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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 



— 38 — 

serão satisfeitos, de dous em dous mezes pontualis-
simam. t0; assim como também as ajudas de custo as 
q.es ainda antes de saliirem (ias suas cazas lhes se-
rão entregues (1). 

Y. S.a deve aplicar os mesmos Capitaens Mores 
para que estes procurem fazer nos seus respectivos 
destrictos, para que esta expedição Se componha da 
melhor gente, e se algum dos taes Capitaens mores 
for omisso ou se dilatar na execução destas diligencias, 
Y. S.a lhe odenarã logo da minha parte que venha a 
m.a prezença dar a razão da sua falta, e se p.a assim o 
fazer, se demorar mais de tres dias Y. S.a o prenda, e 
me remeta, com a noticia de q.al q.r culpa q' elle tiver. 

Nesta Secretaria se não achão as ordens, q' o Snr. 
Conde de Bobadella mandou a essa Capitania, para 
se formarem as comp.as q' forão para B.° Pardo, e 
R.° g.,da pelo que não sey q' Soldos, e ajuda de 
custo lhes prometteu, e como eu lhe offereço o mesmo, 
me deve V. S.a mandar por Certidoens em forma 
todas as ordens, e regulamentos, q' elle forçozam.te 

lhe havia de remetter para q' em conformid.e delias, 
eu poça fazer a conta ao q emportão as ajudas de 
custo, e remetter a Y. S.a estas quantias afim de q' 
no cazo de q' a guerra se rompa, poça Y. S.a fazer 
logo este pagam.40, e embarcar-me os taes militares 
nas embarcações q' lhe heyde inviar a tempo com-
petente para se transportarem a Laguna; pois me 
parece ser o tranzito mais breve, e mais comodo A'. 
Sa me dirã sem demora tudo o q' preciza para esta 
expedição para lhe ser remettido com a mesma brevid.1' 

Fico m.t0 certo de q' V. S.a se aplicará neste par-
ticular com tanto zelo, e tanta actividade q' eu tenha 

O) A falta de pagamento ás tropas paulistas era habitual e costumeira 
do governo colonial e durou até a independencia. A revolta militar 
de Santos ern 28 de. Junho de 1821 ainda teve essa causa. Vide 
annexo A. A. da Bernarda de Francisco Ignacio. 
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m.tos motivos de por na Real prezença de S. Mag.e 

todo g.'lc serviço q' nesta oecaziáo lhe fizer. D.s g.'le 

a Y. S.a m.3 an.s R.° a 24 de Ferv.° de 1 7 6 . . . 
Snr. Alexandre Luiz de Souz, e Menezes (1). 

N. 6 
Com esta achara Y. S.a a segunda via da carta q". 

llie eserivi em 24 deste niez, para que em compri-
mento delia, no cazo q' a primr.a por algum aconte-
cimento não tenha chegado a sua mão -execute sem 
demora, tudo q' ella contem. 

Alem do q' na d.a carta tenho dito a Y. S.a ac-
cresce mais o estar-inos jâ com mayores indicios, de 
q' os castelhanos rompem a guerra pelos Rios G.de e 
pardo, pelo que sendo neceçario acudir logo com hum 
prompto socorro aquelles territorios: Ordeno a Y. S.a 

q' das seis comp.aa pagas dessa guarnição da Praça 
de Santos mande logo, sem perda de tempo duas 
comp.as de cecenta praças cacla liuma comprehendidos 
os seus aff.03 competentes, passar a Yiamáo, p.a q' 
debayxo das ordens cio Coronel José Custodio se em-
preguem, como elle determinar. 

Declaro a Y. S.a que estas duas comp.as hão cie 
ser compostas cios melhores afí'.es e Solei.03 q' em todas 
as seis comp.as houver, pois clellas hão de ser tira-
das por destacamento, como Y. S.a melhor lhe pare-
cer, e emediatam.te pagas dos seus Soldos de tres 
mezes, e embarcadas em os navios, q' eu mando Logo 
a este transporte, sobre o q' declaro mais, q' os 
aft'.es seráo também tirados por destacam.tos cie tal 
forma q' nenliúa das seis comp.as dê para esta expe-
dição mais q' hum aff.,"1 porque de qualq.r clellas, 
q' se lhe tirar, ou seja Capitam, ou Tenente, ou 
Alf.,es náo se lhe poderã tirar outro, para assim 

(I) Ksta carta não tem data, nem assignatura. CN. da R). 
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