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Para o Mesmo Snr' Marques Vice Rey 

Cap.° — 9 — Ill.mo'.e Ex.mo Sr' — Eu acho-me com 
duas Cartas de V. Ex.a huma de 30 de Abril em repos-
ta ao pr.° Papel do Projecto com q' informey a V. Ex.71 

sobre as Reaes Ordens do Primr.° de Outubro de 1771, 
outra de 29 de Outubro deste prez.'' anno em reposta 
as ultimas q' a V. Ex.a tinha escrito desta Cap.te pa-
dindo-lhe os Socorros neceSsarios, e q' nas mesmas 
Reaes ordens vem a V. Ex.a determinados p.a poder en-
viar com elles ao Brigadr." Jozé Costodio, q' aqui se 
acha p.a a Praça de Guatemy a executar aquella fron-
teira todos os Serviços que S. Mag.e tem rezolvido se 
fação, e q' julga necessários p.a Segurança e de deten-
ça de Seos Estados. 

Cap. 10 — Achando-me com estas duas Cartas, e 
notando a diferença que de huma a outra se observa 
não posso deixar de dizer a V. Ex.a que Suposto to-
das as palavras de V. Ex.a me devem aquele alto con-
ceito, e suma veneração que á authoridade delias hê 
devida, com tudo não me estranhará V. Ex.a que na 
diversid." das circunstancias em que huma e outra se 
explica exponha a V. Ex.a com todo o devido respeito, 
q' as razoens da primeira Carta de V. Ex.a de 30 de 
Abril me devem mayor aplauzo, e inclinação. 

11 — Nesta primeira parece a V. Ex.a acertadissi-
" ma Que se fortefique a Praça do Guatemy, que 
" capaz de conter hum Corpo mayor 
" mentos p.a sahirem os 
Neila porá V. Ex.a : . . 
dilheira e julga V. Ex.a 

" medidas 
" fique Co inte-
" ligencia 
" Porto 
" nesta 
Conveniente " Que no lugar da Incruzilhada haja ou-


