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N. 7 
Hontem escrevi a V. S. a carta de q' lhe remetto 

Copia, e porque me persuado, q' por virtude delia 
terá Y. S.a apromptado as duas comp.aB dessa garni-
ção q' se devem embarcar para Santa Catharina p.a 

dalii passarem p.a o R.° g.do Ordeno a Y. S.a q' logo 
q' receber esta faça expedir o d.t0 destacam.'0 com 
tal brevid.6 q' nem minutos se demore em nossa terra. 

Para este fim vay nesta occazião lnia Curveta de 
bastante comodid.6 para o transporte dos d.08 militares. 

Logo q' A". S.a concluir esta expedição partira p.a 

S. Paulo como lhe tenho escripto a formar as quatro 
comp.as de Aventureyros; e espero q' me avize do 
q' nesta particular obra, e do q' p.a ella hè neceça-
rio. I).6 g.s a V. S.a m.8 an.8 a 27 de Fevr.0 de 
1765.—Conde Vice Rey. — Snr. Alexandre Luiz de 
Souza e Menezes. 

N. 8 
Copia tia outra Carta (lo Exmo. Snr. Conde de Boba-

(lella, que se aclia registada a fl. 18 do L.° do (*.<> 
da Praça. 

Como ao prezente tem a Praça da Colonia expri-
mentado varias inquietaçoens feitas pelos Castelhanos 
por mal entendidas as ordens q' tem do seu sobe-
rano, respectivas a este ministério; e hè comviniente 
p.a cautela darem-se as providencias necessarias em 
quanto não chega rezolução de S. Mag.do V. S.a farã 
logo embarcar p.a o R.° g.de nesta ou em outra em-
barcação q' julgar mais capaz, húa comp.a completa 
das da guarnição dessa Praça p.a q' naquelle prezidio 
haja de rebater qualquer procedim.to q' violentam.te 

ententem os Castelhanos fazer por aquella, donde 
serã restituída logo q' chegue a decisão de S. Mag.e 

D.5 g.de a Y. S.a R.° de Janr.0 a 3 de Julho de 1 765. 
— Conde de Bobadella. 


