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confinante com o de nossos Inimigos V. S.a hirâ dis-
pondo os ânimos dos Paulistas de tal modo, q' logo 
q' me seja precizo formar algum corpo desses homens 
similliante ao q' ordenev a V. S.a fizece marchar p.a 

o E." pardo, e os suponho m.t0 avançados na sua 
marcha, os poça A'. S.a alistar sem dilação ao primr.0 

avizo meu, em o qual declararey a Y. S.a o destino 
q' elles devem seguir. — D.8 g-.'Je a Y. S.a R.° de 
Jan.° a 10 de 7br.° de 1762. — Ar. S.a me avizará 
sc carece algúa monição de guerra. — Conde de Bo-
badella.— Snr. Alexandre Luiz de Souza, e Menezes (1). 

X. 4 

Sendo já prompta a fazer a vela para a colonia lnia 
esquadra formada de sete embarcaçoens, duas arma-
das em guerra q' as comprey por serem novas, e 
muyto capazes para S. Mag.°, a primer.°de quarenta 
peças, e a segunda de dezoito, e todas carregadas de 
muniçoens de guerra, e boca, e mais géneros, q' são 
precizos na d.ta praça, entrarão esta barra duas nãos In-
glezas húa de cecenta canhoens, e outra de quarenta com 
destino de passarem ao R.° da prata. Na mesma occa-
ziào chegou a este porto expedida da Colónia húa 
curveta com a noticia q' na noite do dia cinco do 
mez proximo preterito derão os castelhanos principio 
ao ataque da d.a Praça (2), e o continuarão atliê a 
sabida da d. ta curveta q' foi no dia onze do mesmo 
mez. Este seguro me obrigou a engroçar o socorro, e 

(1) Deve se notar que a Capitania de S. Paulo t inha sido suppri-
mida em 1748 e annexada a do Rio de Jaueiro, de que era capitão 
General Gomes Freire de Andrada, Conde de Bobadela. As ordens 
erain dadas por este ao Governador da praça de Santos, Alexandre 
Luiz de Souza Menezes, e por este t ransmit t idas para o interior. 

(2) Esta carta tem a data de 25 de Novembro de 1762, quando a Co-
lonia do Sacramento já estava tomada por Pedro Cevallos, governa-
dor de Buenos-Ayres, havia quasi um mez; isto é, a praça tinha-se 
rendido quasi sem defeza em 29 de Outubro de 1762. (N. da B-J 
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augmeiitar o destacam.40, que se compoem de trezen-
tos liomens com seus oft'.es competentes, commandados 
por um Thenente Coronel, e unido tudo as sobredi-
tas Nãos Inglezas, que trazem seiscentos e cincoenta 
homens de dezembarque, sahirão em concerva com 
feliz suceço esta bara en o dia vinte, e hum do cor-
rente mez, sendo commandante de toda a esquadra 
hum Capitam Inglez por ter a patente de S. Mag.° 
de Capitam de Mar, e guerra. Deus queira cheguem 
a salvamento ao porto da Colonia, para que augmen-
tadas com este novo socorro as nossas forças, por mar, 
e terra no Eio da prata, possamos com mão pesada 
repelir a arrogancia do General D. Pedro de Cevallios, 
e fazer nas povoaçoens Tropas e embarcaçoens do seu 
comando, toda a hostilidade q' nos seja possivel. 

A justiça da nossa cauza hê bem manifesta. Deos 
abençoe as Armas de S. Mag.® para que sejamos fe-
lizes na prezente guerra. 

Como pode ser queiráo os nossos inimigos tentar 
insultar-nos pelo E.° grande, e hê pressizo aumentar-
mos a nossa força por aquella parte Y. S.a com a 
brevid.® possivel fará destacar dessa Praça para 
a do dito E " gd.° pela parte q' lhe parecer mais pró-
pria, cincoenta homens com seus off.®8 competentes 
comandados por um dos Capitaens novamente por mim 
nomeados e aquelle q' estiver mais desembaraçado, e 
prompto para marchar: e advirto a Y. S.a q' os cincoenta 
homens devem ser escolhidos, pois V. S.n não ignora 
que hê de trabalho o destino a q' marclião. 

Para tf não íique essa Praça falta de Tropa q' lhe 
lio preciza para a sua guarnição V. S.a fará reclutar 
as eomp.as athê completar o 11.0 dos Soldados que delias 
forem tirados, para este destacamento e para o passado 
sem atenção a elles, e também me dirá V. S.a quaes 
são os officiaes, subalternos, e sargentos, para a pre-
ferencia dos postos, a tpie estão a caber. 
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Dezejo a Y. S.a sempre a mellior saúde, e m.tas oc-
cazioens em q' lhe possa ser útil. D.s g.e a Y. S.a E.° 
de Janeiro a 25 de 9bro de 1762. — Conde de Boba-
M a . — Snr. Coronel G.or Alexandre Luiz de Souza, 
e Menezes. 

N. 5 

As inquietaçoens de ]). P.° de Sevallos, e os mo-
vimentos das suas Tropas dão bastantes indieios, a 
que nos quer romper a guerra; pelo que entendendo-se, 
q' está poderá ser pelo R.° G.de, e E.° pardo, forço-
zamente devemos levantar Tropas fazendo marchar es-
tas para aquelles territorios; e porque estou persua-
dido, q' os Paulistas são os mais proprios homens, q' 
o brazil tem, p.a a vida militar, he conveniente q' 
Y. S.a Suba a. S. Paulo, e forme quatro companhias 
de secentas praças cada liuma, incluzos Capitaens, The-
nentes, e Alferes, Sargentos, Tambores, e Cabos de 
Esquadra, a q.m se darão sem falência nem demora 
os mesmos soldos, e ajudas de custo q' o Snr. conde 
de Bobadella prometteu na guerra passada. 

Hê sem duvida q' a má paga, que tiverâo aquellas 
comp,as q' o (1.° Senhor .Conde levantou, será nesta 
conjuntura Ima grande objeção, para se poderem fazer 
estes quatro corpos de gente desembaraçada, e des-
tiuta, como eu procuro; porem assim Y. S.a como os 
Capitaens móres, que nesta diligencia tem de traba-
lhar, devem conhecer, e persuadir-se q' assim como 
S. Mag.c não quer nem sabe q' houvece aquella falta 
de pagam.40, assim também não fuy eu o q' cauzey 
aquella prejudiscial desordem, nem sou capaz de fal-
tar a subcistencia, e pagamentos das Tropas princi-
palm.te as de S. Paulo, q' pelo seu conhecido préstimo 
se fazem dignas de mayor attenção, e nesta conformid.0 

pode Y. S.a segurar a liuns, e outros que nos seos 
pagamentos não haverá a menor falta, e q' estes lhes 
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