
Para o Cap.m mor de Itii Salvador Jorge Velho (í} 

Fas-some precizo recomendar a vm toda a brevidade na 
expedição do França, em que não deve haver perda de tempo-
na Sua partida, por assim ser conveniente, e a mesma brevi-
dade praticará vm na outra que lhe vai recomendada peLo-
Ajudante da Salla, a que tudo vm fará dar a devida eze-
cuçâo Com aquella efficacia, que espero da Sua lionra, e 
actividade e do conhecido Zelo, Comque Se emprega no 
Serviço de S. Mag.° Com a mesma brevidade me dará vm 
conta do que tiver ezecutado a este respeito e do mais que 
lhe occorrer para o bom êxito d'esta deLigencia. Dz g.° ai 
vm. S. Paulo 9 de Junho de 1766. 

Para o mesmo Cap.m mor 

Vejo o que vm mo dis Sobre terem chegado noticias 
certas dos homens, que vm fez entrar no matto, e como se-
achão já tão perto de vm, por justos motivos me occorrem se 
for precizo, que vm com a maior cautella, e Segredo os faça 
suspender no Sitio, em que mo dis estão athe chegar Segundo 
avizo que iico dispondo para o que vm deve praticar, e Se-
guir, e noentanto ponha vm toda a observância para que 
Se não de vulgue a pessoa algua o terem chegado, nem 
quem são, ou parte da vereda que tomarão, porque de outro 
modo será espantar a Caça, e ficar perdida adeiágencia, que 
poderá vir a ser muito estimável de S. Mag.°, e útil a todos* 

(1) Pertencia á uma familia illustre de famosos guerreiros. Era bis-
neto de Domingo Jorge, o destruidor da Itepublica (los Palmares, em Per-
nambuco, e prestou elle mesmo muito serviço ao capitão general D. Luiz 
Antonio de Souza. Deixou numerosa descendencia do que sc fará menção-
inais tarde. 

(X. da R.) 


