e enquanto nolos
não mostrarem , e encaminhando-se a elles não podemos formar outro plano, (pie não seja o de ajuntarmos os preparativos necessários para se porem em
execução as instruçoens, que V. Ex.", o Snr. Governador de Minas, e eu recebemos, e nos forão expedidas pelo Senhor conde de Oeiras.
Para este fim irey mandando a Y. Ex." o que nesta
Capitania houver de moniçoens de guerra (pie ainda
(pie de tudo tenho pouco, e continuadamente, estou
também provendo, Coloilia, Santa "Catliarina, Eio Grande
e Capitania do Espirito Santo, não deixarey de man-
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dar a A'. Ex-" o que tiver, e nesta conformidade remetto a V. Ex. a na occazião prezente:— Sem bayonetas com suas bainhas— Seis peças de ferro de calibre
de seis— Duas peças de Bronze de calibre de húa—
Seis sentas balas de calibre de seis— Nove centas de
calibre de húa— Seis cunhetas de balas de Musquete
com trinta arrobas— Cem cartuxos de eamelâo com
suas Lanternetas de calibre de húa— Cem balas encaxadas de calibre de húa com seus cartuxos— Seis
reparos ou Carretas completas para as Peças de seis
Seis tampas para as ditas— Seis pranxadas para as
ditas— Seis cliapuzes, e outras tantas palmetas para
as mesmas— Doze Lanadas, e dose soquetes do mesmo
calibre— Seis sacatrapos, e seis coxarras do mesmo
calibre— Cincoenta barris de pólvora, de duas arrobas
cada bum— Cincoenta pes de cabra com doz quintaes,
e nove Libras,— Quatro Centas cartuxeiras novas de
Moscovia— Cinco mil pederneiras para espingarda—
()ito arrobas de Murrão em dons fardos— Seis peças
de Cabo de Linho com seis quintaes Tres arrobas
de vinte e duas Libras— Dons barris de Alcatrão da
Marca grande—Como tudo melhor consta da Relação
induza pela qual V. Ex. a o mandara receber, e passar conhecimento em forma para descarga do Almoxarife desta Capitania.
Os reparos, e seus petrexos das peças de bronze de
Calibre de húa se estão fazendo com toda a preça, e
na primeira embarcação que daqui partir os remetterei a V. Ex. a
J) Sg.de a y
Ex. a m.3 an.s Rio a 3 de Abril de—1766.
Conde Vice Rey.— Snr. Dom Luiz Antonio de Souza.
X. 64
Relação do que se acha embarcado na Sumaca X.
Senhora da Guadalupe, S. Antonio, e Almas de que
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