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dar a A'. Ex-" o que tiver, e nesta conformidade re-
metto a V. Ex.a na occazião prezente:— Sem bayone-
tas 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 en-
caxadas 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 pas-
sar conhecimento em forma para descarga do Almo-
xarife 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 remet-
terei a V. Ex.a 

J ) S g . d e 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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he Mestre Antonio Nunes p.a entrgar na Villa de 
Santos a ordem do Governador da dita, o seguinte: 

100 Bayonetas das largas 
100 Bainhas para as ditas 

2 Barris de Alcatrão marca grande 
8 Arrobas de Murrão em dous fardos 
6 Pessas de Cabos de Linho com seis q.es e 3 a.s e 

32 Libras 
6 Peças de ferro de Calibre de 6 
2 Peças de Bronze de Calibre de 1 

600 Bailas de Calibre de 6 
900 Ditas de Calibre de 1 

5:000 Pederneiras para espingardas 
400 Cartucheiras novas de Moscova 
400 Centas Banduleiras novas de Mosco via 

50 Pes de Cabra com 12 quintaes, e nove Libras 
50 Barris de Polvora de duas arrobas cada hum 

6 Cunhetes de baila de Musquete com 3 arrobas 
6 Cocliarras de Calibre de 6 
6 Sacatrapos do mesmo Calibre 

1 2 Soquetes para as ditas do dito calibre 
12 Lanadas do mesmo calibre 
6 Palmetas do dito calibre 
5 Chapuzes do d.° Calibre 
6 Pranxadas de Pao para as d.tas do d.° calibro 
6 Tampas para as ditas peças 
5 Caixoens q' vão as Cartuxr.a, Banduleiras e pe-

derneiras. 
6 Carretas com seus reparos para (5 peças de ('alibre 6 

100 Bailas emcaxadas de ('alibre de I com seus cartuxos 
li.0 de Janeiro 2 de Abril de 1766. 

Com a rubrica do Snr. Conde da ('unha. 
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