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suceços, que podem cauzar gravieimas consequências; 
mas para que estas se poção evitar, deve Y.a Ex.a se 
preparar, e por pronta a sua Tropa para com ella 
paçar e Auxoliar o Rio grande, ou fazer algua deverção 
e ataque nas terras inimigas em que mais seguram.te 

se possão bater estes castelhanos, porem como ainda 
não sei aonde será mais importante que agora se ocu-
pem os corpos melicianos da repartição de V." Ex.a 

hê necessário que pelas noticias (pie daquelle conti-
nente tiver Auxelie Logo Y.a Ex. a a parte que nece-
citar, para que sem demora, e com a gente que Y.a 

Ex. a puder juntar lhe rogo q \ socorra o dito conti-
nente de Rio grande, no cazo que pelas noticias que 
tiver lhe pareça que hê necasr.0, porque me não serã 
pocivel o acudir-lhe com a mesma brevid.e tanto por-
que não posso saber o que ali se paça a tempo opor-
tuno como porq'. o socorro que lhe devo mandar deve 
tranzitar-ce por mar, e a incerteza da viagem me fas 
reciar que não chegue a tempo que possa ser útil. 

A preça com que faço esta me não permite escrever 
a Y.a Ex. a com mais extenção e ordem, porem Y.a 

Ex. a me desculpará atendendo ao cuidado em que 
fico. 

Deus g.e a V.a Ex." muitos annos Rio de Janeiro 
a 22 de Julho de 1767. — Muito fiel amigo, e Cativo 
de Y.a Ex. a . — Ctonde de Cunha.—Snr. Dom Luis 
Antonio de Souza Botelho Mourão. 

N. 124. 

Copia 

O Governador do Rio grande José Custodio de Sà 
e faria, mal intendidamente quis surprender os Cas-
telhanos na Yilla do Rio grande 110 dia 29 de Mayo, 
e por cauza de húa névoa que nessa madrugada ouve, 



— 137 — 

errou o Lugar onde devia fazer o dezembarque, e me 
tendo por este motivo a Tropa em hum alagadiço se 
expôs a perdela toda, e assim sucederia se o Coronel 
Jose Marcelino que hera comandante da ação não to-
mace o partido de se retirar, porem sempre a Arte-
lharia da Praça lhe matou tres soldados, e lhe ferio 
seis ou sete. 

No dia sinco de Junho foi o mesmo Governador 
dar lium aSalto em a fortificação (pie os Castelhanos 
tinhão feito 110 Norte do E.° grãde, mas elles o não 
quizerão esperar, e dezemparando-a se recolherão ao 
Sul do mesmo Rio; a 6 se alvorou 110 principal Porte 
da trincheira Espanhola a nossa bandeira, e Se deo o 
nome de S. JosÔ a esta Fortaleza, e isto hê o que se 
tem sucedido naquele continente, e parece-ine q'. o 
termos fora delle esta pecima nação hê importante 
segurança para todo o Brazil, porem em quanto não 
sei se Sua Magestade aprova esta determinação de 
José Custodio, não sei se fui Venturozo, ou infelis 
nella, e por esta cauza mandei que tudo se aquietace, 
e que a Tropa tomace quartel de Inverno, assim pela 
não trabalhar em Estação tão rigoroza, como para 
q'. neste intervalo de tempo me poção vir pozitivas 
as Ordeins dei Rey nosso Snr. que me determinem o 
que devo obrar. 

Não obstante o Sobredido sempre ordenei a José 
Custodio que 110 cazo de q' os Castelhanos nos venlião 
inquietar os apertemos, e vamos restaurando os terre-
torios que elles nos tem tomado; mas como não sei 
se a guerra serrempe agora pela Col.a ou se pelos 
Rios Grande de S. Pedro, ou Pardo, ou se estes 
Castelhanos quererão tão bem dar noticias primeira a 
sua Corte, e não obrarem couza algúa emquanto ella 
llio não determina; tudo me obriga a suspender as 
armas, e "concervar a Tropa em descanço emquanto 
elles quizerem estar pacificos, e só 110 cazo de os in-
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quietarem algum dos seus custumados incultos nos será 
premitido vir-lhe rebatar a sua soberba, e a esse tempo 
avisarei a V.a Ex. a para lhe pc lermos fazer algúa 
deverção com a força dessa Capitania por onde mais 
conveniente for ou por onde a A7.a Ex. a parecer mais 
a propozito, e por agora emquanto não houver mayor 
novid.0, hé precizo que nos tranquilizemos, pois que 
Sua Mag.° está deste acordo como V.a Ex. a verá das 
suas ultimas ordeins de que lhe remeto Copia. 

Estes movimentos e novidades me fizerâo conhecer 
q' herão necessários mais soldados 110 Eio Grande, e 
nelle mais moniçoins de guerra, e assim tão bem 
dinhr.°, para pagamento da Tropa o que tudo já partio 
a des do mes prezente. 

Para Santa Catharina mandei tãobem dinheiro, e 
amenhã lhe remeterei viveres, e moniçoins de guerra, 
pois que por esta Ilha ma poderão vir fazer; 11a mesma 
mandei embargar húa embarcação Castelhana que le-
vava mantimentos de Buenos Ayres para Eio grande, 
e se aly os não ouver de rezerva perçuado-me que os 
Castelhanos se verão obrigados a largar-nos tãobem a 
parte do Sul sem ser necessário hilla atacar. 

A Nau de Setenta peças q' esta pecima Nação aqui 
tem se queria fazer a Yella por cauza destas noticias, 
porem eu lho não quis permitir nem permitirei emquanto 
me não constar se me tem ou não declarado a guerra 
11a Col." ou nola avivão no Eio grande. 
Tãobem partecipo a Y.a Ex.a que duas fragatas de 
guerra Erancezas que aqui tem estado, e a seo bordo 
trazem hum moço que se intitula Principe de Orange 
e Nazau me tem feito algúas inçolencias, q' me obri-
garão a ser prudente de necessidade por me não parecer 
acertado romper agora com esta Nação que com a mesma 
Espanhola está ainda Ligada, porém estes dons Navios 
estão já 110 poço esperando tempo para saírem deste 
Porto.' 
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Estas são as cauzas p.r que aqui se tem demorado 
mais alguns dias a Náo N. S. da graça, e ainda não 
sei quando a poderei m.dar para Lx.a . A Nau nova 
partirá atlié quinze de Agosto por ella poderá Y.a Ex." 
escrever e remeter-me as cartas se assim for servido. 

Deus guarde a V.a l ix.a muitos annos. Rio de Ja-
neiro a 14 de Julho de 1767. — Snr. Governador de 
São Paulo. — Conde Vice Rey. 

N. 125 

j q mo e j j x mn g m . — P o r minas gerais escrevy a 
V.a Ex." a Carta de que remeto Copia incluza com 
o mesmo documento que tãobem por Copia Y.a Ex." 
achará com esta, e porq' se me oferece esta ocaziâo 
por Santos, repito a minha obrigação, para que Y.a 

Ex." tique iustruido do que se paça assim em Rio 
grande como nesta Capital: Della sahio já o socorro 
de Santa Catharina, depois de ter partido o do Rio 
grande; tãobem de que sairão a 15 do prezente as 
duas Fragatas Francezes, que ainda que dizem os ()f-
f.es delias, vão fazer a volta do mundo, e montar 
para este fim cabo de Orne, eu os não acredito e só 
me parece que são exploradores destas costas, os dos 
Portos delias, nas quais receyo m.t0 algua invazão es-
pecialm.4® em S. Catherina, que não obstante as mui-
tas Fortalezas com q' está guarnecida, ainda não são 
bastantes p." os m.tos portos, e muitos dezembarques 
que tem na sua circumferencia, alem do que tres re-
gimentos que há nesta Capital, não podem guarnecer 
hua extençâo de terras q' ainda que focem vinte seria 
o mesmo impocivel. 

Na minha de 14 de prezente digo a V." Ex." tudo 
o mais, e fico esperando as suas ordeins, para com 
mais acerto rezolver as graves dependeneias que te-
mos a no so cargo. Deus guarde a Y.a Ex." muitos 
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