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N. 65. 

IH.1110 e Ex."10 Snr.—Por esta Lancha por invocação 
A'. Senhoril da bonança, S. Antonio e Almas, de que he 
Mestre Bento da Costa, que faz viagem para essa 
A " i l l a faço remetter por esta Provedoria os Petrechos 
de Guerra contehudos 11a Relação junta a entregar 
na dessa Villa, a Ordem de A" . Ex." para o precizo 
delia, e logo que forem apresentadas, V. Ex." os 
mandará receber na fornia que se pratica, ordenando 
se remettão conhecimentos em fornia para descarga 
do Almoxarife. I).3 gd.° a Y. Ex." R.° de Janr.° a 
22 de Abril de 1766.— Conde Vice Rey.—Snr. Dom 
Luiz Antonio de Souza. 

N. 66. 

Rellação do que por esta Provedoria da Real Fa-
zenda se remette para a villa e Praça de Santos na 
Lanxa N. Senhora da Bonança, Santo Antonio e Almas 
de que he Mestre Bento da Costa o seg.te: 

Dous reparos de Pessas de Calibre de húa Libra 
com suas rodas; 

Quatro caixas para as mesmas carretas com suas 
chaves; 

Hum cunhete em q' vão duas chaves, quatro aran-
dellas. quatro sestroços, e quatro guias; 

Dous cliapuzes; 
1 )uas Patronas; 
Duas Cartucheiras. 
R.° de Janr." de Abril 22 de 1766. -Julião Fran.c" 

67. 

111."10 e Ex.1'10 Snr. — He precizo ao Real Serviço 
de S. Magestade que V. Ex." mande prender e re-



metta com segurança para esta terra hum Bernardo 
Jose, que foi Leigo dos jezuitas, e me segurão que 
está em 8. Paulo; não sey se em trages de secular, 
ou de Clérigo; de qualquer forma se faz precizo, que 
se segure, e q', Y. Ex.a mo remetta com cautella. 

Não tenho noticias de Portugal, e as que me che-
garão do Sul são sem novidade. D.8 gd.e a Y. Ex.a 

m.s an.s B.° de Janr.° a 25 de Mayo de 1766.— 
Conde Vice Rei/.—Snr. D. Luiz Antonio de Souza. 

N . 68. 

111.™0 e Ex.mo Snr.—Meu amigo e Snr. do meu 
coração: M.t0 tempo há que não tenho noticias de 
V. Ex.a ; e porque as dezejo e muyto boas lhe rogo 
mas queira participar sempre, que tiver essa occazião. 

A carta incluza que para Y. Ex.a me remetteo 
meu tio o Snr. Conde de Azambuja vai junta a esta. 

Eico com saúde, e para servir a Y. Ex.a em tudo 
o que me mandar. D.8 g.de a V. Ex.a m.8 an.s B.1'a 
25 . . . . de 1766 (1). 

De Y. Ex." m.t0 fiel amigo, e captivo. — Conde de 
Canha.—Snr. D. Luiz Antonio de Souza. 

JST. 69 

Ill.mo e Ex.mo Snr. — Becebi a carta de V. Ex." 
escrita em Santos em 26 de Agosto do anuo passado, 
e ja em caminho havia recebido outra. Agradeço m.t" 
a V. Ex.a tão duplicados favores, não somente de se 
interessar no bom suceço da minha jornada mas a 
estimável noticia de Y. Ex." haver chegado com fe-
licidade a esse Governo, de que dou a Y. Ex.a pa-
rabém assim pela attenção de S. Magestade aos seus 

( 1 , 0 logar do Mez foi deixado em branco, (N. de 11) 


	10.5016_10-ORDCISP-07-12_15_-_0557
	10.5016_10-ORDCISP-07-12_15_-_0558

