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Paulo a 21 de Septembro de 1 7 7 2 — Ill.mo e Ex.m° Se-
nhor Luis de Albuquerque de Mello Pereira, e Caceres. 

P. a o Brigadr." Jozé Costodio 
Snr' Brigadeiro Jozé Costodio de Sá, e Faria. A 

este instante me chega hua Parada do Gov.°r de Viamão 
expedida em 31 de Agosto, em q' dis que o Gov.°r de 
Viamão lhe fizera avizo com o mayor custo, porq' fi-
cava no mayor aperto, e o advertia de q' os Castelha-
nos se preparavam m.t0, e q' também mandavão Tro-
pas e muniçoens para o Paraguay, e como V . S . sabe 
as ordens Reaes q' cá se achão, não me parece justo 
que se defira na matéria, mas antes q' do melhor mo-
do q' podermos acudamos as couSas, e acho q' V . S . 
sem a melhor dilação deve partir e o q' se puder ajun-
tar irá com V . S . e em seu por 
q" eu desde esta hora fico no mayor cuid.° D.s gd.e a 
V. S„ De Caza 6 de Outubro de' 1 7 7 2 . 

P. a o Ajud.' de Ordens Antonio Lopes 
que se acha em Santos. 

A este int.® de do dia "6 de 
Outubro me chega huma Parada de Viamão com avizo 
de grd." consequência escritos de Viamão em 31 de 
Agosto, e da Colonia em 28 de Julho pelo qúe Se faz 
precizo que logo faça expedir p.a Cima essas Moniçoens, 
e petrechos q' ficará conduzindo o Sargento Mór sem 
perda de tempo: Também hê neceSsar." q' o Cap.m 

Aranha venha já expedido, e que junte a sua Compa-
nhia, ou Se lhe dem soldados de outras; que os Sol-
dados do R.° venhão, e Antonio Lopes venha sem de-
mora para immediatamente partir p.a Araritaguaba p.'J 

donde faço avizo q' logo e já preparem as Canoas, cui-
do que não será precizo explicar-me mais nem fazer 


