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e q' a tropa q' havia erão quatro Companhias q' ha-
vião antigas, e seis que vierão hâ seis mezes pouco 
mais ou menos a render outras tantas que forão para 
fora, e q' estas Companhias não excedem a Secenta 
Praças, segundo o q' houvia dizer aos militares, e q' 
novamente sahião Patrulhas de dia resistando os PaS-
sos e Portos do R.° tanto neste Rio como no de São 
Gonçalo, e de noite pela estrada do Citio do Cap.1" Mor 
thé a V.a: l ie o q' me disse o d." Dom.™ Miz', sa-
bia por ora, e q' cuidaria m.t0 em saber o mais que 
pudesse dos movimentos dos d.os Espanhoes. São Jo-
sé do Norte, o 1.° de Novembro de 1 7 7 2 . 

A n t o n i o P e r e i r a M a r a n t e . 

Acresce mais. 
Que os Cazaes Portuguezes moradores da Villa do 

Rio Grande e Seos aRebaldes, fizerão os mais delles re-
querimentos ao d.° General para passarm p.a este lado, 
e não forão admetidos no q' pertendião, e lhe respon-
deo q' estavão nas terras p.a onde El Rey de Portu-
gal os fes vir, e q' ninguém lhes tirava, que fossem 
buscar gados fora q' elle lhos mandaria dar p." com el-
les estercarem as terras, e q' plantassem m.to se que-
rião ser ricos e tc. 

CARTAS P. a O SNR' BISPO desía 
Dioceze estando ainda na Corte. 

Ex.mo e R.mo Snr' == Pelo que pertence ao Serviço 
de S. Mag.e. ofereceme por na Prezença de V. Ex.a que 
eu principiey a fundar nesta Capit." algumas Povoa-
çoens de novo, em Sertoens e TerritorioS dezertos, e 
distantes de des, quinze, e mais léguas de Povoado, de 
cujas Povoaçoens já algumas delias q' mais se aug-


