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que nunca se podem cumbinar, e que percizam.'® as 
coneequencias de qualquer das partes que elles sigão 
lhes hão de ser tão funestas como elles tem experi-
mentado. A estas gentes deve o G.or e Capitão Ge-
neral fazer instruir em forma, que senão perceba 
nunca que elle tem concentimento seo; antes pelo 
contrario publicar que fãs toda a deligencia pelos 
prender; mas partieularm.'0 deve ordenar ao de q' 
elle fizer mayor comilança (pie vâ avizando do que 
ouver daquelas partes, e da negociação com os Coro-
yatis fingindo-se algum dezertou naquele corpo que 
possa servir de Correyo. 

Xesta conformidade e nas das Reais Ordeins con-
tendas 11a referida carta de vinte e dous de Julho 
do anno proximo passado, ordena Sua Magest.® que 
Y.a Ex. a obre de commum acordo com o referido 
G."r e Capitão general de S. Paulo: Isto ê não de-
clarando nunca Guerra, mas repelindo com a mayor 
eficacia que couber 110 pocivel, e aproveitando-se 
dessas occazioiís para ampliar o Domínio de Sua Ma-
gestade como se tem ordenado na referida carta. 

Deus guarde a V.a Ex." Palacio de X. S. da Aju-
da a 22 de Março de 1767.— SNR. C O N D E OH C U N I I A . 
— Francisco Xavier de Mendonça Fartado. -— Está con-
forme; — Conde Vice Rey. 

X. 127 
(Sobrescripto do uma carta) 

X. 128 

Ul.m0 e E x . " Snr.—Pelas cartas q' ante ontem re-
cebi da nossa Corte vejo que com justas cauzas nor-
receamos aos prezentem. te dos Inglezes, e que nos 
uniremos aos Espanhoes: Com estes motivos ficara Y 
Ex.a conhecendo que por nenhum modo hê conveniente 
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dczemquietar esta Nação em nenhum dos seus Estabe-
leeim. tos 

0 declararem-nos a Guerra os ditos Inglezes me 
parece infalivel e com este motivo mandou Sua Mag.° 
para esta Cap.tia dons regimentos de Infantaria, hum 
Destacam.'0 de Artilheiros, e o Tenente General João 
Henrrique Bohm, com um Brigadr.0 Engenheiro: todos 
os trasportes tem entrado a Salvam.'0, porem a Nau 
de guerra em que vem os Off.es mayores ainda aqui 
não chegou. 

O prevenir quartéis para esta gente me embaraçava 
para não poder ser mais extenço com Y. Ex.a alem 
do q' estes dias tenho paçado com tantas moléstias 
(jue mal rezisto a estes trabalho. 

Remeto a Y. Ex. a as Cartas que nos meus Sacos 
lhe vierâo nesta ocaziâo: nella por erro rasguei o so-
bre escrito da carta regia que continha a felis noti-
cia do nascimento do Snr. Infante Dom João, per-
doe Y. Ex. a este meo descuido que por cauza das 
tontices q os muitos annos me cauzão me não lem-
brei da cautela que neste particular devia ter. 

As comp.as de Santos que tenho em Rio grande as 
mando recolher ao seo quartel porque nelle pode-
rão ser necessarias a Y. Ex. a q' Deus guarde muitos 
an.s Rio a 14 de Setembro de 1767.— Conde Vice 
Rey.— Snr Dom Luis Antonio de Souza. 

N . 12Í) 

Noticias vindas do Rio por Carta de 13 de Setembro 
l»rez.tc anno. 

Chegarão agora de Lx. a duas Naus de Guerra, e 
tres Navios de Comp.a com mais de dous mil homeiiis 
de. Infanteria m.t0 Luzida, hum General Alemão, e 
hum grande N.° de Off.es, e fidalgos, dous Brigadei-
ros, hum Coronel, muitos engenheiros para certo 
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