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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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para q' retrocedão para essa Praça o Cap.'" Francisco Lo-
pes com toda a gente das duas Companhia q' serão oiten-
ta homens dos quaes se deve fazer huma só Companhia e 
também ordenei ao Ten.e Cor / ' Affonço Botelho para que 
apromptasse novo soccorro, e o tivesse a ponto de mar-
char ao primeiro avizo, e também irá toda a Companhia 
do Cap.m Aranha tanto q' se souber q' hé necessária; eu fi-
co fazendo as mesmas preparaçoens para não haver demo-
ra tanto q' souber a pt.° para dondo carregâo as Tropas 
Castelhanas. 

Também se fica apromptando mantimentos para soc-
correr essa Tropa com toda a brevidade do q' me dizem 
carece e pela mesma conducta direi tudo o mais que se me 
oferecer. 

No entanto certifique v m c / aos camaradas q' forão 
destacados para essa Praça na conducta do Tent . e Ajud.e 
Antonio Lopes e aos segundos q' depois mandei com o 
Cabo Conçalo Roiz' que cer tamt / em té Outubro são ren-
didos e os mando recolher para a sua Praça para cujo efei-
to se ficão já fazendo recrutas e q' nesta certeza podem fi-
car debaixo da palavra q' lhe dou e q' no entanto espe-
ro q' sirvão nessa Praça com toda a fidelidade ao Real 
Serviço e obediencia aos seus superiores e q' espero de to-
dos não haja o menor motivo de desordens q' possão ser 
prejudiciaes ao Serviço. 

Ponhão vmc.6 nesta certeza lendolhe o Capitulo da 
mesma Carta e lambem segure aos mais hei de praticar 
como elles o mesmo quando for tempo por q' os não man-
dei para ficarem mas sim para serem rendidos por desta-
camentos successivamt.0 

Aos Aventureiros segure vmc.6 também quo fico cui-
dando nas providencias para o seo rendimento o q' no 
entanto espero tenhâo todos o frimento, e q' continuem o 
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Real Serviço, cora a mesma fidelid.8 e obediencia q' atlie 
agora tem praticado q' por tudo os hei de atender sempre 
como merecem. 

Não tenho mais q' dizer a vmc. 6 sò q' do seo Zelo 
e activid.® espero o bom êxito destas deligencias. Deos 
guarde a vmc.® —S. Paulo 29 de Março de 177-1. 

'Para o Cap.m João Ah' Ferreira 

Como a chegada dos Officiaes q' partirão desse continen-
te em 3 de Fevereiro recebi as noticias de vmc." que 
sempre apeteço e as estimo como merecem; igua lmt 8 sen-
ti o ataque q' me dizem teve de sezoens q' sobre a sua 
moléstia antiga certamt.8 creio lhe havia de deteriorar mt.° 
a saúde mas como me dizem jà ficava restabelecido o es-
timo infinito e fica mais diminuído o meo cuidado, e es-
pero em Deos q' o ha de conservar sempre vigoroso para 
fazer a S. Mag.8 os bons serviços que da sua honra se es-
porão. 

Na prezente conjuntura se me faz precizo avizar a vmc.® 
de q' as ultimas noticias da Colonia escritas em l o de .Ja-
neiro me poem em grandíssimo cuidado por me dizerem q' 
os Castelhanos se tinhão posto lodos em armas e q' mar-
chavão para as Fronteiras do Rio Grande e Rio Pardo 
adonde os Governadores das Praças e da Província de Via-
mão se ficavão preparando a toda a preça p . a lhe rezistir, 
e como pode succeder q' haja por essas partes do Guate-
my os mesmos movimentos, lhe faço este prompto avizo 
para q' vmc.® e todos os Officiaes a q' está confiada a de-
tença desta Praça, tomem as mais justas medidas p.a se po-
derem conservar nella a todo o risco, e espero da honra 
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