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satisfaça a tudo o que lhe for recomendado por seus su-
periores naquella prassa, e Seu continl. e . 

A Comp.a do Tent.6 Jozè Roiz da S.a mando juntar 
e agregar a de vmc.' debaixo do seu comando, e lhe re-
comendo mt.° q' entre todos se conservem sem a menor 
discórdia e com a mais prefeita união, por quo so asim se 
adianta o serv.° e se adquire nelle o maior nome, e a mi-
lhor fama. Espero q' assim o pratiquem todos p.a q' tudo 
se adiante, e se conserve como tenho determinado, e p." 
os seus aumt.°s, e tudo o mais q' for de darlhe gosto 
mo acharão sempre com a mayor cord.6. Deos Gd.6 a vmc.e 

m. s an.s S. PI.» 27 de Mç.° de M l \ . 

/'.a Tent." José Roiz' da S* 

As noticias de vmc.' recebi com mt.° gosto e de toda 
a sua tropa a q.m estou obrigado pl.° bem q' servem a 
Sua Mag.' de cujo procedimt.0 terei sempre viva lembr. a 

em lodo o tempo p a os a t e n d e r e premiar como merecem. 
Nesta ocazião ordeno ao Tent.6 Cor.6' Affonsso Bote-

lho do S. favo, q' logo sem mais demora fassa marchar 
a comp." de vmc.e incorporada com a do Cap.m Frc.° Lopes da 
S.a p.a a Prassa do Guatemy com toda a brevidade pois 
assim he conveniente ao serv.° de S. Mag.6 Espero q' vmc.6 

asim o execute Ioga que receber a ordem, e que com a 
mais pronta obd." satisfassa a tudo o q' lhe for recomend." 
por seus superiores naquella Prassa, e seu continente, Do 
mesmo modo obedecerá vmc.6 em tudo o que for conser-
nente ao Real Serv.° ao Cap."' Franc." Lopes a cujo coman-
do mando agregar a sua comp.a , recomendandolhe m. t 0 q ' 
entre todos se conservem sem a menor discórdia e com a 
mais prefeita união, por que asim convém p.a a boa execu-
ção do serv." Espero q' asim o pratiquem todos na certeza 
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de que p.4 os seus augml.08 e tudo o mais q' for de dar-
lhe gosto me acharão sempre com a mayor vont.e Deos Gd.e 

a vmc. e m. s an, s S, Pl.° 27 de Mg,0 de -1771. 

Para o Sarg. Mor D. José de Macedo 

Com a chegada do Tent.6 Ajud." de Ordens Antonio Lo-
pes de Azevedo e Ajud.6 Theotonio tive a noticia de vmc.e 

ficar recolhido com toda a sua condacta a salvamento nessa 
Praça, e suposto me dizem q' vmc." ficava ameaçado de se-
zoens, espero cm Deos tenlião cessado e vmc.e se ache 

restituído a melhor saúde para poder fazer a S. Mag.° mt."s 

serviços como da sua honra se espera. 
Esta faço para o avizar de q' as ultimas noticias da 

Colonia escritas em 4 5 do Janeiro me poem em grande 
cuid " por me dizerem q' os Castelhanos se tinhão posto to-
dos em armas e marchavão para as fronteiras do Rio Gran-
de e Rio Pardo adonde os Governadores das Praças e o 
da Província de Viamão se ficavão preparando a toda pre-
ça para lhe rczistir o como podo suceder que haja por es-
sas parles de Guatemy os mesmos movimentos lhe faço 
este prompto avizo, para q' vmc." e todos os officiaes a 
q' está confiada a defença dessa Praça tomem as justas 
medidas para se poderem conservar nella a todo risco; e 
esporo da honra e felidid.- com q' vmc,® devem servir 
ao seu Rey e a sua Patria q' em caso nenhum qualquer 
q' elle for, a desamparem e se defendam sempre em quan-
toihe durarem as vidas na certeza de q' eu o hei de so-
correr ao primero avizo e sendo necessário hirei com to-
das as forças da Capitania e mesmo em pessoa acompa-
nhalos nos mayores perigos, e ja tenho passado ordem 
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