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III1"0, o Ex.,no. Senhor.— Pelo Capitão Fer-

nando Leite recebi os ofHcios de V. Ex-'1., da-
tados de 20 e 21 e 22 do mez passado. Pelo 
que toca ao primeiro recebo com elle os Map-
pas da Tropa, que dessa Capitania, que V. Exa . 
tam dignamente governa, passarão ao Conti-
nente do Rio Grande de São Pedro a incorpo-
rar-sc ao Exercito que ali se acha formado. 

Na brevidade com que a Tropa foi por ter-
ra, entrou naquelle Continente, e no pouco, e 
quaze nenhum prejuízo, que encontrou na sua 
marcha, verá V. Exn. bem provada a verdade, 
e fidelidade com que eu lhe fallei. 

Combine V. E x \ os estragos que recebeo 
a Tropa, que foi por mar, sendo esta só Tro-
pa de pé, e os prejuízos que recebeo a de Ca-
vallaria que foi por terra, e verá V. E x \ que 
diferentes vantagens teve huma da outra. 

Meu Ex"10., persuada-se V. E x \ do que 
muitas vezes lhe disse nesta Capital : A m a j o r 
parte das Gentes não se querem governar, se 
não por que fizerão os outros, afim de se pou-
parem a majores trabalhos, e não querem dis-
correr como devem; tenha V. E x \ paciência; 
discorra V. E x \ , examino V. Ex1, que do con-
trario se ha do achar infinitamente enganado. 

Aquelles que nos parecem melhores, o mais 
fieis, se na verdade o são, só so conservão bons 
om quanto com toda a cautella continuamos a 
vigiar sobre elles : Isto hé fallar a V. Exa. com 
aquella honra, o com aquella amizade qJ. V. Exa. 
me conhece, o ou devo as minhas obrigações. 

Não se deixo V. E x \ incarcerar; oiça V. Exa. 
aos Povos; falle-lhe, homanizesse V. Ex". com 
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