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1764,   Outubro, 14, Rio de Janeiro.     Extracto de uma carta escrita por um 
reputado oficial inglês ao Sr. Grenville a descrever o estado deplorável em 
que se achava o sistema defensivo do Rio de Janeiro. Lisboa, BNP, 
Collecção Pombalina, fl. 60-60v. 

 
 
  
 
(fl. 60) 
 
 Como hum verdadeiro vassallo do meu Paiz, não posso deixar de vos reprezentar 
o deploravel estado em que se acha esta capital, e rico Establecimento dos Portugueses; 
que certamente Eu me concideraria digno de infamia; se com hum só Batalhão de 
Infanteria, me não fizese senhor do Rio de Janeyro em 24 horas. Aqui não há nada que 
mereça o nome de Forteficação, porque tudo se acha arruinado; huma mizeravel 
Muralha, e humas poucas de Péças de Artilharia, cheyas de cavidades, e incapazes de 
serviço algum, constituem a força principal desta Praça; e as suas Tropas não excedem a 
500 Homens. Se esta capital se acha reduzida a este mizeravel estado, que poderemos 
esperar dos outros Establecimentos dependentes deste sobre a costa do Brazil? Não 
obstante a decadência em que se achão as forças Castelhanas desta parte, não poderião 
deixar em outra Guerra / de fazerem  
 
(fl. 60v) 
 
huma breve conquista e sem grande trabalho, de todos os Establecimentos Portuguezes 
nesta parte do Mundo, a qual seria de muita mayor importancia a favor de Castella; do 
que a Conquista de Portugal. Se se podese persuadir á Corte de Portugal, que dé-se 
providencia á decadencia em que se achão as suas forças e que a reforma já principiada 
em Portugal abrangêsse á costa do Brazil, póde ser que servi-se de meyo para evitar que 
estes importantes Establecimentos cahi-sem nas mâos dos Francezes, ou Castelhanos. 
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1770,  Fevereiro, 20, Rio de Janeiro.     Carta doMarquês do Lavradio a 
José de Sousa e Abreu relatando as dificuldades monetárias em que se 
encontra e pedindo que lhe enviem dinheiro do seu património, para se 
manter com a dignidade que o cargo requer. Rio de Janeiro, Cartas do Rio 
de Janeiro, 1769-1779, Carta n.º 185, p.25. 

 
 
 
 
 Pelos últimos navios que aqui expedi da Bahia escrevi a V.M. cê dando-lhe a 
notícia da mudança do meu Governo, ao qual cheguei no dia 31 de outubro do ano 
passado tendo passado bastantemente maltratado em todo o tempo que gastei naquela 
pequena viajem, e ainda que depois que desembarquei tenho convalescido mais alguma 
cousa sempre passo com moléstia, e seria impossível que em um país onde todos se 
queixam e padecem achaques, eu pudesse gavar-me de lograr uma boa saúde; a qual já 
não espero outro (sic)* vez tomar (sic)* a ter que quanto tiver a consolação de ver entrar 
por este porto o meu sucessor. 
 A V.M.cê dizia os poucos meios que o Vice-Rei da América no Rio de Janeiro 
tem para se sustentar, e depois que aqui cheguei, vendo a carestia de todos os gêneros, e 
comestíveis que em tudo são dobrados da Bahía, e que meu antecessor sem embargo de 
viver com a maior parcimônia que se pode imaginar, não só lhe não tinha chegado para 
os seus gastos o rendimento deste Governo, e quatro mil cruzados que mandava vir cada 
ano dos rendimentos que tem em Europa, mas que sem embargo disto fora precisado 
para a sua partida a vender o último guardanapo, e garfo de que se servia, e contrair a 
dívida de dez mil cruzados de que assinou escritura uns destes dias, que depois de todas 
estas notícias e experiências, deixo na consideração de V.M.cê a precisão que tenho de 
que da minha Casa se me assista com socorro, que me livre destes embaraços, e que 
neste caso devem ter paciência os credores porque me parece eu estou primeiro do que 
eles. 
 Eu bem vejo o prejuízo que isto fará à minha Casa porém eu não sei o como lho 
remediar, eu não pedi nenhum destes empregos, eu não fui quem lhe destinei os soldos 
ou ordenados, e o que só sei é que me acho neste lugar e que não devo fazer nele ação 
(sic)* nenhuma que me não seja mais decente. 
 Esta Capital tão gavada a mim me não tem parecido bem o clima é muito ingrato 
para todas as naturezas, os comerciantes conservam muito pouca estimação, está o 
comércio em tal decadência que se a Corte não der alguma providência receio muito que 
isto haja de acabar de estalo, eu procuro dar-lhe as que posso porém estas não bastam 
suposta a ruína em que este negócio tem chegado. 
 Demorei esta nau mais tempo do que lhe era destinado para que ela pudesse 
levar um cabedal competente que não me custou pequeno trabalho porque as remessas 
de Minas não tinham chegado, e com o cuidado em que todos se achavam da falta que 
havia em todos os portos da América de notícias da Europa, ninguém queria arriscar na 
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remessa dos seus cabedais, e só depois de chegarem os primeiros navios é que se 
principiaram a ir resolvendo; finalmente vai na melhor forma que me foi possível 
segundo a figura em que achei de ser mais extenso, e estimarei que V.M.cê se queira 
servir da minha boa vontade com a qual sempre lhe desejo dar gosto. 
 
 Deus guarde a V. M.cê muitos anos. 
 
Sr. José de Souza e Abreu 
                                                                                                  Marquês do Lavradio 
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1770,  Setembro, 11, Rio de Janeiro.     Carta ao Conde do Prado na qual 
relata a forma despudorada como os estrangeiros violavam as leis 
portuguesas contra o contrabando e a forma engenhosa a que teve que 
recorrer para impedir que quatro navios ingleses violassem o monopólio 
comercial. Rio de Janeiro, Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1779, Carta n.º 
251, pp. 2,3. 

 
 
 
 
 Meu Primo, meu Amigo e Senhor do meu coração. Ainda que V. pouco se 
lembra já deste miserável americano talvez por ter medo se lhe hajam de pegar as 
minhas sarnas ou as outras misérias com que aqui somos divertidos os que vimos de 
Europa seja esta ou qualquer outra a razão, nenhuma poderá diminuir a minha amizade 
nem a minha saudosa memória; esta algum alívio tem recebido com duas muito 
pequenas cartas que tenho recebido tuas, agora julga que gosto seria o meu se elas 
fossem tão extensas como costumam ser as minhas mas eu me satisfaço com que tu 
nunca me deixes sem o gosto de boas novas tuas e de toda a tua Exm.ª casa em que 
tanto me interesso. 
 Eu, meu Prado, tenho passado muito mal de saúde neste novo destino, e ainda 
que muitos querem atribuir ao excessivo trabalho e cuidado que traz consigo este 
emprego, eu não quero queixar-me disso, senão do mau ar que aqui respiramos, pois 
vejo que todos andam doentes, assim os que se acham empregados como os que vivem 
ociosos; presentemente me acho com um defluxo que me dura há mais de um mês, que 
me tem reduzido em tristíssimo estado, porque a convalescença, como tem sido de 
muito trabalho, por conta de quatro navios ingleses que aqui tenho tido neste porto, e 
me tem inquietado com as atrevidas barbatadas próprias da sua nação as quais me tem 
sido preciso responder, não como eles mereciam mas ao menos em forma de os fazer 
entender a razão a respeitarem as Leis e domínios de S. Majestade Fidelíssima, 
diferentemente do que até agora o praticavam. 
 Todos estes, não pequenos incidentes embaraçam o restituir-me a minha antiga 
saúde de que tanto necessito. 
 Destes quatro hóspedes deixei ficar um confiscado para S. Majestade, julgo que 
o pratiquei na conformidade das Reais Ordens de Leis neste Estado; tão repetidas vezes 
recomendadas por todos os senhores Reis deste Reino com a infelicidade de nenhumas 
se acharem em menos observância resultando daqui não só a falta de respeito às Leis a 
diminuição dos rendimentos do mesmo Senhor, mas mais que tudo nascendo daqui a 
destruição do comércio e do Estado. 
 Os portos da América que todas as nações fecham para o Comércio dos que não 
sejam os próprios nacionais se acham os que nos pertencem a nós abertos para quase 
todas as nações abuso estabelecido por alguns particulares, faltos daquele espírito pátrio 
que deve ser inseparável de todo o bom compatriota, abandonando por aqueles 
interesses, o que as santas e justas Leis do Estado determinam servindo-se de tal 
indústria, esta má gente que ainda que os Governadores ou Vice Reis dessem estes 
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danos nada bastava contra as mesmas resoluções faziam, o que melhor lhe pareciam 
para o seu interesse. 
 Daqui nascia serem os contrabandos imensos, com tal descoro que até punham 
casas de fazendas para venderem; os seus marinheiros e mais passageiros eram os 
inquietadores destes povos, e se lhe procurava evitar este despotismo, eles respondiam 
cheios de arrogância e atrevimento, neste belíssimo e agradável estado se achava este 
negócio, sem embargo do Sr. Conde de Azambuja, no ano passado ter principiado a 
querer remediar estes excessos, com as sábias providências que são próprias do seu 
grandíssimo talento, porém os maus executores que teve, fez com que pouco ou 
nenhuma diferença achassem os últimos navios que aqui estiveram no seu tempo. 
Confesso-te que esta negociação me tem dado grandíssimo trabalho para fazer executar 
as Reais Ordens de Sua Majestade sem comprometer o mesmo Senhor não sei se em 
tudo terei conseguido porém é certo que eu os tenho feito mijar pelas pernas abaixo, 
fazendo-lhe ao mesmo tempo mil cumprimentos e atenções, e eles protestando o 
respeito e obediência que terão ao determinado nas Leis de Sua Majestade enquanto se 
acharem nestes portos, não tem passado nem uma fita de contrabando, mas para isso foi 
necessário servir-me dos oficiais que trouxe comigo e de alguns dos do Regimento dos 
que vieram da Europa, porque como uns e outros têm a esperança de não ficarem na 
América, não lhe importa a condescendência com os mascates os maus negociantes, que 
faziam corpo destas pestilentas negociações o que não sucedia com os Oficiais do País 
porque estes como são, ou dependentes daquelas gentes que lhe haviam de acudir nas 
suas precisões, pouco ou nenhum caso faziam das ordens que recebiam e de todas os 
avisavam. Os mesmos negociantes tem concebido tal medo de mim, sem embargo de os 
estar continuamente favorecendo-os (sic)* que nem um real tem querido fiar dos (sic)* 
tais ingleses sem licença minha, quando em outro tempo eles se lhe andavam 
oferecendo com todo o dinheiro e levavam daqui somas muito consideradas, de sorte 
que para poderem ter cem moedas que lhe foram precisas para pagar alguns 
provimentos que aqui compraram foi necessário que o Brigadeiro Funck fosse quem 
lhas emprestasse. 
 O navio que confisquei era uma pequena embarcação de três mastros que um dos 
navios que veio a este porto tinha fretado para trazer várias mercadorias também de 
contrabando que o dito capitão fazia a Companhia de Inglaterra as quais havia de 
baldear aqui para o dito navio, esta tal pequena embarcação declarou logo o Mestre 
dela, quando deu fundo as Ilhas que ficam para fóra da barra deste porto, de onde saiu 
no seu bote, aquele destino e que me pedia licença para entrar, porque já não fazia agora 
para esperar mais dias lá fóra respondi-lhe politicamente, mandando-o embora, para me 
não por no caso de proceder contra ele; continuou nas pretensões de entrar por mais 
dias, até que eu permiti o fizessem, mandando proceder a respeito dele o que me 
determinam a confiscação de toda a embarcação estrangeira, logo que claramente 
constar que quando eles entram nos portos da América vinham determinantemente 
buscá-los, por ordem ou por ajuste que fizessem para isso, ainda mesmo no caso de 
trazerem alguma outra necessidade e que ainda esta, sendo grande só deve ser atendida 
quando o seu destino não fosse aquele, nesta conformidade julguei por má a injusta 
arribada e mandei tomar conhecimento da cousa para se lhe porem as penas da Lei pelo 
Tribunal da Relação na conformidade que as mesmas Leis e ordens determinam nesta 
negociação houverem várias cartas que me escreveu o Capitão do Navio interessado, a 
que eu respondi, sendo-me necessário toda a ronceirice que Vocês me ensinaram, para 
me livrar de proceder também contra ele, parecendo-me que já então aquele golpe 
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poderia ser de consequências mais graves, o ponto está agora que eu tenha acertado com 
as intenções de Sua Majestade que é o único desejo e interesse que tenho, sendo bem 
certo que enquanto puder em toda a parte que me achar, hei de fazer sempre respeitar o 
seu amado nome e conservar o mesmo respeito às suas justas sábias e Santas Leis; 
porém enquanto aos que estamos nestes empregos nos não chega a certeza da aprovação 
de Sua Majestade, confesso que é viver em um tormento que não tem outro com que se 
compare. 
 Como este negócio tem sido aqui muito público, pouco segredo se pode 
conservar nele porém tu enquanto o não vires publicar pelos outros, não te faças sabedor 
desta notícia. 
 Compadece-te de mim meu Prado e aproveita toda a ocasião que tiveres de 
lembrar o regresso da minha peregrinação a qual vai já completando três anos de 
governar gentes indômitas e de carácter bem diferente aos meus sentimentos, porém 
assim neste país como emt oda (sic)* a parte em que me achar, me serão sempre de 
maior gosto em empregar na fortuna de servir-te para o que tens sempre prontíssima a 
minha vontade. 
 
 Deus guarde [a V.Exª muito anos]� 
 
 Sr. Conde de Prado 
                                                                                                     Marquês do Lavradio 
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1770,  Novembro, 17, Rio de Janeiro.     Carta ao tio, Principal de Almeida, 
relatando a forma pôs ordem na Junta da Fragatas, cujo mau 
funcionamento acarretava grandes prejuízos ao erário, e como, apesar de 
ter descido do seu lugar, não fora por isso que deixara de se sentir o mesmo 
Marquês do Lavradio. Rio de Janeiro, Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1779, 
Carta n.º 262, pp. 2,3. 

 
 
 
 
 Meu tio e Senhor do meu coração. No dia 14 de outubro chegou a Nau de 
Guerra, comandada por Bernardo Ramirez a este porto, com poucos dias de diferença 
dos outros navios, que tinham saído de Lisboa, antes dela, por todos tenho tido o 
grandíssimo gosto de receber boas novas de V. Ex.ª que são sempre para mim de maior 
estimação; espero que Vossa Excelência me queira sempre continuar este favor, em que 
tenho o maior interesse. 
 Eu vou continuando a minha trabalhosa, e insuportável lida, porque cada vez, se 
me descobre mais trabalho, e como não tenho génio para me contentar com dar Ordens, 
para que as cousas se façam, e de me satisfazer com as respostas que me dão, os a quem 
encarrego a execução das minhas ordens, e sou quem pessoalmente as vou executar, 
para com a minha assistência, poder vencer a preguiça dos executores, e dissolver a 
imensidade de dúvidas, com que sempre se previnem contra tudo aquilo que é tirá-los 
do pestilento ranço com que estavam criados; esta assistência me duplica o trabalho, e 
confesso a V. Ex.ª que já vou não podendo com ele; isto junto com o clima, sumamente 
inconstante, porque é raro o dia em que o tempo não faça três e quatro mudanças, tudo 
me faz receiar o poder vencer aqui com saúde o tempo do meu destino; ainda que o 
gosto com que contei já um ano deste governo, lembrando-me de ano e meio do da 
Bahia, e que para completar três anos de governador, só me faltam seis meses; estas 
ainda que lisonjeiras reflexões, alguns instantes me deixaram respirar de consolação; 
porém, depois lembrou-me, que poderiam ser estas contas feitas debaixo do mesmo 
cálculo que o meu Tio o Senhor Principal de Alarcão que Deus haja, fazia a dos seus 
Palácios e das suas riquezas; seja enfim o que Deus for servido, o caso está que a (sic)* 
depois de eu passar por tanto tormento, no fim de todo este trabalho, eu não haja de 
passar, o que me pode ser mais sensível que é ordinariamente o prêmio dos que vimos a 
semelhantes empregos, e por isso foram, são, e serão sempre do meu maior 
aborrecimento. 
 A grandíssima desordem com que se faziam as despesas pertencentes às Naus de 
Guerra resultando dela assim um grandíssimo prejuízo ao Rei, como às partes, e aos 
Oficiais da Fazenda, me obrigou a dar um novo método, para se fazerem estas despesas, 
com melhor arrecadação da Real Fazenda parece cousa incrível, porém é certo que 
ainda não veio Nau de Guerra nenhuma a este porto que pudesse ir a conta líquida da 
sua despesa na mesma Nau a presença de Sua Majestade, e é também rara aquela de que 
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deixa de encontrar-se ainda muitas parcelas das suas despesas por satisfazer; com este 
método que estabeleci sendo necessário vencer nele todos os embaraços do costume, 
tenho o gosto de que esta Nau saia com a sua conta toda corrente e satisfeita a despesa 
até o último ceitil. É grande a consolação que tenho tido deste projecto pela utilidade 
que a todos resulta dele; porém como as Ordens de Sua Majestade mandam praticar esta 
despesa, por outra forma, e as relações das contas lhe sejam também remetidas por 
diferente modo, mando à presença de Sua Majestade as contas feitas na conformidade 
das suas Reais Ordens e outras feitas segundo o meu novo método, para que Sua 
Majestade haja de escolher qual dos dois se deve continuar, e ainda que o mesmo 
método até faz o benefício de poderem ir mais claras e reguladas as contas na forma 
antiga; isto mesmo fará persuadir a utilidade que se tira do sobredito método. Este 
projeto o regulei segundo o espírito do Sistema com que Sua Majestade tem procurado 
regular a receita e despesa, e mais administração da Sua Real Fazenda, estimarei que 
daqui resultem ao mesmo Senhor todas aquelas utilidades que eu lhe desejo, e que com 
tanto trabalho lhe procuro. 
 Tinha Sua Majestade nomeado um Tribunal com o Título de Junta das Fragatas, 
este se compunha do Provedor da Fazenda, do Presidente da Mesa da Inspeção, e do 
Comandante de cada uma das Naus, sem haver presidente da dita Junta; perante estes 
três Ministros se deviam ajustar todos os Géneros  que forem (sic)* necessários; assim 
comestíveis, como todos os mais precisos para o conserto da Nau, e fornecimento dela, 
e com aprovação deles serem satisfeitos sem que o Governador, ou Vice-Rei tivesse a 
incumbência de cousa nenhuma destas; e daqui nascia a desordem que havia nesta 
despesa, porque como aos senhores Governadores não davam sobre esta matéria 
nenhuma jurisdição, eles lhe não importava[m]� mais que mandar passar para aquela 
Repartição, o dinheiro que por ela se lhe pedia, para as ditas despesas, e isto era se da 
Corte Vinha Ordem para se assistir às mesmas despesas. Como esta espécie de Tribunal 
não tinha nenhum Presidente, e era composta de um militar, um particular enxertado em 
Ministro, e um Ministro, eram as disputas e desordens infinitas sobre pontos de 
jurisdição, já sobre quem havia de presidir, sobre quem havia de tocar a campainha, 
sobre o lugar das assinaturas, sobre que mercadorias devia preferir, para a venda dos 
géneros, se haviam de ser os afilhados de uns, ou de outros; finalmente sucedia estar 
uma Nau infinitos meses neste porto, sem se fazer nunca a dita junta, e se alguma vez se 
juntava, eram tantas e tais as disputas, entre uns e outros, que nada se concluía, ficavam 
as partes padecendo, além do prejuízo gravíssimo que a Real Fazenda percebia, porém 
como eu tenho, que em toda a parte aonde me achar governando, sempre que for 
informado, que em qualquer das repartições do meu Governo, se cometem desordens 
em que o rei tenha prejuízo, ou que os tenha (sic)* também os particulares, ainda que a 
mim me não seja recomendado especialmente, o cuidar naquela Repartição; eu sempre 
tomo a resolução de lhe dar as providências, que me parecem justas principalmente 
sendo estas, em forma, que não arrogue a mim mais jurisdição que aquela que for 
bastante para evitar as desordens, e por as cousas no estado em que se executem as 
Reais Ordens e Leis de Sua Majestade conforme pelo mesmo Senhor tem sido 
determinado fazendo-me persistir cada vez mais nesta resolução, o que do capricho que 
os Senhores Governadores têm tido nesta parte, tem nascido os graves prejuízos, que 
assim os particulares, como o Rei, e a Sua Fazenda tem experimentado, de que tarde ou 
nunca convalescerão; o que suposto fiz juntar este tal Tribunal, e fui também a ele sem 
ir em lugar de Vice-Rei determinei-lhe que na quinta-feira, de cada semana se haviam 
de sempre juntar para aquelas conferências que eles todos três tinham igual jurisdição; 
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mandei-lhe fazer uma mesa redonda, para que um lugar não fosse mais graduado do 
[que]� outro; ordenei que a campainha havia tocar aquele que tivesse precisão de 
chamar, e que os papéis para assinatura, que se repartiriam entre todos três; indo cada 
um assinando primeiro aqueles que lhe fossem repartidos e depois fossem passando uns 
aos outros, a continuarem as assinaturas, assim o fiz praticar logo naqueles dias, e 
ficaram estas questões acabadas. Levei-lhes o método, porque queria que fosse feita 
toda aquela despesa, como da sua escrituração, para a carga e descarga dela, e ainda que 
isto lhes fez alguma confusão na primeira conferência, voltei lá na segunda, levando 
comigo o Escrivão da Junta da Fazenda Real, e como já havia mais entradas e saídas de 
géneros, e por consequência havia mais em que se visse a prática daquele método, 
ficaram todos mais persuadidos e satisfeitos, e eu como (sic)* o grande gosto de que 
ficasse por uma vez emendada esta desordem com tanta utilidade do Serviço de Sua 
Majestade, dos que tem a honra de se empregarem nele, e ainda que desci do meu lugar 
para ir fazer todas estas diligências, quando voltei para a minha casa, achei-me o mesmo 
Marquês do Lavradio, Vice-Rei do Estado, tendo de mais a mais a satisfação de utilizar 
a meu Amo, ainda naquela Repartição, aonde parecia não parecia (sic)* ser necessário a 
minha assistência, sendo este o sistema que eu sigo julgue V.Ex.ª qual terá sido o meu 
trabalho, que no Rio de Janeiro o tenho feito com bastante desconsolação porque até o 
presente que já faz um ano, a minha assistência neste Governo, ainda não tive uma só 
resposta de cousa nenhuma das que tenho posto na real presença de Sua Majestade, eu 
procuro não merecer este esquecimento porém nada basta, para me fazer tão feliz. 
 Deixando já impertinências da América responderei a V. Ex.ª sobre alguns 
pontos da sua carta; primeiro, a respeito do casamento de Antônio, é certo que a noiva 
[que]� a V. Ex.ª lembra; ela me não podia esquecer pela sua distinta qualidade exemplar 
e educação, que sempre tem tido as filhas daquela casa, como pelas novas alianças, com 
que a mesma casa tanto nos tem obrigado; porém eu não desejo ainda que seja em 
segredo ajustar nada sobre esta matéria sem o parecer e aprovação do Conde de Oeiras; 
a ele, temos sido sempre muito obrigados; ainda antes de lhe devermos tantos 
benefícios; lembrado estará V. Ex.ª que a primeira noiva que eu tinha destinado para 
Antônio a pedi, com aprovação sua, quando desajustei o casamento, como foi na 
véspera de minha partida em que o Conde andava então muito molesto, não tive tempo 
de lhe comunicar as razões que me obrigavam aquele desajuste, e sendo-lhe nós cada 
vez mais obrigados, parece-me que é a mais pequena demonstração que lhe podemos 
fazer da nossa gratidão, o conferir com ele o negócio mais importante da nossa casa. Eu 
me louvo inteiramente do seu parecer dele a este respeito, do que ele convier tem a 
minha aceitação eu ainda que não sei se lhe escrevi sobre esta matéria, espero do favor 
que lhe devo, que ele haja de aceitar este meu sincero oferecimento. 
 Não pode V.Ex.ª crer a satisfação que tenho de que V. Ex.ª principie a conhecer 
as qualidades de Antônio, e que ele também com maior respeito, saiba estimar a honra 
que V. Ex.ª lhe faz; eu quero que ele saiba merecer a V. Ex.ª tão distinto favor, o qual 
eu, uma e muitas vezes, a V. Ex.ª agradeço. 
 No Conde de Tarouca, cada vez tenho mais cuidado, e este me durará enquanto 
eu não vir ao menos por um ano separado da companhia da sua mulher, e tomara que 
este Senhor se persuadisse que é melhor que ela passe pelo tormento de um ano de 
saudade, para no fim dele ter a consolação de muitos anos a companhia de seu marido, 
que por não querer passar este tormento que acaba, expor-se a padecer uma saudade, 
que não haverá remédio para seu alívio, se eu estivesse em Europa lisonjeio-me que a 
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força dos meus rogos haviam de fazer algum efeito; eu tenho aos dois novos filhos, já 
tanto amor que eu os não sei separar de todos os outros a quem eu tanto amo. 
 Tenho recebido de V. Ex.ª diferentes Cartas de empenho, fique V. Ex.ª certo 
[de]�, que aquilo que não for contra a justiça e permitir o favor, que andem sempre 
experimentar aqueles que tiverem a fortuna da protecção de V. Ex.ª. 
 Aqui apareceu em um Navio o Capelão que foi do Tio Alarcão, veio dar em 
minha casa, e como ele lá me tinha parecido um pouco pinta alegrete, e aqui se me 
presenteou com o topete muito enfeitado, e em ar de Abade estrangeiro, teve de mim 
muito mau recebimento, porque até estive para nem lhe consentir que viesse a minha 
casa; porém o homem mudou de tal forma, conduzindo-se com muita gravidade e 
modéstia, reformando todas aquelas superficiais ridicularias com que se apresentava, 
que me deu ocasião a protegê-lo, e a concorrer para o bom cómodo em que se acha; 
tendo sido provido no Curato da Sé desta Capital de que há de tirar em cada um ano, a 
utilidade de mais de oitocentos mil réis, não lhe custando nada o seu sustento, porque o 
tem da minha casa, ele com efeito é um bom Clérigo muito cheio de sinceridade; e esta 
é que o tinha feito cair em aquelas redicularias com que aparecia; estas são as novas 
todas do País, com que tenho mortificado a V. Ex.ª em uma carta tão extensa; agora 
trate V. Ex.ª de mas dar da nossa Corte, que estas sempre por cá se estimam, e se 
desejam.  
 V. Ex.ª aceite a minha respeitosa obediência com a qual em toda a parte, desejo 
ter sempre a honra de servi-lo. 
  
 Deus guarde a V. Ex.ª muitos anos. Rio 
 
Exm.º e Revm.º Sr. Principal de Almeida 
                                                                                                     Marquês do Lavradio 
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1772, Maio, 12, Rio de Janeiro. Carta aos oficiais da câmara do Rio de 
Janeiro inquirindo a razão pela qual só tinham concedido meia légua de 
terras ao alferes Apolinário Pereira Cabral, quando ele requisitara uma 
légua. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 8. 

 
 
 
 
(fl. 8) 
 
 Torno a remetter a vm.ces o requerimento que me fez o Alferes Apolinário 
Pereira Cabral, pedindo-me por sismaria hũa Legoa de terras de testada com meya de 
certão, para que vm.ces me declarem a razão em que se fundão para convirem em que sô 
se lhe conceda meya Legoa de testada com o sertão competente. Deos guarde a vm.ce 

Rio de Janeiro a 12 deMayo de 1772// Marques do Lavradio.// Senhores Juis Prezidente, 
e mais Oficiaes da Camera desta Cidade. 
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VI 
 
 
 
 
 

1772, Maio, 25, Rio de Janeiro.     Carta ao juiz de fora Jorge Machado 
Cardozo intimando-o a assistir a todas as audiências e proibindo-o de 
delegar poderes, a não ser por doença ou por se encontrar fora da cidade 
ao serviço da Coroa. Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 13, 14. 

 
 
 
  
(fl.14) 
 
 Constando-me a irregularidade com que Se fazem as Audiências publicas, a que 
vm.ce deve assistir: vm.ce daqui em diante assistirâ a todas, e não dará comissão a 
Letrado algum, para as fazer, Senão quando vm.ce se achar fora da terra occupado em 
deligencia do Real Serviço, ou quando se achar impedido por cauza de alguma molestia, 
que totalmente o impocibelite a assistir a ellas, e a tudo o mais que for do Real Serviço. 
Deos guarde a vm.ce Rio de Janeiro a 25 de Mayo de 1772// Marques do Lavradio// 
Senhor Juis de Fora Jorge Botto Machado Cardozo.// 
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1772, Maio, 25, Rio de Janeiro.     Carta aos oficiais da câmara do Rio de 
Janeiro, solicitando que o informem se o alferes Apollinario Pereira Cabral 
tem possibilidades e escravos suficientes para cultivar a légua de sesmaria 
que pediu. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 13. 

 
 
 
 
(fl. 13v) 
 
 Vista a Informação que vm.ces derão no Requerimento que me fes o Alferes 
Apollinario Pereira Cabral, torno a remetter a vm.ce o mesmo Requerimento, para que 
me informem se o dito Alferes tem com effeito pocibelidades, e escravos, para cultivar a 
legoa de terras, que pede de sesmaria, por se lhe não dever dar menos terra do que 
determinão as Reaes Ordens, tendo com quem as cultive, Sô para que as hajão 
devolutas, para se darem a quem as pedir de futuro. Deos guarde a vm.ces. Rio de 
Janeiro a 25 de Mayo de 1772// Marques do Lavradio.// Snr. Juis Prezidente, e mais 
officiaes da Camera desta Cidade. 
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1772, Julho, 28, Rio de Janeiro.     Carta aos oficiais do Senado da Câmara 
do Rio de Janeiro solicitando que lhe proponham três pessoas importantes e 
com posses, para assim poderem desempenhar-se do cargo com isenção, 
dada a necessidade de nomear um capitão mor para as ordenanças da 
cidade. Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 32, 33. 

 
 
 
 
(fl. 31v) 
 
 Por não dever estar vago o posto de Capitão Mor das Ordenanças desta Cidade e 
ser percizo prover-se: vm.ces na conformidade das Reaes Ordens d’El Rey Meo Senhor 
me proporão três pessoas  
 
(fl. 32) 
 
pessoas nobres desta cidade com estabellecimento, e posses para se poderem tratar sem 
dependência do mesmo posto. Deos guarde a vm.ces Rio de Janeiro a 28 de Julho de 
1772//Marques do Lavradio.// Snr.es Officiaes do Senado da Camera desta Cidade . 
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1773, Agosto, 20, Rio de Janeiro.     Carta ao mestre de campo João Joze 
Barcellos, pedindo ajuste com os donos das fábricas o fornecimento de 
madeiras pelo menor preço possível, tanto mais que as mesmas serão pagas 
a pronto e o transporte decorrerá por conta da coroa. Lisboa, BNP, Códice 
10614, fl. 40v. 

 
 
 
 
(fl. 40v) 
 
 Como Se me fas precizo mandar apromptar no Destricto de Macahê as madeiras 
declaradas nas duas Relacoens juntas: Vm.ce ajustará com os donos das Fabricas o 
menor preço porque as podem dar, em attenção a serem para El Rey Meu Snr., e tam 
bem a serem promptamente pagas Logo que chegarem, e a não terê (sic)* com ellas mais 
trabalho, que o de aprompta-las, pois até para serem conduzidas para esta cidade, 
mandarei huã Lancha para as hir receber nesse porto, esperando de vm.ce haja de por 
todo o seo zello, e actividade, não só nos referidos ajustes, mas tambem em os concluir 
brevissimamente, para me dar Logo huã distincta conta com a declaração do menor 
preço por que se podem apromptar as Referidas madeiras, conforme as suas 
quantidades, e qualidades. Deos guarde a vm.ce. Rio de Janeiro a 20 de Agosto de 1772// 
Marques do Lavradio.// Senhor Mestre de Campo João Joze de Barcellos Cout.º// 
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1772, Setembro, 25, Rio de Janeiro.     Carta ao ouvidor da câmara do Rio 
de Janeiro, ordenando-lhe proceda contra um juiz que num dia apenas, 
instaurou e concluiu um processo contra um proprietário, sem que ao 
mesmo fosse facultado o acesso ao auto, para que assim o pudesse 
contestar. Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 48v, 49. 

 
 
 
 
(fl. 48v) 
 
 Vista a informação que vm.ce deo no requerimento, que me fes o Capitam 
Manoel Monteiro de Araujo, contra o Juis Ordinário da Villa de Paratŷ João de Araujo 
Coutinho; como da mesma consta, que o dito Capitão deve dar caminho pelas terras da 
sua Fazenda aos moradores daquelle Destricto, por não haver outro por aquella 
paragem, e sô desta sorte se pode evitar a passagem do mar grosso, que he muito 
arriscada aos mes- 
 
(fl. 49) 
 
aos mesmos Gados, e as pessoas que os conduzem, por ter já sucedido virarem  se 
algúas Embarcaçoens, que os conduzião, e perigarem todos; Como tambem que o 
capitão tem bastante razão para se queixar do mesmo Juis Ordinario, por quem fora 
autuado; não sô em lhe não continuar vista do Auto para o contestar, mas pela 
aceleração com que procedera contra elle, autuando-o, tirando testimunhas, e 
sentenceando-o, tudo em o mesmo dia: vm.ce mandarâ abrir o caminho franco pelas 
terras do referido Capitão, não sô para Gados, mas para carros, gente de pê, e de 
cavallos, por dever a utilidade publica preferir sempre á particullar. E pelo que toca ao 
Juis Ordinário, mandarâ proceder contra elle pela desordenada paixão, que mostrou no 
procedimento que teve contra o mesmo Capitão, sendo da sua obrigação obrar com a 
rectidão, e prudencia, que determinão as Leys. Deos guarde Rio de Janeiro a 25 de 
Setembro de 1772// Marques do Lavradio.// Snr. Ouvidor da Comarca António Penheiro 
Amado.// 
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XI 
 
 
 
 
 

1772, Setembro, 26, Rio de Janeiro.     Carta ao fiel do registo de 
Parahybuna, informando-o que não tem jurisdição sobre a capitania de 
Minas Gerais. Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 49v, 50. 

 
 
 
 
  (fl. 49v.) 
 
 Receby a Carta de v.mce de doze do corrente, e sinto que tivesse ordem de pagar 
o subcidio de sinco escravos pertencentes a Familia dos Senhores Generaes de Goyas, e 
Matto grosso, que passarão por esse Registo incluídos na minha Portaria; a respeito do 
que deve vm.ce requerer ao Senhor General da Capitania de Minas, allegando-lhe não só 
com a pratica, que ha nesse Registo di (sic)* nunca pagarem os oscravos, que vão 
incluídos nas Portarias, que Levão os Senhores Generaes; mas tambem com o mesmo 
Senhor General da Capitania de Minas, mostrando-lhe, que isto  
 
(fl. 50) 
 
isto mesmo se praticou com o dito Senhor na occazião em que passou para aquella 
Capitania, e espero pela Sua Rezolução por não ter eu jurisdição algũa sobre a mesma 
Capitania, que he por donde toca fazer-se a arrecadação do subcidio. Deos guarde a 
Vm.ce.. Rio de Janeiro a 26 de Setembro de 1772// Marques do Lavradio.// Senhor 
Joaquim Pedro de Castro.// 
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1772, Outubro 21, Rio de Janeiro.     Carta ao desembargador chanceler da 
relação do Rio de Janeiro, informando-o que a dúvida que lhe pusera 
acerca do seu despacho era pertinente, pelo que o anulara logo. Lisboa, 
BNP, Códice 10614, fls. 56v, 57. 

 
 
 
 
(fl. 56v) 
 
 Reprezentando-se-me por parte do Ex.mo Visconde de Assua, o que consta do 
Requerimento junto, e parecendo-me justa a sua Suplica, a despachei na concideração 
de que a podia diferir; e sendo-me depois prezente, que V.S.ª entrara na duvida de 
cumprir o meu Despacho, mandei vir o Real Decreto, de que trata o mesmo 
Requerimento, e depois de o Ler, achando que foi bem fundada a duvida de V.S.ª, por 
este só dar a V.S.ª jurisdição, para a nomeação dos Officiaes nas Cauzas do mesmo 
Ex.mo Visconde, risquei Logo o meu Despacho, para que  
 
(fl. 57) 
 
que as partes não sintão demora, e possa V.S.ª cumprir o que determinão as Reaes 
Ordens d’El Rey Meu Snr. Deos guarde a V.S.ª. Rio de Janeiro a 21 de Outubro de 
1772// Marques do Lavradio.// Senhor Dezembargador Chanceller Joaquim Alz. 
Munis.// 
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1772, Novembro, 11, Rio de Janeiro.     Carta ao coronel José Carlos da 
Costa, pedindo-lhe para dar baixa de um soldado devido a este ser amparo 
de família. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 63, 63v 

 
 
 
 
(fl. 63) 
 
 Sendo-me prezente que o Soldado Jose de Marins, que se acha servindo no 
Regimento de V.S.ª era já cazado antes de se lhe assentar praça, e que fas grande falta a 
sua mulher, e a tres filhos menores, que ficarão vivendo no mayor de 
 
(fl. 63v) 
 
dezamparo, e mizeria, por Serem Sumamente pobres, V.S.ª mandará dar baixa ao dito 
Soldado Jose de Marins, e sentar praça em Lugar do mesmo a Dionizio Corria Maciel 
filho de João Correa Maciel, natural da Freguesia de Maricâ. Deos guarde a V.S.ª Rio 
de Janeiro a 11 de Novembro de 1772.// Marques do Lavradio.// Snr. Coronel José 
Carlos da Costa.// 
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1772, Novembro, 28, Rio de Janeiro.      Carta ao juiz presidente e oficiais 
da câmara do Rio de Janeiro, informando-os que uma vez que a sesmaria 
concedida aos frades bentos não se achava confirmada nem as terras 
cultivadas, de acordo com a lei, a mesma deveria ser considerada devoluta. 
Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 69. 

 
 
 
 
(fl. 69) 
 
 Vista a Informação que vm.ces derão no novo requerimento, que me fes Jose 
Carneiro Coelho, a respeito das terras, que pede por Sesmaria, que torno a remeter a 
vm.ces., me pareceo dizer-lhes, que como a sesmaria dos Religiosos Bentos, se não  
 
(fl. 69v) 
 
Se não acha confirmada, nem tão bem cultivadas as terras comprehendidas na mesma 
Sesmaria que he o que basta, para na forma das Reaes ordens Se Reputarem por 
devolutas, ainda no cazo de Se deverem resalvar as que pede o dito Jozé Carneiro, por 
Serem mangaes alagadiços e deverem ficar para Realengos, sempre nas que Se Seguem 
depois dos mesmos mangaes por diante, se lhe deve inteirar as que pertende haver por 
sesmaria, visto que da mesma informação de vm.ces Se colhe estarem as referidas terras 
devolutas. Deos guarde a vm.ces. Rio de Janeiro a 28 de Novembro de 1772// Marques 
do Lavradio.// Snr. Juis Prezidente, e mais Officiaes da Camara desta Cidade.// 
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1773, Janeiro, 4, Rio de Janeiro.     Carta ao mestre de campo Fernando 
José Mascarenhas, pedindo-lhe para ajustar pelo menor preço possível a 
reparação dos registos de Tagoah~y. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 77. 

 
 
 
 
(fl. 77) 
 
 Suposta a informação, que vm.ce deo a respeito dos Registos de Tagoahy, 
Jeruoca, e Serra do couttinho, vm.ce passará pessoalmente aos mesmos Registos, para 
examinar o estado, em que se achão, e mandar fazer-lhe os concertos, que forem 
necessarios pelos Índios da Aldeã, ajustando os seos jornaes 
 
(fl. 77v) 
 
jornaes, e alguma couza mais que for preciza, pelo menor preço que puder Ser, para se 
metter em Ferias, que serão feitas, e assignadas pelo official que vm.ce destinar, para 
assistir aos referidos concertos, o qual as enviarâ a vm.ce para examinar, e achando-as na 
forma do seo ajuste, as assignará também, e mas remetter (sic)*, para eu as mandar Logo 
satisfazer. Deos guarde a vm.ce Rio de Janeiro a 4 de Janeiro de 1773// Marques do 
Lavradio.// Senhor Mestre de Campo Fernando Jose Mascarenhas.// 
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1773, Fevereiro, 12, Rio de Janeiro.     Carta circular aos mestres de campo 
das vilas de S. António de Sá e São Salvador dos Campos de Goyotacazes, e 
aos sargentos mores de Cabo Frio, Ilha Grande e Paraty, pedindo-lhes que 
o informem quem são os sesmeiros que não procedem ao cultivo nas suas 
terras, pois sendo necessário desenvolver a produção de géneros de 
primeira necessidade, quer para os próprios, quer para abastecimento do 
mercado, caso esta condição não se verifique, expropriá-los-à. Lisboa, 
BNP, Códice 10614, fl. 88. 

 
 
 
 
(fl. 87) 
 
 Sendo prezente a El Rey Meo Senhor o Lastimoso Estado a que se achava 
reduzida a grande multidão de Enfermos Leprosos que havia nesta cidade, e querendo 
por Sua Real, e incomparavel clemencia acudir com remédio ao grande damno, que 
esperimentavão estes mezaraveis Enfermos, e ao mesmo tempo evitar o contagio de tão 
pessimo 
 
(fl. 87v) 
 
pessimo, e terrivel mal em beneficio publico dos seos fieis Vassalos, foi servido mandar 
estabelecer no Sitio de S. Christovão  o Hospital dos Lazaros para nelle Se curarem os 
mesmos Enfermos, consignando-lhe a contribuição, que se paga nesta cidade, para a 
subsistencia delles; e ainda que a ordem do estabelecimento do mesmo Hospital não 
comprehende os moradores das Villas, para a dita contribuição, e só sim os desta 
cidade, na concideração de que sô os Enfermos da mesma se recolherião no dito 
Hospital, e he certo que de todas as Villas pertencentes a esta Capitania tem concorrido 
bastantes Enfermos para elle, e não chegar o rendimento da contribuição para a sua 
sustentação, attentas todas estas circunstancias, e ser da mente d’El Rey Meo Snr. que 
paguem todos os que gozão do beneficio publico, que se segue do Estabelecimento do 
referido Hospital, do qual tão bem tem gozado, e ficão gozando os moradores das 
referidas Villas, parece devem estes concorrer, para a mesma contribuição, a qual fará 
vm.ce cobrar nessa Villa, e em todo o seo termo, pelos officiaes do seo Terço, na mesma 
forma, que se esta praticando nesta cidade, que he aos quarteos de seis em seis mezes, 
cobrando-se o primeiro no mes de Janeiro, e fazendo-se a entrega do seo produto no 
mes de Fevereiro a Irmandade do Santissimo da Candelaria, que [é]� Administradora do 
dito Hospital, e o Segundo no mes de Julho, fazendo-se a entrega no de Agosto, e 
cobrando-se do cabeça de cada Caza, ou fogo a razão de vinte reis por mes, Sendo 
mecanico, e dos que não exercitarem ocupação meca- 
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(fl. 88) 
 
mecanica a quarenta reis por mes, e dos que tiverem fora a razão de oitenta reis por mes, 
o que assim fará vm.ce praticar nessa Villa e espero do Seo grande zelo, e cuidado ponha 
toda a vigilancia na cobrança desta contribuição, e entrega do Seo produto, o que tudo 
lhe dou por muito recomendado, para que assim o execute. Devo tão bem dizer a vm.ce, 
que á minha noticia tem chegado, que os moradores de todas as Villas pertencentes a 
este Estado, não tem cuidado na cultura digo, cuidado athe agora na cultura das terras, 
principalmente na plantação da mandioca, de que Se fas a farinha, e dos mais Legumes, 
de que Se sustentão os povos, do que Sucede experimentar-se a grande falta que há de 
mantimentos, tendo lhe El Rey Meo Snr. concedido de graça as terras, que possuem de 
Sesmarias não para outro fim mais, que para as cultivarem, e plantarem todo o genero 
de Legume (sic)* tanto para as Suas utilidades, como para haver abundancia de 
mantimentos, para a sustentação dos povos, e parecendo-me justíssimo evitar o 
gravissimo damno da esterilidade, que exprimenta todo o Estado por falta da cultura das 
terras dou a vm.ce por muito recomendado, que pelo que toca a essa Villa, e todo o Seo 
termo, obrigue aos moradores della a cuidarem na forma que são obrigados, na cultura 
das terras, e plantação das mandiocas, e mais Legumes, e a fazerem farinhas com muita 
abundância tudo para a sustentação desses povos, remettendo os restos, para esta cidade, 
para aqui Serem vendidos, do que Se segue não Só as Suas conveneencias, que ficão 
percebendo, mas tão bem a utilidade publica, que fica rezultando geralmente a todos, e 
de não cultivarem os moradores dessa Villa todas as terras na forma assima dita. que he 
o fim, para que El Rey Meo Snr. lhes concedeo, me dará vm.ce conta, para eu as dar por 
devolutas, a quem  
 
(fl. 88v) 
 
a quem as cultive, ficando ao cuidado de vm.ce  remetter annualmente a esta Secretaria 
hũa Relação distincta da plantação, que fizerem os ditos moradores nas Suas terras, dos 
mãtimentos que tiverem  colhido, do consumo, e extracção delles, e dos que Se acharem 
em Ser, para por ella me Ser prezente os mantimentos, que Se tiverem recolhido em 
observancia desta minha ordem, que espero do Seo zelo, e eficacia tenha a Sua devida, e 
envioLavel execução. Deos guarde a vm.ce. Rio de Janeiro a 12 de Fevereiro de 1773// 
Marques do Lavradio.// 
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1773, Fevereiro, 26, Rio de Janeiro.     Carta ao desembargador Manuel 
Franco da Silva e Veiga, ordenando-lhe a atribuição de subsídios aos 
brancos que casem com índias e vice-versa, para desse modo incentivar os 
casamentos mistos, e consequentemente o povoamento. Lisboa, BNP, 
Códice 10614, fl. 89. 

 
 
 
 
(fl. 89) 
 
 Pela Lista junta verâ vm.ce o que mandei dar a D. Rosa Maria de Marins, mulher 
branca, que cazou com o Indio Balthazar Antunes Pereira da Villa Nova de S. Jose d’El 
Rey, para animar as brancas a cazarem com os Indios, que he o mesmo, que tenho tão 
bem mandado dar as Indias, que cazarão com homens brancos, para animar a estes a 
cazarem com ellas, e tudo deo o Director dos Indios por ordem minha, o que participo a 
vm.ce para mandar pagar a importancia da Sobredita Lista, pelos rendimentos da 
Referida Villa 
 
(fl.89v) 
 
Villa. Deos guarde a vm.ce Rio de Janeiro a 26 de Fevereiro de 1773// Marques do 
Lavradio.// Senhor Dezembargador Manoel Francisco da Silva e Veiga.// 
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1773, Março, 27, Rio de Janeiro.     Carta ao juiz das sesmarias Thomas 
Soares de Aguilar, pedindo-lhe mande medir e demarcar duas sesmarias 
concedidas ao capitão Francisco Caetano de Oliveira. Lisboa, BNP, 
Códice 10614, fl. 95v. 

 
 
 
 
(fl. 95v) 
 
 Remetto a vm.ce as cartas juntas das Sesmarias, que se concedeo ao Capitão 
Francisco Caetano de Oliveira como tambem da que se concedeo a Jose Carneiro 
Coelho, para vm.ce as fazer medir, e demarcar na forma das clauzulas, e condiçoens 
expressadas nas mesmas cartas. Deos Guarde a vm.ce Rio de Janeiro a 27 de Março 
de1773// Marques do Lavradio.// Snr. Juis das Sesmarias Thomas Soares de Aguilar.// 
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1773, Maio, 17, Rio de Janeiro.     Carta aos oficiais da câmara da Vila de 
Parattŷ, informando-os que não isenta os moradores da vila do pagamento 
da contribuição dos lázaros, tanto mais que se tivessem cultivado as 
sesmarias que se lhes havia concedido, já agora não alegariam miséria 
para se furtarem ao pagamento da mesma. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 
112. 

 
 
 
 
(fl. 112) 
 
 Vista a reprezentação que vm.ces me fazem a respeito dos moradores dessa Villa 
não poderem pagar a contribuição dos Lazaros, por Serem todos Sumamente pobres, e 
andarem occupados no Real Serviço, e Se achar essa Paiz reduzido a mayor mizeria, 
devo dizer-lhes me admira, que vm.ces mesmos me fizessem esta reprezentação, que tem 
Sido a cauza de pobreza, e mizeria, em que Se acha essa villa, por não obrigarem aos 
moradores della a cuidarem na cultura das terras, que he o fim para que El Rey Meo 
Senhor lhas concede por Sesmaria, para as cultivarem, e se sustentarem dos frutos 
dellas, o que Se elles tivessem feito athé agora, e vm.ces os não deixassem viver na 
ociozidade em que tem vivido, e os fezessem cuidar na plantação das mandiocas, para 
extrahirem as farinhas, e dos mais mantimentos de que necessitão, para Se sustentarem, 
vindo a vender os restos nesta cidade, para ficarem percebendo a utilidade do produto 
delles, he certo que vivirião mais abundantes, e opulentos, e não chegarião a mizeria, a 
que Se vem reduzidos; mas como não hã pobre tão mizaravel, que deixe de ter todos os 
mezes hum vintém, que he o que basta, para pagar a contribuição, parece, que como esta 
he a mais suave, e comoda, que pode haver, não pode cauzar aos povos o encomodo, e 
detrimento, que vm.ces com frívolos pretextos querem persuadir, Sendo os primeiros, 
que Se quizerão izentar della, Sem advertirem que a mesma contribuição foi 
determinada na conformidade da Mente de El Rey Meo Snr., que a mandou estabelecer 
em beneficio publico de todos os Seos Vassalos, do qual também vm.ces ficão gozando, 
e que todas as mais Villas a aceitarão Sendo alguma dellas tanto, ou ainda mais pobres 
do que essa, e andando também 
 
(fl. 112v) 
 
também os Seos moradores occupados no Real Serviço, por Ser essa a obrigação, que 
temos todos de nos empregarmos no mesmo, e attentas todas estas circunstancias, que 
vm.ces devião ter advertido, me parece inattendivel a sua reprezentação, e dever Subsistir 
a contribuição, tanto por Ser determinada na conformidade da Mente d’El Rey Meo 
Snr., como por ser a mais Suave, e comoda, que Se pode conciderar. Deos Guarde a 
vm.ces Rio de Janeiro a 17 de Mayo de 1773// Marquez do Lavradio.// Senhores 
officiaes da Camara da Villa de Paratty.// 
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1773, Setembro, 3, Rio de Janeiro.     Carta a diversos mestres de campo e 
ao capitão mor da cidade de Cabo Frio, ordenando que sempre que barcos 
estrangeiros saiam do porto, montem guarda em todas as praias que vão 
até Cabo Frio, de modo a evitarem que os mesmos lancem gentes suas nas 
praias. Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 141, 142. 

 
 
 
 
(fl. 141v) 
 
 Sendo-me prezente, que algumas embarcaçoens dos Navios Estrangeiros, que 
tem sahido deste porto, costumão abordar a terra, Lançando gente nas praias a titulo de 
Caça, de que pode Seguir-se hum gravissimo prejuizo na entrodução de fazendas, que as 
Reaes ordens d’El Rey Meo Senhor tanto prohibem: Me pareceo dizer a vm.ce, que em 
toda a ocazião de Sahirem Navios Estrangeiros deste porto, como nesta em que vai 
sahindo hum Navio Francês, vm.ce mandarâ por em todas as praias do Seo Destricto, 
que vão ter a cabo Frio, alguns Officiaes com Soldados, a fim de impedirem, que as 
Referidas embarcações abordem a terra, e lancem gente nas praias a titulo de caça, ou 
por outro qualquer motivo, por mais urgente, que seja, e não querendo  
 
(fl. 142) 
 
querendo ellas obedecerem; farão aprehenção nas mesmas embarcações, aprenderão a 
todas as pessoas, que Saltem nas praias, para mas remetter por terra. Deos Guarde a 
vm.ce Rio de Janeiro a 3 de Setembro de 1773//Marquéz do Lavradio.// 
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1773, Setembro, 6, Rio de Janeiro.     Carta ao sargento-mor do primeiro 
regimento do Rio de Janeiro, prevenindo-o contra os boticários cujos 
preços praticados são exorbitantes. Por essa razão diz, só pagará as contas 
relativas ao fornecimento de medicamentos, se estas vierem rubricadas pelo 
mesmo, e se os preços praticados forem justos. Lisboa, BNP, Códice 10614, 
fls. 142v, 143. 

 
 
 
 
(fl. 142v) 
 
 Recebo a carta de vm.ce e estimo a Sua boa Saude, como tão bem a de todos os 
Officiaes desse Destacamento, que dezejo Se conservem Sempre em boa armonia, e 
vm.ce os fará Secentes (sic)* desta minha recomendação. Em quanto ao Boticario, que  
 
(fl. 143) 
 
que esta assistindo com os remedios, para  o Destacamento, como estes homens sempre 
procurão pagamentos formidaveis, sô vindo a conta de despeza examinada, e certificada 
por vm.ce de haver carregado os remedios pelos Seos justos preços, lha mandarei 
Satisfazer. Deos Guarde a vm.ce Rio de Janeiro a 6 de Setembro de 1773// Marquéz do 
Lavradio./ Senhor Sargento Mayor Manuel Mexia Leite.// 
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1773, Novembro, 22, Rio de Janeiro.     Carta ao tenente-coronel Gregório 
Moraes, escrita por Francisco de Almeida e Figueiredo, a mando do vice-
rei, acompanhando a devolução de uma carta deste para D. Luís de 
Almeida, em virtude da mesma ter sido enviada sem o respectivo envelope. 
Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 167v. 

 
 
 
 
(fl. 167v) 
 
 O Ill.mo e Ex.mo Senhor Marquêz Vice Rey me ordena diga a vm.ce, que abrindo a 
sua carta, e achando-a vir fechada no mesmo papel, em que vm.ce lhe escreveo, devendo 
Ser em papel Separado, como Se pratica, lhe torna a remetter a mesma Carta, 
estranhando-lhe muito excessivamente esta pouca attenção, que vm.ce não devera 
praticar com o mesmo Senhor, nem ainda com outros iguaes a vm.ce, e admira-se muito 
de que vm.ce ignore ainda esta pratica, na qual devia já estar instruido. Deos Guarde a 
vm.ce Rio de Janeiro a 22 de Novembro de 1773// Francisco de Almeida e Figueiredo.// 
Senhor Tenente Coronel Gregório de Moraes de Castro Pimentel.// 
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1774, Maio, 9, Rio de Janeiro.     Carta ao desembargador ouvidor geral do 
cível, notificando-o do atraso no envio das certidões, relativas aos meses de 
Março e Abril, nas quais eram relacionados todos os autos que entravam e 
se despachavam naquele tribunal. Lisboa, BNP, Códice 19614, fls. 208, 
209. 

 
 
 
 
(fl. 209) 
 
 Da conta que me dá o Dezembargador Chanceller dos Auttos, que entrão, e Se 
dezpachão todos os mezes na Meza de Aggravos, e Juizos da Ouvedoria Geral do crime, 
e Civel da Relação, constar ter faltado o Escrivão do Juizo da Ouvedoria Geral do Civel 
com as certidoens dos mezes de Marco, e Abril, que devera ter aprezentado ao mesmo 
Dezembargador Chanceller, pelo que vm.ce advertirâ Logo ao dito Escrivão continue 
aprozentar (sic)* as certidoens dos Auttos que entrão, e Se dezpachão naquelle Juizo 
todos os mezes, na forma que Se tem mandado praticar. Deos Guarde a vm.ce. Rio de 
Janeiro a 9 de Mayo de 1774// Marquéz do Lavradio.// Senhor Dezembargador Ouvidor 
Geral do Civel Manoel Francisco da Silva  e Veiga.// 
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1774, Junho, 17, Rio de Janeiro.     Carta ao mestre de campo Alexandre 
Alvares, pedindo-lhe para informar os moradores do seu distrito, que não 
tenham medo de fornecer informações à cerca das sementeiras que fazem, 
uma vez que as mesmas se destinam apenas a verificar se as suas terras 
estão ou não a ser cultivadas de acordo com as condições em que foram 
concedidas. Lisboa, BNP, Códice, 10614, fl. 218. 

 
 
 
  
(fl. 218) 
 
 Em carta de Sinco do corrente me diz vm.ce, que os moradores desse Deztricto 
não querem dar a conta dos mantimentos, que plantarão, e colherão nas Suas Fazendas, 
receozos de alguma finta, aos quaes vm.ce fará certo, que toda esta diligencia, he Só para 
eu Saber Se elles tem cultivado todas as terras, que possuem na forma das condiçoens, 
com que lhe forão concedidas, para do contrario as dar por devolutas, na forma das 
Reaes Ordens a quem as cultive, e esta he a finta, que Se lhes á de Lançar, para haver 
abundancia de mantimentos, para a sustentação dos povos, o que não acho no Mappa, 
que vm.ce me remetteo, pois delle vejo a conta, que dão do pequeno numero de alqueires 
de farinha, milho, arros, e feijão, que São os mantimentos mais necessários; e depois 
disto lhes pedirâ vm.ce huã exacta conta de tudo o que plantarão, e colherão na forma, 
que lhe tenho ordenado, para me remetter outro Mappa, pelo qual me Seja prezente com 
toda a certeza, a plantação, e colheita, que fizerão, e a extração, e consumo, que derão 
aos mantimentos. Deos Guarde a vm.ce. Rio de Janeiro a 17 de Junho de 1774// Marquez 
do Lavradio// Snr. Mestre de Campo Alexandre Alvares Duarte e Azevedo.// 
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1774, Julho, 20, Rio de Janeiro.     Carta de amizade ao Marquês de 
Pombal, pedindo-lhe para que entre os seus grandes afazeres, se lembre 
que ele, Marquês do lavradio, se encontra naquele lugar posto por ele, 
Marquês de Pombal, e que sem os seus conselhos, tudo lhe sairá 
desacertado. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 1, 2. 

 
 
 
 
(fl. 1) 
 
 Ill.mo e Ex.mo Snr. O Generozo coração de V.Ex.ª a piedade com que V.Ex.ª 
sempre me tem amparado continua agora de novo á augmentar muito mais a minha 
obrigação pella Carta com que V. Ex.ª se digna favorecer-me cegurando-me nella a 
continuação do seu amparo. 

Eu meu Ex.mo Protetor não tive nunca á confiança, de supor, que V. Ex.ª se 
esquecesse de mim tendo-me feito creatura Sua. Todos os meos temores são e tem sido, 
de conhecer-me a mim e à V. Ex.ª, receando, que a falta dos meos talentos me 
conduzise  a tais desacertos que a incomparavel rectidão de V.Ex.ª lhe não desse Lugar 
á eu continuar a merecer a Sua piedade como eu só posso suprir aquella grande falta 
com as advertencias de V. Ex.ª, e com os seos ditames e conselhos; e áo imutavel 
respeito com que sempre me lembro e executo os com que V. Ex.ª me tem favorecido, a 
estes he que atribuo o acerto de algũas das minhas rezoluções; para eu em todas ellas 
haver de ter a mesma felecidade, e continuar a merecer o benevolo amparo de V. Ex.ª; e 
ao REY e a Patria fazer o destinto Serviço, que dezejo, o que será empossivel comseguir 
sem que V. Ex.ª dirija o meo entendimento, e todas as minhas acções: Estes são os 
motivos por que a V. Ex.ª por tantas vezes e athé talves com demaziada impertenencia 
tenho rogado e continuo á rogar que ao menos em alguns dos breves instantes que V. 
Ex.ª se pare, para descansar dos importantes e trabalhozos negocios que continuamente 
o sercão; em alguns daquelles momentos se queira V. Ex.ª Lembrar de que o Marquez 
do Lavradio, se acha neste emprego posto por V. Ex.ª, sustentado pello seo Patrocinio, e 
que faltado-lhe esse poderozo amparo, tudo em mim serão desacertos em que os povos e 
o Estado  
 
(fl. 1v) 
 
e o Estado virão a ser os mais prejudicados Estas expressões, poderão parecer 
Lizongeiras aos ingratos e desagradecidos, porem os que tiverem, hũa Alma nobre, e 
fiel, me farão a justiça de conhecer que, todas ellas nascem da pureza do meo Coração, 
com que á V. Ex.ª tão profundamente respeito. 
 Nesta ocazião pella Secrataria (sic)* do Senhor Martinho de Mello, recebo as 
Instruções do que ultimamente El Rey Meo S.r hé servido, mandar praticar no Rio 
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Grande. Por aquella Secrataria (sic)* respondo, o que se me offerece a este respeito, e 
como julgo que aquelles meos Officios são prezentes a V. Ex.ª me parese devo poupar a 
V. Ex.ª a sua repetição. O que posso por ultimo segurar à V. Ex.ª hé que como V. Ex.ª 
me não desampara, e me continua o seo favor que eu fiado neste socorro para mim o 
mais poderozo, não há já inimigo que me asuste, e acção grande que eu não emprienda 
com a mayor esperança do seo felis sucesso; e que da minha parte porei o mayor 
exforço (sic)* para que todo o Estado conheça, que eu sou creatura de V. Ex.ª e que me 
procuro fazer digno deste Titulo que tanto prezo. 
 Dos meos Officios e dos Mapas que remeterei na primeira ocazião, verá V.Ex.ª, 
que os Regimentos do Pais estão completos de Soldados, e os de Europa, se não achão 
já em tão grande deminuição, porem devo dizer a V. Ex.ª, que todos estes Corpos estão 
com grandissima falta de Officiais, por estarem vagos huns, e por estarem muitos 
inteiramente imposibilitados. 
 Ao Regimento de Moura falta-lhe Coronel, dos Capitaenz e Subalternos, esta 
hũa grande parte delles impossibilitados por annos e molestias. O Regimento de 
Bragança, o Coronel está tão cheyo de molestias que está 6, e 8 mezes em Caza sem 
poder fazer nenhum serviço; em capitaens e Subalternos, está da mesma forma que o 
outro. O Regimento de Chicorro tem grande precizão de Subalternos, porque muitos se 
achão inteiramente impossibilitados. O Primeiro Regimento do Rio o seo Coronel que 
hé Jozé Carlos da Costa, desde que eu aqui 
 
 (fl. 2) 
 
aqui cheguei, ainda não teve hum dia, que estivesse capaz de fazer a sua obrigação; 
tambem tem grande falta de Officiais por velhos e incapazes. O Segundo Regimento do 
Rio, tem vago Coronel a muitos annos o seo Tenente Coronel he hũa das pessoas mais 
destintas desta Capitania e que sem embargo de estar adiantado em annos, os que são 
mossos não servem com mais exação e honra do que elle. Também tem Capitaens e 
Subalternos por molestias e achaques incapazes de continuar o serviço. O Coronel da 
Artilharia á quaze 6 annos que está inteiramente impossebilitado e ágora a mais de 1 
anno, que está todos os dias a morrer. Tambem tem muitos Officiais na mesma 
impossebilidade de poderem continuar o Real Serviço que o dos outros Regimentos. V. 
Ex.ª conhece muito bem, que as Tropas sem Officiais não podem conservar-se em bom 
estado por muito tempo. Eu dezejarei muito merecer a V. Ex.ª algũa providencia sobre 
esta materia. Devo lembrar a V. Ex.ª que se os Officiais que se achão velhos, e 
imcapazes por molestias se deitarem fora sem ao menos serem reformados, que não só 
morrerão todos de fome por não terem meyos de que viver, mas que causará a estes 
povos ainda mayor orror para virem buscar o Real serviço. Devo tambem Lembrar a V. 
Ex.ª que me acho com grandissima falta de Armas; os Dragoes do Rio Grande estão sem 
espadas: As Espingardas da Inf.ª tambem já a mayor parte dellas, estão em muito mao 
estado. A Caza das Armas não as tem para poder prover aos Auxiliares, se V. Ex.ª 
quizesse fazer remeter 4 ou 5 mil Armas novas com os seos adarmes, ajustadoz 
poderião ser aqui muito uteis, e certamente são muito necessarias 
 Pellos ultimos Navios que daqui hão de partir, detremino falar ao Senhor 
Martinho de Mello sobre estes pontos, e me antecipo a falar nelles a V. Ex.ª, pella 
experiencia que tenho da generozidade com que V. Ex.ª se intereça no que me pertence. 
 V. Ex.ª perdõe o muito tempo que lhe tenho tomado; porem á destinção com que 
V. Ex.ª me honra, me anima a toda esta liberdade. 
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(fl. 2v) 
 
 Aseite V. Ex.ª o meo profundo respeito, com o qual dezejo que V. Ex.ª me 
queira pôr aos pes da Marqueza Minha Senhora, e de toda a Sua Ex.ma Familia. A Ill.ma 

Pessoa de V. Ex.ª Guarde Deos muitos annos. Rio de Janeiro, a 20 de Julho de 1774// 
Ill. mo e Ex.mo Senhor Marquez de Pombal// Marquez do Lavradio 
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1774, Julho, 26, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Secretário de Estado 
Martinho de Mello e Castro, acerca do conflito no sul, de como as tropas lá 
estacionadas eram tão bem pagas como as da capital, coisa que nunca 
tinha acontecido, e repetindo que era conveniente ir para o Rio Grande, 
pois sem a sua presença tudo eram embaraços às ordens expedidas do Rio 
de Janeiro. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 2v., 6. 

 
 
 
 
(fl.2 v) 
 
 Ill. mo e Ex.mo Snr. Pella Nau Nossa Senhora do Monte do Carmo que vay para a 
India e fas escala por este porto, recebi quatro Officios de V. Ex.ª datados de 22 de 
Abril do prezente anno. O primeiro em que V. Ex.ª me declara as ultimas Ordens de El 
Rey Meu Senhor a respeito da defeza do Rio Grande de São Pedro, e de terem chegado 
a Real prezença do mesmo Senhor os meos Officios de 12, e 13 de Dezembro com os 
mais papeiz a elle juntos, em que dava conta dos movimentos dos Castelhanos naquelle 
tempo: das providencias que eu ficava dando para socorrer o mesmo Continente e do 
grande cuidado com que me achava naquella defeza pella falta de meyoz, com que se 
achavão os Armazens desta Capitania. 
  O segundo, em que V. Ex.ª me remette hũa copia do Officio que me tinha 
derigido na Nau Nossa Senhora do Monte do Carmo, de que hera Commandante o 
Capitão Tenente Hermogenio de Souza Campillo, constando o sobreditto Officio, e 
copia do outro, das munições com que El Rey Meu Senhor hé servido principiar a 
prover os Armazens desta Capital, e do Generozo socorro de recrutas, para os 
Regimentos desta Praça, que estavão na mais concideravel falta de gente. O terceiro hé 
o em que V. Ex.ª me remette a carta 
 
(fl. 3) 
 
a carta para o Governador de São Paulo, a sello bolante, para eu haver de ficar instruido 
do que ElRey Meu S.r he servido mandar detreminar ao Governador daquella Capitania, 
e que depois de ver as sobreditas Ordens, as feiche e remetta com a brevidade possivel. 
Ultimamente no quarto Officio me dis V. Ex.ª, que El Rey Meu Senhor hé servido dar 
licença para que o Navio São Francisco de Paula, Santa Eularia e Almas de que hé 
commandante o Capitão Tenente Deonizio Pereira Portugal, fassa escalla pella Ilha da 
Madeira, e pello porto desta Cidade, por conta e risco de Joaquim Antonio Alberto, e 
Companhia, e que El Rey Meu Senhor ordena, que eu lhe dê toda ajuda, e favor, que for 
necessario ao Commandante para a expedição do mesmo Navio, a fim de não ter mayor 
demora. 
 Estas são as materias que contem os sobreditos Officios, a que vou ter à honra de 
responder a V. Ex.ª. 
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 Em primeiro lugar rogo a V. Ex.ª queira da minha parte aos Reais pes d’El Rey 
Meu Senhor beijar-lhe a mão em meo nome, pella benevolencia com que o mesmo 
Senhor hé servido aprovar alguas detreminaçoens, que tomei no ápertado cazo em que 
me achava, e de El Rey Meu Senhor haver forteficado as mesmas rezoluções, com a 
sabia, clara e admiravel instrução, que V. Ex.ª me dirigio de ordem do mesmo Senhor. 
 Como porem depois que eu tive a honra de dar a primeira conta a V. Ex.ª a este 
respeito se tem offerecido muitas outras novidades como a V. Ex.ª tenho já partecipado 
e por esta cauza senão achão as couzas no mesmo Estado em que estavão quando dei a 
minha conta, faz-ce-me precizo põr na prezença de V. Ex.ª o modo com que principio a 
dar execução, ao que ultimamente as Reais Ordens me determinão. 
 Quando a V. Ex.ª fis o primeiro avizo me áchava na rezolução de fazer partir as 
Tropas de que dei conta a V. Ex.ª, as quaes partirão effectivamente isto he as que dizião 
respeito a esta Capitania, e às que me são subordinadaz, como as de Santa Catharina; 
porem as de São Paulo não partirão, que 100 e tantos homens de Infantaria regular, e 
100 e tantos  
 
(fl. 3v) 
 
E tantos de Cavalaria Auxiliar, os quais para os poderem juntar, foi precizo fazer-lhe 
hũa surpreza o mesmo Governador, e ainda assim quando marcharão, foi ao tempo que 
já se retiravão do Rio Grande as Tropas que o Governador daquelle Continente, tinha 
mandado retirar, por estarem as couzas em sucego, e elle temer a falta de mantimentos 
para sustentação da muita Tropa com que o socorri. 
 Com a noticia da marcha dos socorros e com à chegada de algũa parte delles, já 
V. Ex.ª hé sabedor, que o General Castelhano se retirou persipitadamente do Rio Pardo, 
e vindo para o Norte se demorou muito pouco tempo no Rio Grande, e se retirou para 
Buenoz Ayres, fazendo praticar o mesmo a mayor parte da Tropa e Gentez que 
formavão o seu Exercito: deixando tam somente na nossa Fronteira 600 para 700 
homens, e fazendo da sua parte, que sucegassem mais as inquitaçoens que nos fazião. 
Vendo o Governador do Continente esta inesperada novidade, lhe pareceo mandar 
também retirar hũa parte da Tropa que elle tinha deixado, porem ficar mais de dobrado 
numero do com que se achavão os Castelhanos, e ficou com o primeiro Regimento desta 
Praça que está completo no numero de 821 Praças, as quatro Companhias de Infantaria 
com exercicio de Artilharia, que ainda se não tem podido completar, mas que já se 
achão com o numero de 280 Praças, hũa Companhia mais de Artilharia de 60 homens, 
as 4 Companhias ligeiras de Infantaria e Cavalaria Auxiliar de 200 homens e o 
Regimento de Dragoes de 400 homens, sem contar ainda o Regimento de Cavalaria 
Auxiliar que tem o mesmo Continente, cuja Tropa regular fas o numero de 1.761 
homenz, que acrecentando-lhe o Regimento de Cavalaria Auxiliar que tem 500 e tantos 
homens, chega tudo ao numero de dois mil e tantos homens que se podem chamar 
Tropas, e estas bem pagas, e asestidos, de tudo o preciso, cujo numero não só excede 
tanto como a V. Ex.ª acabo de repetir do com que agora se achão os Castelhanos, mas 
athé temos a grandissima vantagem de bem desciplinadas, com que se achão as nossas 
 
(fl. 4) 
 
 as nossas Tropas, estarem socorridas de tudo o preciso para a sua conservação, e 
animadas com os soldos, que lhe tenho feito ter no Continente de forma que possão ser 
lá tão geralmente bem pagas, como as outras, que estão nesta Capital, o que nunca se 
tinha praticado. 
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 Aquella hé a Tropa, que prezentemente se acha no Continente, e para se 
satisfazer ao que as ultimas Ordens d’El Rey Meu Snr. agora detreminão faltão as 
Companhias de Infantaria da Ilha de Santa Catharina: os cem homens da Guarda do 
Vice-Rey, que hũa e outra couza se achava já retirada por ordem do Governador, e em 
1.350 homens da Capitania de São Paulo, 350 de Tropa Regular, e 1000 de Tropa 
irregular metade a pé, e metade á cavallo, vindo a fazer o numero que El Rey Meu 
Senhor detremina que esteja naquelle Continente ou proximo a elle para defesa do 
mesmo Continente a 4063 homens, a (sic)* não se achando, prezentemente no 
Continente, que 2261 contando o Regimento de Cavallaria Auxiliar, vem a faltar para 
completar aquella conta 1802, que pellas Reais Ordens d’El Rey Meu Senhor devem hir 
desta Capitania e da Capitania de São Paulo, porem como naquella Capitania sempre há 
embaraços, e nunca hé possivel seder da sua openião o Governador, ordenei ao Tenente 
General João Hanriquez de Böhm, que na passagem, que fizesse pella Ilha de Santa 
Catharina mandase aprontar 3 Companhias de Infantaria completas e escolhidas por elle 
para marcharem para aquelle Continente, e na mesma comformidade escolhese hum dos 
Regimentos desta Capital para no seo estado completo, se hir juntar a toda aquella 
Tropa, a qual vem a montar a 1163, não restando para completar o numero que El Rey 
Meu Senhor detremina, que 639, que será em tudo o mais com que poderá ássestir a 
Capitania de São Paulo, e se ella assestir como El Rey Meu Senhor ordena, parece-me 
será melhor, que se não retire a minha Tropa que sobeja, do que experimentar-se falta 
quando ella for preciza. 

Não me parecendo porem só bastante defeza do Continente 
 

(fl. 4v) 
 

do Continente por terra, assim porque isso não bastará para embaraçar os insultos por 
mar, que sempre se nos estão fazendo, como tambem, porque se faz precizo, forças com 
que Auxiliemos as nossas Tropas, no cazo de parecer conveniente o passarmos em algua 
ocazião á outra parte, como também olhando, que qualquer Fortaleza que fassamos na 
barra nos não pode defender de todo as nossas Embarcações que entrarem naquelle 
porto, porque segundo o modo de entrar na mesma barra somos sempre obrigados a hir 
passar por partes que ficão fora do alcanse da nossa mais grosa Artelharia e que ali hé o 
sitio, onde de ordinario temos sido insultados Lembrou-me digo, para socorrer a esta 
desordem e conservar a entrada da barra, sempre franca para as nossas Embarcações, e 
podermos com segurança animarmos o comercio do nosso Continente, que virá a ser 
muito emportante á mandar fazer 4 Embarcações pella forma das Galeras de que se 
servem os Maltezes, armadas em Guerra cada hũa com 6 Pessas do calibre de 6, e 2 
Pedreiros, as quais possão não só navegar com as suas vellas, mas quando o vento lhe 
não for favoravel, se possão servir dos remos, para o que as mandei construir em forma, 
que tenhão 18 Remos.  
 Com estas embarcações ficará por hora em hũa grande defeza aquelle Rio, 
porque sendo estes os pontos mais importantez em que se devião ter considerado nunca 
athé o prezente houverão ali outras Embarcações, que huns maos saveiros, sem nenhũa 
defeza e que a todo o instante, se estavão deixando, insultar, e tomar pellos Castelhanos 
que com hũas insenificantes Lanxas, que tinhão, e nellas alguns Pedreiros, se ánimavão 
a fazerem-nos os mayores insultos. 
 Mandei construir estas Embarcações para se poderem tambem servir de remos 
para evitar a desordem, ou a inutilidade de que servião alŷ Embarcaçõez de outra 
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qualidade como já alŷ se vio algua ves, no tempo do Conde de Bobadela; o qual 
lembrando-lhe querer defender o Rio, no tempo de estarmos Senhores de hũa, e outra 
 
(fl. 5) 
 
 E outra parte delle, mandou fazer duas pequenas Corvetas, e querendo servir-se dellas á 
primeira ves para quererem hir reconhecer hũa Embarcação que entrava, como ellas só 
herão de vella, o vento, que hera favoravel para entrar a que vinha de fora, ficando 
justamente pella perda as nossas que havião vir fazer aquelle exame, vierão estas a 
fazerem-se inteiramente inuteis, de que se seguio a mandar vir para o Rio de Janeiro o 
mesmo Conde, aquellas Embarcações, que ainda hoje algũa navega para Santa 
Catharina, e ficou o porto do Rio Grande athe agora, sem se lhe dar nenhũa outra 
providencia. 
 O Tenente General João Henriques de Böhm, communicando-lhe eu esta minha 
rezolução achou que pondo-a em pratica, daria eu áquelle Continente o mayor socorro 
que elle podia ter. 
 Ao mesmo Tenente General participei logo o que El Rey Meu Snr. me ordena a 
respeito delle, e do Brigadeiro FunKs, e lhe disse que eu lhe não taxava numero de 
Tropas, e que alem daquellas, que eu lhe dezia se áprontasem, para marcharem para o 
Continente, que elle visse se queria mais; escolhe-se (sic)* todos os Officiais de quem 
fizesse mayor confiança, e conceito, e pedise as monicoens todas, que achasse lhe serião 
necessarias, para á Tropa entrar em toda acção: Que á elle ficava encarregada a defeza e 
segurança do mesmo Continente, que eu da minha parte para este fim o socorreria, com 
tudo o que elle precizasse para satisfazer a sua comissão: Elle me respondéo que estava 
promto, para emediatamente comprir, com o que eu lhe detreminava do Real Serviço, e 
que se hera precizo elle partir naquelle, ou no dia seguinte, elle desde aquelle instante 
estava prompto para o fazer sem nenhum embaraço passados huns dias me disse, que 
inda que a munção hera contraria, e o Inverno fazia muito trabalhozas, e arriscadas as 
marchas, para o Continente, que isto poderia ser de attenção para a Tropa, mas pello que 
tocava a elle, esperava que isto me não servise de embaraço para o fazer marchar: Eu 
lho agradeci muito em nome d’El Rey Meu Senhor, e que eu ficava cuidando em o fazer 
partir com a brevidade que fosse possivel. 
 
(fl. 5v) 
 
 Assim o Tenente General como o Brigadeiro Funks, me paresem muito 
satisfeitos dessa comição, porem eu devo dizer á V. Ex.ª, que a mim me deve bastante 
cuidado a hirem estes 2 Officiais, ficando eu no Rio de Janeiro, por que ainda que cada 
hum delles, seja muito capas de satisfazer as suas obrigaçõens, nunca os tenho visto 
concordar, á hum na mesma Idéa do outro: ambos são muito desconfiados, e nenhum 
quer seder da sua opinião, e daqui terião nascido mil imprudencias, e desatinos, se eu 
não tivesse ácodido: Eu quando cheguei a esta Capital os achei muito desunidos: A 
Tropa bastantemente desconçolada, e descontente, com os fogos imprudentes do 
Tenente General tudo tenho feito reduzir á differente estado: elle me houve, e obedece, 
com bastante attenção, e se acha hoje tão mudado, ao menos emquanto eu aqui estou, 
que deve as Tropas já differente conseito; e se no Rio Grande não mudar todos 
concorrerão com gosto para à sua Gloria. Eu faço tenção de que aquelles pontos, que 
podem fazer questão mayor entre o Tenente General, e o Brigadeiro Funks esses hajão 
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de hir daqui já ajustados, fazendo-os conferir na minha prezensa, e rezolvendo eu o que 
effectivamente se deve praticar deste modo julgo, que menos serão as questoens, porem 
eu sempre os temo. 
 Torno a repetir a V. Ex.ª, que eu estou prompto para hir ao Rio Grande, eu 
reconheço a falta dos meus talentos, e que os outros tem mayor merecimento, mas 
nunca nenhum terá, Coração mais honrado e fiel que o meu, e persuadasse V.Ex.ª, que 
emquanto o Vice Rey do Estado não passar ao Continente, fazendo dar aly as Ordens 
todas que lhe parecerem convenientes, e áo mesmo tempo faze-las executar, que nunca 
no Continente se hão-de executar as Ordens, que forem do Rio de Janeiro, tudo hão-
dem ser lá questõens, e embaraços, e muito tarde se tirarão do Continente as grandes 
vantagens de que elle [pode]� ser a todo este Estado. 
 OTenente General, e aTropa á não faço ainda marchar assim porque estamos na 
força do Inverno, e ser muncão contraria para o Sul, como por querer primeiro expedir 
as Ordens, para que no Rio Grande 
 
(fl. 6) 
 
Grande se de-em as providencias necessarias, para haverem os provimentos precizos 
para a sustentação de todo aquelle Corpo de Tropas, porque de outra forma não poderão 
ellas subsistir, farce-hão pezadas aos povos, e elles tornando-se á ver em consternação 
poderão afroxar a boa vontade, com que todos agora se tem prestado, a defender o 
Continente athé a ultima pinga do seu sangue.  
 Pella Nau São Francisco de Paula, Santa Eularia e Almas que faz viagem para a 
India, acabo de receber o resto das Munições de que fazem menção O Officio de V. 
Ex.ª, e as Rellações a ellas juntas: No mesmo Navio vinhão os 100 homens de recruta 
das Ilhas, e os mais que constavão das Rellaçoens, que tinhão embarcado em Lisboa. 
Nos das Ilhas vinha tanta gente incapas, asim por idades, figuras, como por achaques, 
que só deixei ficar [              ]�: Dos que vierão de Lisboa vinhão outros, tão ladrõens, 
bebados, e fujõens, que á poucos dias de os por nos Regimentos fizerão aqui emenças 
desordens, não só de roubos, e bebedisses, mas alguns deboxarão soldados dos mesmos 
Regimentos, de sorte, que fugirão, e levarão consigo, mais de 20 homens: Todos os que 
vi com este carater os tornei á Embarcar, assim como tambem alguns outros individos, 
que cooperarão para esta desordem. 
 Ao Governador de São Paulo expedi logo o seu Officio na conformidade, que V. 
Ex.ª me detreminou, de que ainda não tive resposta; porem eu sempre desconfio de que 
elle possa dar ás Ordens, que por V. Ex.ª lhe são expedidas, á prompta execução que 
deve e se necessita. 
 Ao dito Navio São Francisco de Paula, fis assestir com tudo o precizo na 
conformidade das Reais Ordens, e lhe recomendei á brevidade de se apromptarem: elle 
ainda aqui se ácha, mas creyo que partirá dentro em muito breves dias. 
 Da Artilharia, que agora chegou, remeterei a V. Ex.ª hũa rellação por donde a V. 
Ex.ª conste o estado della. 
 Eu bem sinto ter sido tão extenço, porem materias desta importancia, e negocios 
tão graves, não sei nem posso explicar-me 
 
 
 
 
                                                 
� Pensamos dever-se a lapso do escriba. 

� Corresponde a espaço em branco no documento. 



 XLVIII  

(fl. 6v) 
 
explicar-me nelles com menos extenção. V. Ex.ª queira desculpar-me e premetir-me 
sempre as suas Ordens. Deos Guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro a 26 de Julho de 1774// 
Marquez do Lavradio// 
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1774, Julho, 27, Rio de Janeiro.     Carta ao capitão mandante Manoel da 
Silva Braga, ordenando-lhe remeta preso à sua ordem o sargento Salvador 
Marques da Silva, por este lhe ter mentido num requerimento que lhe fizera. 
Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 224. 

 
 
 
 
(fl. 224v) 
 
 Vista a Informação que vm.ce deo no Requerimento, que me fez o Sargento 
Salvador Marques da Silva, devo dizer-lhe, que como elle me mentio no mesmo 
Requerimento, vm.ce o remetterá prezo para esta cidade a minha ordem. Deos Guarde a 
vm.ce Rio de Janeiro a 27 de Julho de 1774// Marquéz do Lavradio.// Senhor Capitam 
Mandante Manoel da Silva Braga.// 
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1774, Agosto, 11, Rio de Janeiro.     Carta ao capitão-mor Anastácio 
Joaquim Moita Furtado, devolvendo à procedência um preso que este lhe 
enviara para servir como soldado no Rio de Janeiro, com o comentário 
irónico de que o mandasse assentar praça nas suas próprias tropas. Lisboa, 
BNP, Códice 10614, fl. 13. 

 
 
 
 
(fl. 127) 
 
 Torno a remetter a vm.ce o prezo Antonio Thomas, que vm.ce enviou para esta 
cidade, por não Servir hum homem com as circunstancias que vm.ce me refere, para as 
Tropas, de que Sou General, onde Só servem pessoas de honra, e que sejão capazes de 
dar a vida pelo Rey, e Só Sim poder Servir nas Tropas que vm.ce comanda nas quaes lhe 
poderá mandar Sentar praça. Deos Guarde a vm.ce Rio de Janeiro a 11 de Agosto 
de1774//Marqués do Lavradio//Senhor Capitão Mor Anastacio Joaquim Moita 
Furtado.// 
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1774, Agosto, 25, Rio de Janeiro.     Carta ao chanceler da relação do Rio 
de Janeiro, ordenando-lhe que o informe sempre que um ministro da 
relação falte a duas conferência seguidas, de modo a poder delegar as suas 
funções em quem, dentro do ofício, estiver mais disponível. Lisboa, BNP, 
Códice 10614, fl. 233. 

 
 
 
 
(fl. 233) 
 
 Sendo muito prejudicial ao Serviço d’El Rey meo Senhor, que os Ministros 
hajão de trabalhar, quando a Sua Saude lhe não permitte, porque com estes excessos se 
impocibilitão por mais tempo, para o exercicio das Suas obrigaçoens, e não Sendo tão 
bem justo, que as partes deixem de ter aquelle prompto despacho, de que estão 
necessitando, por Se acharem occupando os Officios da Caza, Ministros, que Se achão 
com embaraço de falta de Saude, para obviar a ambos estes damnos. V. S.ª passará as 
Ordens, que lhe parecerem competentes ao Guarda Mor, para que todas as vezes, que 
qualquer Ministro da Relação faltar por molestia a duas conferencias, elle me haja de vir 
Logo dar parte, a fim de eu poder prover a Serventia, naquelle que se achar mais 
dezembaraçado. Deos Guarde a V. S.ª Rio de Janeiro a 25 de Agosto de 1774// Marquéz 
do Lavradio.// Senhor Dezembargador Chanceller Joaquim Alvares Muniz.// 
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1774, Setembro, 3, Rio de Janeiro.     Carta ao mestre de campo Alexandre 
Alvares, evidenciando a sua estranheza por no mapa relativo às culturas 
efectuadas no seu distrito, verificar a pouca importância que os senhores de 
engenho davam às culturas de subsistência. Assim sendo, pede-lhe para o 
informar quem são esses senhores, para lhes retirar as terras e dá-las a 
quem se dedique a esse tipo de produção. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 
236. 

 
 
 
 
(fl. 236) 
 
 Visto o Mappa que vm.ce me remetteo da plantação, que se fez no Seo Deztricto, 
devo dizer-lhe me admira muito que os Senhores de Engenho cuidem tão pouco na 
cultura dos mantimentos, que Sejão precizados a comprar os que lhes são necessários, 
para a sustentação das suas familias, e espero de vm.ce me mande dizer quem São estes 
Senhores de Engenho pelos Seos nomes, para se lhe tirarem as terras, e darem-se a 
aquellas pessoas, que cuidem na cultura das mesmas, a fim de que todos vivão na maior 
abundancia, que he o fim para que El Rey Meo senhor manda dar as ditas terras; como 
tambem me declare quaes São as outras pessoas, que vm.ce me diz, que por pobres 
deixão de fazer a cultura nas terras, que Se lhe derão, para Se lhe averem tão bem de 
tirar, e darem-se a aquelles, que necessitarem dellas, e tiverem pocibilidades, para as 
poderem cultivar, na execução das Reaes ordens do mesmo Senhor. Deos Guarde a 
vm.ce Rio de Janeiro a 3 de Setembro de 1774// Marquéz do Lavradio// 
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1774, Setembro 14, Rio de Janeiro.     Carta ao juiz ordinário e mais 
oficiais da câmara da Vila do Rio de S. Francisco, acerca da venda de 
farinhas, cujo preço deverá ser mais em conta para a fazenda real, tendo 
em vista as grandes quantidades que esta adquire. Lisboa, BNP, Códice 
10614, fls. 241, 242. 

 
 
 
 
 Vendo a Carta de vm.ces de dezaceis de Julho proximo 
 
(fl. 241v) 
 
proximo passado, e as que lhe escreveo o Governador da Ilha de S. Catharina, e a Copia 
da Sua resposta, devo dizer-lhes, que as farinhas, não he género, que possa ter preço 
taxado, e assim as deixarão vm.ces vender pelos preços que correrem, e medirem-se 
pelas medidas da terra, que se não devem alterar, nem diminuir, por Se acharem assim 
estabelecidas; porem Sempre estas Se devem dar mais acomodadas, para a Fazenda 
Real, por comprar por junto tanta quantidade dellas, quanta esta comprando todos os 
dias, no que se vem a lucrar mais, do que vendendo-se aos alqueires, ou em porçoens 
Limitadas, ainda que sejão por maior preço, para que haja muita abundancia della, e Se 
ponha mais barata, assim como dos mais mantimentos, que São necessários, para a 
sustentação dos povos, que he o fim para que El Rey Meo Senhor concede aos povos 
essas, e outras terras, que todas São do mesmo Senhor, obrigarão vm.ces aos moradores 
desse Pays, a que cuidem com o maior fervor na cultura das terras, plantando em todas 
as que possuírem, as mandiocas, e os mais Legumes, de que Se sustentão os povos, não 
os deixando andar ociosos, nem viverem na preguiça, com que athé aqui tem elles 
vivido, e de toda a plantação que elles fizerem me hirão vm.ces dando conta por hũ 
Mappa de quatro em quatro mezes da mandioca, milho, feijão, e arros, que tem plantado 
dos alqueires de farinha, que fizerem, e dos demais Legumes que colherem, dos que 
venderem, consumirem, e deixarem em Ser, para a sustentação de Suas famílias, para eu 
pelo mesmo Mappa 
 
(fl. 242) 
 
Mappa ver a plantação, e colheita, que elles tem feito para no cazo de não cultivarem as 
terras, como tem de obrigação, Se lhes haver de tirarem, e darem-se por devolutas a 
outras pessoas, que as cultivem Deos Guarde a vm.ces Rio de Janeiro a 14 de Setembro 
de 1774// Marquéz do Lavradio// Senhores Juizes Ordinarios, e mais Officiais da 
Camara da Villa do Rio de S. Francisco. P.S.// Emquanto as medidas, devo dizer mais a 
vm.ces, que no cazo de terem alguma alteração, pertence ao Ouvidor da Comarca em 
Comição dar as providencias necessárias, e não o fazendo, vm.ces lhe escreverão, para 
que assim o pratique.// 
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1774,  Dezembro, 10, Rio de Janeiro.   Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal, acusando o recebimento de um «Papel» sobre a defesa do Rio 
Grande de São Pedro, o qual já tinha sido enviado ao Conde da Cunha. 
Todavia, em virtude das grandes transformações operadas no sul, quer 
devido ao desenvolvimento da agro-pecuária, quer devido à guerra que há 
muitos anos opunha portugueses a espanhóis, esse «Papel» já não 
corresponde de forma alguma à realidade. Aborda ainda o atraso de anos 
com que os eram pagos às tropas, ao mesmo tempo que solicita que sejam 
concedidas distinções aos militares, por acções em combate. Lisboa, BNP, 
Códice 10624, fls. 2v. a 14. 

 
 
 
 
 (fl. 12v) 
 
 Ill.mo e Ex.mo Senhor. Recebi ultimamente pella Nau Nossa Senhora da Ajuda os 
Officios de 8 de Agosto deste anno, em que V. Ex.ª jâ me responde ao Officio em que 
avizei da chegada do General Castelhano a Buenos Ayres, onde oiço, que tem 
continuado a preparar-se para nos fazer algua vezita. 
 No segundo Officio da mesma data, e mes do precedente me remette V. Ex.ª o 
Papel intitulado, Reparos sobre a deffeza do Rio Grande de São Pedro, e seos 
Territorios, feito pello Marechal de Campo D. 
 
(fl. 13) 
 
Dom Miguel Angelo Blasco, o qual me ordena V. Ex.ª haja de Servir tambem de 
Instrução para os differentes servisos, que se devem fazer naquelle Continente: Hũa 
Copia semelhante deste Papel já no anno de 1767 foy remettido ao Conde da Cunha, e 
passou tambem as mãons do Tenente General João Henrique de Böhm. Naquelle tempo 
pellas noticias que poderão haver dos Officiaes, que tinhão mais conhecimento daquelle 
Paiz, e que sempre ácompanharão ao Conde de Bobadela, se asentou que parte do 
sistema que o dito Marechal estabelecia, pouco, ou nada podia agora ser praticavel, 
pella mudança em que tudo se achava, assim por estarem forteficados alguns postos, 
que não havia no seu tempo, terem-se descuberto muitos outros passos, que ainda nem 
picadas erão, quando elle lã esteve: acharem-se alguas das Fortalezas, que hoje tem os 
Castelhanoz, mais Forteficadas, que no tempo em que nos as tínhamos: terem-se feito 
outras, naquelles mesmos Citioz; porem em parte; e por modo, que tem mais duração; e 
finalmente em muitas outras couzas, ter havido hũa total mudança, sem embargo disto, 
dei ao Tenente General outra Copia deste Papel, ordenando-lhe que elle se servise de 
tudo aquillo em que achasse util os mesmoz Reparos, e podesse ser ventajoso ao Real 
Serviço; e do que elle achase a respeito do mesmo Papel, depois de O examinar com 
conhecimento Pratico do Pais, mo participasse, para eu poder ter á honra de o mandar à 
Real prezença d’El Rey Meo Senhor: Nesta conformidade creyo pode V. Ex.ª ficar na 
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certeza, que tudo se há-de praticar, o que se não achar hoje em differentes 
circunstancias; e que El Rey Meo Senhor será por hũa vez instruído, com a possivel 
exacção de tudo, o que pertence áquellas Fronteiras, e qual seja o melhor modo de as 
conservar sempre em mayor segurança. 
 Todos Senhor, os que tem passado áquelle Continente a mayor parte do que 
escreverão e riscarão foy por informações, e estas dadaz por gentes rusticas, e 
empíricas, e daqui nace (sic)* que quaze todas as Cartas differem, e se em algua parte 
conferem hũas com Outras, não foi porque assim o achassem nas suas observaçoens, 
mas porque Copiavão hunz  
 
(fl. 13v) 
 
huns dos outros, buscando para isto se fazer athé muitos mayos (sic)* de pouca 
sinceridade. 
 O Marechal Blasco, e o Doutor Chiera, forão os que mais trabalharão com 
Instrumentos sobre o terreno, porem a preguiça do Brazil, não deixou de fazer á estes 
tambem a sua obziquioza vizita. 
 V. Ex.ª perdõe o eu falar-lhe com esta liberdade, porem eu devo lembrar-me, que 
falo a V. Ex.ª, que não quer outra linguagem que não seja á da verdade, á V. Ex.ª que 
passando pelas mayores fadigas á tudo se sacrafica (sic)* para remediar as precizoenz do 
Estado, para nos tirar das Trevoas, em que vivemos, e para põr o mesmo Estado, e toda 
a Patria que entre todas seja á mais respeitavel. 
 No mesmo Officio me dis V. Ex.ª El Rey Meu Senhor premite possão chegar a 
sua Real prezença os serviços de Francisco Pinto Bandeira, e de Francisco Barreto. O 
Primeiro hé já falecido, este tinha-o eu nomeado Coronel de Cavallaria Auxiliar pella 
morte do que tinha sido, por elle mo requerer com grandes instancias, e falecendo este 
nomeey ao Tenente Coronel Francisco Barreto para aquelle posto, que tinha vago, 
fazendo-o Comandante do Rio Pardo; conservando-lhe o soldo que tinha de Tenente 
Coronel. 
 Pinto Bandeira, fes muitas acções de destinto valor; porem dellas, tirou sempre 
bastantes utilidadez, porque sempre se lembrava primeiro de acautelar-se, contra a 
pobreza que podesse ter para o futuro, do que da necessidade de prezente que via nos 
seos camaradas, que o tinhão ajudado ao bom sucesso da acção. 
 Se o filho Rafael Pinto Bandeira, neste ponto requintou o genio de seo Pay, e 
ainda não chegou ao ponto de ter as Outras boas circunstancias, que elle teve: Elle me 
pedio baixa de Tenente de Dragoes, para hir utilizar-se dos bens que Seo Pay tinha 
adequerido; porem logo que se ofereceo, ser Capitão de Tropa Ligeira irregular aceitou 
com muito gosto, para continuar com a suaTropa, á 
 
(fl. 14) 
 
a fazer as corridas de gados, e cavalladas, e ainda sem Ordem para isso, em que tem 
feito hum grande cabedal. 
 O Tenente Coronel Francisco Barreto, em tudo tem feito differentemenete: 
Nunca teve outro cabedal mais que os seos soldos, os quaes se lhe devem muito annos; 
assim do tempo do Conde da Cunha, como do Conde de Azambuja, pello atrazo em que 
andarão os pagamentos daquellas Tropas. E este Official afrontou a morte por muitas 
vezes, achou-se sempre em todas as ocaziões; e nellas com muita destinção. Todas as 
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prezas que fes as repartio pellos seos Soldados, não deixando couza alguma para sŷ: 
Offereceo-lhe o Conde de Bobadella terras, para elle se estabelecer, e fazer fazendas, 
tudo recuzou, dizendo que elle não queria outro cabedal que o seo soldo, e nem outra 
ocupação que não fosse o serviço do Rey. Esta indenpendencia o reduzio, e a sua 
famillia a mayor indigencia, e a ver-se percizado á cazar suas filhas por falta de ter que 
lhe dar, com pessoas muito pobres, porem todos soldados. Elle ainda vive, mas 
estoporado, e já sem ser Senhor de nenhũa acção sua, hé este Official, suas filhas e 
genros em attenção a elles dignos todos da generoza piedade d’El Rey Meo Senhor Elle 
tem hum Genro, muito bem nascido que hé Capitão de Dragões, que se chama José 
Carneiro da Fontoura, todas as honras e beneficios, com que El Rey Meo Senhor quizer 
honrar a memoria daquelle benemerito vassallo, são bem merecidas por elle, e proprias 
da Generoza piedade, com que El Rey Meo Senhor honra a memoria, dos seos fieis, e 
benemeritos Vassallos. 
 Se El Rey Meo Senhor fosse servido dar algus abitos, com a liberdade de se 
poderem dar, não só aos Officiaes, mais ainda aos Soldadoz, que fizesem hũa acção 
destinta, Logo que estes a tivessem praticado, de forma que elles diante do mesmo 
Exercito aparecessem entre os outros com hum signal da sua distinção, isto Senhor faria 
nas gentez daquelle Paiz, e nas que alŷ passão á servir, hum effeito o mais ventajozo; os 
Soldados, e athe Officiaes Infriores podião ter o de Santiago, e rezervar-se para os 
Officiaes o abito de Cristo: Estes premios destinctos, não sô 
 
(fl 14v) 
 
 Sô nos filhos da America, mas em todos os que passão a viver nella; fazem muito 
mayor effeito, do que nõs os vemos na Europa: Estas gentes são mui vaidozas, e por 
estas piquenas destinções, são capazes de dar tudo o que possuem, e ariscar mil vidas se 
as tivesem. 
 Sobre esta materia hé o que se me offerece dizer a V. Ex.ª Deos Guarde a V. Ex.ª 
Rio de Janeiro a 10 de Dezembro de 1774// Marquez do Lavradio.// 
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1775, Janeiro, 23, Rio de Janeiro.     Carta de Ofício ao Marquês de 
Pombal, descrevendo o expediente a que recorreu, para conseguir que as 
tropas auxiliares adquirissem por 4 000 reis cada, as armas já velhas que 
lhe enviavam da metrópole. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 31. 

 
 
 
 
(fls. 28) 
 
 Ill.mo e Ex.mo S.or Depois que tive a honra de escrever a V. Ex.ª pello ultimo 
Navio, que sahio do porto desta Capital no dia 28 de Dezembro do anno passado recebi 
pella Ilha de Santa Catharina as noticias do Rio Grande de São Pedro, que partecipo a 
V. Ex.ª com as mesmas cartas, que se me dirigirão e igualmente recebi do Tenente 
General a carta que tenho a honra de remetter a V. Ex.ª:  De hũas e outras noticias verâ 
V. Ex.ª primeiramente quaes continua (sic)* a ser as intenções dos Castelhanos: Em 
segundo lugar, que a prevenção que eu tomei de mandar estabelecer hũa Bateria com 
Artelharia  
 
(fl. 28v) 
 
com Artelharia groça, no citio da barra, já lhe pode rebater parte da insolencia, e 
arrogância com que se atrevião as nossas Embarcações; e como esta Artelharia fes alŷ 
tam bom effeito sem embargo de me contestarem tanto aquella resolução dizendo-me 
não ser alŷ preciza, e que a sua condução seria alŷ inteiramente impraticável, determinei 
a mandar prezentemente mais 2 Pessas de 36, e 2 de 24, que jã se achão embarcadas 
com os seus reparos, e com as suas competentes Plataformas, e mais Palamenta para 
ellas poderem laborar. Leva cada hũa sô 100 tiros por me não permetirem os poucos 
Sobrecelentes que aqui tenho mandar por hora, numero mais avultado. 
 Assim esta Artelharia, como alguns outros provimentos, com que continuo a 
mandar socorrer aquelle Continente, os faço partir por mar, nas piquenas Embarcações, 
que aqui tenho armado em Guerra, para servir-me de defeza ao porto do Rio Grande: 
Destas, hũa hé armada com 12  Pessas 1 do calibre de 4, 3 do calibre de 3, e 2 tambem 
do calibre de 2 e 8 Pedreiros 2 do calibre de 1, e 6 do calibre de ½: nomehey para á 
Commandar o Capitam Tenente Pedro de Marez de Souza. A segunda, leva 10 Pessas 
do Calibre de 3 e 12 Pedreiroz de meya livra: Vay a Commandando o Capitam Tenente 
Joaquim José dos Santos Cassão: Estas duas Embarcações, as mandei preparar de 
forma, que podessem também servir com os remos; tem a primeira 12 remos por banda, 
e a Segunda 14; já se experimentarão neste porto, aonde se vio andarem muito bem, e 
virarem com tanta facilidade como os Escaleres:  A terceira Embarcação monta 7 pessas 
por banda, alem das que leva na pôpa; estas são do Calibre de 6: hé hũa Embarcação 
muito forte, todos dizem será muito veleira.  Esta Embarcação vay commandada pelo 
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Capitão de Mar e Guerra Jorge Ardhaste o qual Leva também Ordem, para lhe ficarem 
debaixo do  
 
(fl.29) 
 
do seo Commando as outras duas , e todas as mais, que estiverem Armadas dentro do 
Rio Grande. 
 Todas estas Embarcações mando agora entrar no Lagamar, com Ordem, de alŷ 
descarregarem tudo o que levão e que entretanto tomem todos os conhecimentos 
percizos da entrada daquelle porto, e que alŷ esperem hũa ocazião que seja a mais 
oportuna, de poderem entrar para dentro, sem hirem em mayor risco, assim por falta de 
conhecimento do porto, como por se poderem afastar maiz do alcance da Artilharia, que 
tem os Fortes dos Castelhanos. 
 Estas são as providencias que tenho continuado á dar pertencentes ao Rio 
Grande. 
 Verá V. Ex.ª tambem ter chegado o Tenente General, e a Tropa; que elle 
conduzia da Ilha de Santa Catharina com muita brevidade. Esta Tropa ficava jâ muita 
parte della embarcada para passar a Laguna para donde o Tenente General e o Marechal 
de Campo Jaques Funck passavão por terra, a fim de anticiparem a sua chegada ao Rio 
Grande antes que as Tropas alŷ chegassem. 
 Se o Tenente General seder da teima em que estava podera a Tropa, estar já 
quaze toda no Continente daquella Fronteira, isto hé se elle a fizesse marchar em 
differentes divizõens, não consentindo mais bagagens, que as meramente percizas para a 
conservação da saude dos Soldadoz, e para a sua sustentação deixando para ao depois o 
transporte das bagagens inúteis, que elles levão para o seo regalo, e talves para a sua 
conveniência: Eu muitas vezes lho dice assim nesta Capital; porem Sempre o vi 
enclinado, á querer levar o Exercito junto; couza quanto a mim certamente impraticavel 
em hum Pais semelhante. 
 Como continua a constar com certeza da Esquadra 
 
(fl. 29v) 
 
da Esquadra, que os Castelhanos tem no Rio Grande [   ]�, e segundo á força, que dizem 
que ella tem hé por hora mayor, que a da nossa Esquadra, que aqui temos, não me 
rezolvo sem hũa averiguação mayor, a fazer por hora passar a nossa Esquadra aquelle 
Rio, mas para ter mays em segurança a Ilha de Santa Catharina, faço-á marchar toda 
para aquelle porto, com Ordem de alŷ esperarem noticias mais certas das forças Navaes, 
que os Castelhanos tem no Rio da Prata, e a proporção que me forem chegando as mais 
Embarcaçõens de Guerra, que V. Ex.ª me dis ficavão a partir para este porto, e que se 
hajão de ir armando as Outras Marcantes, que V. Ex.ª tambem me ordena e hajão de 
armar em Guerra, hirei engroçando aquella Esquadra, para poderem com menos risco 
intentar em algua acção. 
 Leva, porem Ordem o Chefe da Esquadra para que constando-lhe por noticias 
certas, termos algua vantagem ou igualdade, com as forças dos Castelhanos, elle passe 
ao Rio da Prata, com o numero de Naos, que lhe parecer mais competente; sendo o 
objecto daquella Viagem, o fazer inuteis as Naos dos Castelhanos, ou destruindo-as se 
poder, ou ao menoz Embarasando a que os Castelhanos por mar possão Auxiliar as 
dispozições, que tiverem feito por terra. 
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 Toda esta expedição, determino faze-la sahir athé o dia 23 do corrente; vão todas 
estas Embarcações providaz de mantimentos, para 5 mezes, e levão os sobrecelentes, 
que tenho podido não sô tirar dos Armazens Reaes, mas na falta que achei nestes, me 
tenho servido do qual tinhão os particulares. 
 Devo dizer a V. Ex.ª, que eu me tenho visto em grande aperto, pela grande 
necessidade em que vierão todas estas Naus absolutamente de tudo. Os Commandantes 
se desculpão com os Armazéns de Lisboa. Eu não sey se tem razão, porem  
 
(fl. 30) 
 
porem o que hé certo hé, que eu não tenho jâ para onde me possa voltar, porque athé aos 
Armazéns dos particulares jâ se tem extenguido aquelle pouco que elles tinhão. Eu me 
acho sem a Artilharia, que precizo, não sô para as Embarcações grandes, e piquenas, 
mas athé para a poder pôr em alguas Baterias de terra, que se vão construindo para 
mayor segurança, e defeza desta Capital, e do mesmo modo me faltão Balas, athé para 
os diferentes Calibres das Pessaz que tenho; e ainda que me tenhão vindo, com as 
pessas de bronze, que chegarão a razão de 1200, e 2000 tiroz para cada hũa como há 
muitas outras Pessas daquelle Calibre, e não havião Balas para ellas, repartindo-se por 
todas, fica pertencendo a cada hũa hum numero muito deminuto. 
 Devo tambem dizer a V. Ex.ª que a Caza das Armas, estâ quaze extintas (sic)* de 
Armamentos por se haverem repartido pelas Tropas; as que havião, e ainda assim não 
tem chegado; porque as que trouce o Regimento de Pernambuco, todas herão inuteis; as 
do segundo Regimento da Bahia com pouco menos estado se achavão, que aquellas; as 
do primeiro Regimento da Bahia, são as que se me derão em Lisboa por boas quando eu 
vim para aquelle Governo, que as fui achar todas reparadas (sic)* de ferrugem; velhas e 
com enfenitos desconcertos, que depois de hum grande trabalho e despeza hé que 
poderão ficar com melhor aparencia: Nestes 5 para 6 annos, que há, que eu Larguei 
aquella Capitania, não se lhe tornou a fazer mais nenhum conserto, julgue V. Ex.ª o 
estado em que ellas chegarião. 
 Alem disto, tem sido precizo armar-se os 3 Terços de Auxiliares desta Capital, 
os quaes não só não estavão Armados, mas nem tinhão sido formados, e quando eu 
cheguei, sô achei nomeados os Sargentos Mayores; porem nem havia Capitaens, nem 
Officiaes para elles, nem absolutamente couza nenhũa outra, mais, que o terem-se 
chamado estes povos por muitas vezes, passando-se-lhe revistas, dizer-se-lhe, que 
havião de pertencer  
 
(fl. 30v) 
 
de pertencer a Auxiliares; prenderem-se a muitos, e infadarem-se com os outros, e hé 
quanto nesta materia se tinha peaticado. 

Isto fez hum tal horror aquellas gentes; que tem sido necessario muito tempo, e 
muito geito, para sem bulha, nem confuzão, os reduzir ao que devem fazer; finalmente 
achão-se jâ formados os 3 Terços: estão todos Fardados; o meu tem jâ armamento, o do 
Tenente General tem-no principiado a receber, e estou vendo se posso acabar de arma-
lo, e ter alguaz Armas ainda que sejão das muito velhas, para dar ao Terceiro, que hê de 
Pedro Dias, cujo Mestre de Campos hê tão bom homem, como inabel para tudo o que se 
lhe encarregar; e atendendo a sua qualidade seria muito conveniente ao Real serviço 
honrra-lo (sic)* El REY Meu S.or, reformando-o na Patente de Coronel, e premetindo, 
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que algum Official dos desta Praça, que tivese qualidade destinta, algũa pratica do 
Serviço, e que jâ se não achasse capas para hum serviço mais vivo nos Corpos 
regulares, que este podesse, ser feito Mestre de Campo daquelle Terço, conservando o 
seu soldo da Patente em que sahisse: Na mesma conformidade, que El REY Meu S.or o 
pratica com os Mestres de Campo em Europa. 
 Parecendo assim bem a El REY Meu S.or Lembrava-me para este posto Manoel 
Correa Vasques; homem destinto desta Capitania, hé Capitam de Granadeiros do 
segundo Regimento desta Praça, serve a 31 annos, e meyo tem-se achado em todas as 
ocaziõens, que tem havido nesta Capitania depoiz, que elle sentou praça; e em todas 
ellas sempre se destinguio muito. 
 Se este mesmo expediente se tomasse a respeito dos outros Terços, seria o meyo 
delles se podarem (sic)* conservar sempre em melhor estado, porque de outra forma, 
sendo Payzanos todos os Chéfes, por hũa parte ficão Governados os Terços, só pellos 
Sargentos Mayores, sem que haja de ter ninguem, que os contradiga,  
 
(fl. 31) 
 
 os contradiga, e ficão ouvidos de todas aquellas gentes como hunz oráculos, e por outra 
parte, como estas gentes de bem aqui, para hirem aquellas graduações de que tem tanta 
vaidade não necessitão de ter vindo buscar o serviço todos abandonão á Tropa, e ficão 
em suas Cazas vendo o modo, com que por meyo desta ou aquella portecção (sic)* 
podem conseguir aquelle adiantamento. 
 No modo que acima tenho tido a honra de dizer á V. Ex.ª, tem sido destribuido 
todos os Armamentos, vendo V. Ex.ª ao mesmo tempo, que ainda para isto elles não 
chegão. 
 Alem de não chegarem pello numero de Armaz, deve V. Ex.ª saber, que estas 
mesmas, que eu tenho dado a mayor parte são incapazes: Os Armamentos, que do 
Arcenal nos mandarão para America como vem para tão grandes destancias, e athé gora 
ninguem tem reprezentado a V. Ex.as para o porem na Real prezenca de El Rey Meu 
S.or, o estado em que tudo isto aqui chega: estão no costume nos Armazéns da Tenencia, 
de nos mandarem aquelles Armamentos, que tem servido jâ em Europa em diferentes 
Regimentos e que por incapazes, tem sido de todos ellez regeitadoz. 
 Esta qualidade de Armas podem trazer consigo em ocazião (sic)* importantes 
consequencias muito funestas: a mim me parece que sou obrigado a por tudo o referido 
na prezença de V. Ex.ª que nunca quer outra linguagem senão a da verdade, e que 
emediatamente (sic)* em tudo procura dar as providencias, mais uteis para o bem, e 
utilidade do serviço do Estado 
 Aos Auxiliares mandei dar estas mesmaz Armas velhas, a razão de 4000 Reis 
cada hũa, como El Rey Meu S.or tinha ordenado, quando mandou criar estes Corpoz, 
porem para que isto se podesse conseguir, sem fazer horror a esta gente, nem mostrarem 
a sua repugnacia, mandei fazer carga de todo o Armamento aos Capitaenz, que a mayor 
parte dellez 
 
 (fl 31v) 
 
delles são negociantes, e todos homens abonadoz: ordenando-lhe, que elles fossem 
recebendo dos seus soldados, o que cada hum delles devia pagar pella sua Arma, os 
quaes os pagarião pello modo que lhe fosse mais comodo; hindo recebendo em cada 
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mes de cada hum, hũa porção competente a sua possebelidade, cujas quantias, virião 
elles entregando com as suas competentes declarações, para se meterem em o coffre 
particular, que se acha prompto para este effeito, na Thezouraria Geral; todos tem 
recebido isto muito bem, achão-se a mayor parte delles muito contentes, e creyo, que se 
El Rey Meu Snr. for servido, nomear estes tres Corpos, em lugar de Terços, Regimentos 
de Auxiliares, permetindo que tenhão Tenentes Coroneis, e as Companhias Tenentes, e 
que para Tenentes Coroneis hajâo de sahir dos mesmos Corpos Auxiliares, aquelles 
Capitãenz, que tenhão feito mais serviços, e que se lhe tenha conhecido aplicação, e 
conhecimentos Militares; ficando vencendo o soldo, como se tivessem passados de 
Capitãens de Infantaria pagoz, que isto animaria muito a estas gentes, e concorreria 
tambem para se conservarem sempre em bom estado estez Corpos. 
 Sobre esta materia he o que se-me offerece dizer na prezente ocazião a V. Ex.ª, 
dezejando muito, que o que tenho feito possa ser do agrado de V. Ex.ª, e mereça a Real 
aprovação de El Rey Meu S.or. Deos Guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro a 16 de Janeiro de 
1775// Marquez do Lavradio// P. S. // Tambem á V. Ex.ª remetto copia da minha ultima 
resposta ao Tenente General; como este Navio se demorou depois de estar esta carta 
feita, e pude conseguir o abreviar mais a partida da Expedição: Devo dizer a V. Ex.ª, 
que esta sahio no dia 21 do prezente mes, que são dous dias menoz, do que eu julgava 
ella podesse sahir  
 
(fl. 32) 
 
Sahir.  Esta Pós Escripta hé feita no dia de hoje, que se contão 23 de Janeiro de 1775// 
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1775, Fevereiro, 10, Rio de Janeiro.     Carta ao sargento mor João de 
Abreo, insurgindo-se contra a qualidade de gente que este lhe propõe para 
oficiais das companhias, pois em vez de lhe indicar as pessoas mais idóneas 
e abastadas, que pelo seu estatuto se possam impor, pelo contrário, lhe 
propõe as mais pobres. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 274v. 

 
 
 
 
(fls. 274v a 275v) 
 
 Vendo eu o que vm.ce me reprezenta, a respeito da formatura do Novo Terço de 
Auxiliares, que vm.ce de Ordem minha foi Levantar nessa Ilha, devo dizer-lhe, que eu 
no Lugar em que estou, tenho mais conhecimento dos moradores desse Pays, do que 
vm.ce o pode ter nos breves dias, que ahi Se tem demorado, e por esta causa vejo que 
vm.ce me não propoem para officiaes as pessoas mais capazes, e estabelecidas do Pais, 
que São as que podem Sustentar, manter, e concervar as companhias em respeito, e 
luzimento; mas antes pelo contrario algumas tão pobres, e necessitadas, que de nenhũa  
 
(fl. 275) 
  
de nenhũa utilidade podem Servir as mesmas companhias, como Se ve dos 
requerimentos juntos, que ainda, que em muitas partes Sejão falsos, em outras podem 
Ser verdadeiros, e Sempre quero, que vm.ce me informe Sobre os mesmos. Como vejo, 
que o Terço dessa Ilha, e o de Paraty, Se compoem ambos de dezaceis companhias, 
pouco importa poupar a dezpeza, que Se faz mais com hũ Sargento Mayor, quando Só 
com esta Se pode formar do mesmo Terço dous Corpos formidáveis, hũ para essa Villa, 
e outro para a de Paraty com postos de igual numero de Companhias, para cada hum 
delles acudir a difença do Seu respectivo Destricto, e impedir os deferentes embarquez, 
que em cada hũa das mesmas Villas Se pode fazer por muitas partes, o que vm.ce assim 
praticará, como tãobem para todas as companhias, que humas Se achão com Setenta 
athe Setenta e Seis pessoas, e outras com Setenta e oito até oitenta, o que Serve de hũa 
grande confuzão, em hũ igual numíro (sic)* de Praças, ficando o resto das pessoas, que 
Sobejar de hũa companhia para a outra do Destricto, que lhe ficar mais próximo, e 
estiver mais falto de gente, obrigando aos Soldados, que não tiverem armas, que as 
mandem comprar nesta Cidade, por não deverem estar Sem ellas, para acudirem as 
obrigaçoens do Serviço, e a defença das mesmas Villas. Emquanto ao R.º a que chamão 
do Matto de S. João, que vm.ce me diz fica na barra da Garatiba, Destricto do Mestre de 
Campo Fernando Dias, e tão bem mais adiante a Ilha da Sarnambitiba, onde Saltarão os 
Franceses para virem por terra na occazião, em que invadirão esta Cidade; vm.ce passará 
ao mesmo Lugar para acautellar, que nelle Se não possa fazer dezembarque algum 
fazendo-lhe a difença que entender Ser necessária 
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(fl. 275 v)  
 
necessaria. Deos Guarde a vm.ce Rio de Janeiro a 10 de Fevereiro de 1775// Marquez do 
Lavradio// Senhor Sargento Mayor João de Abreu Pereira// 
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1775, Fevereiro, 23, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello 
e Castro, onde com muitas desculpas por se intrometer em áreas de que não 
está incumbido de tratar, o informa da relutância com que os agricultores 
se dedicam a qualquer outro tipo de comércio que não o do açúcar ou dos 
couros. Tudo o que sai fora disto, consideram serem caprichos da sua 
imaginação. Refere ainda, que como o arroz é um produto com grande 
saída, e como tem pago prontamente os fornecimentos, naquele ano haverá 
uma grande colheita. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 44, 45. 

 
 
 
 
(fl. 42v) 
 
 Ill.mo e Ex.mo S.or Já nesta ocazião escrevi a V. Ex.ª remettendo-lhe os Autos 
pertencentes ao Inglez; e como pode ser, que á Carta da remeça dos mesmos Auttos, 
possa ser perciza para algũa couza, não quis nella tratar, senão simplezmente da remeça 
dos mesmo Auttos, parecendo-me, devia em Carta separada comunicar a V. Ex.ª o mais 
que tem havido aquelle respeito. 
 
(fl. 43) 
  
 Fiz recolher os Inglezes a Cadeya athe serem sentenciados: alŷ lhe mandei 
asestir com o sustento que lhe foi necessario: premeti-lhe na Cadeya toda a liberdade, 
que podião ter: Alŷ se lhe fizerão varias propostas, para se ajustarem com o Caixa do 
Contrato, a hirem nas Embarcações do mesmo Contrato, fazerem a pesca do 
Expremacete: todos se dispuzerão á aseitar este partido, para o que lhe fes 
offerecimentos muito ventajosos o mesmo Caixa do Contrato; porem chegando pouco 
depois o Capitão de Mar e Guerra Mak Douall a quem elles logo iscreverão, mudarão 
estez homenz de rezolução. 
 O Sobredito Mak Douall, passou vários tempos sem me falar nesta materia; 
porem com muito disfarse veyo hum dia, depois, de me falar nas dependencias da sua 
Comição, me tocou como de passagem, em que se achavão aqui aquelles homens 
prezos; que isto havia de parecer muito mal a Corte de Inglaterra porque os havia de 
reclamar, que lhe parecia, que eu os remettesse; porque a Corte de Inglaterra em 
sabendo desta prizão não poderia deixar de fazer hũa grande bulha a nossa Corte. Dise-
me (sic)* que elles lhe tinhão escripto hũa vez, porem que elle lhe fizera responder, que 
não tinha nada com os Seus intereces porque por hora só cuidava no serviço de El REY 
Meu Senhor em que estava empregado. Isto tudo me repettio como por cazualidade, 
falando neste negocio, como quem sô falava nelle, como hũa pasagem natural da 
conversação. 
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 Pode ser que não haja nesta matéria mais malícia; mas hé certo, que depois disto, 
hé que elles se puzerão maiz Suberbos, e Constantes, em não quererem tomar partido, e 
por esta Cauza ficamos só tendo desta gente para hir a pesca: quatro Índios, e hum 
branco, que pouco, ou nada sabião para poderem ensinar, e estes se tinhão ajustado 
antes desta novidade. Agora se achão o Capitam, o Piloto, e os Marinheiros; que ficarão 
muito  
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muito doentes no Hospital com bexigas, e o Piloto com muito poucas esperanças de 
vida. Eu lhe tenho mandado assestir com o mayor cuidado procurando que não falte 
couza algũa do que precizarem. 
 Aquella pesca tem continuado: o Caixa se tem prestado com toda a franqueza 
para apromptar Embarcaçõenz, e se fazer na Fabrica tudo o precizo, para se apurar o 
expremacete em massa, e se purificar o azeite. 
 As imprensas que havião herão muito velhaz e más, e por hisso as primeiras 
provas que se fizerão não sahirão em tanta perfeição. Agora verá V. Ex.ª dos douz 
Caixotes que remetto, hum dirigido à V. Ex.ª e outro ao Senhor Marquez de Pombal, o 
quanto se vay aperfeiçoando este genero que certamente em pouco tempo virá a ficar na 
mayor perfeição. Tem-se feito, e se vão fazendo imprenças novas porem como he hum 
só homem que as Sabe fazer, e este hé muito priguiçoso (sic)* não se tem podido 
adiantar este trabalho quanto eu dezejaria. 
 A falta de Marinheiros capazes para aquele serviço, e a grande repugnancia que 
tem tido em hirem para elle por ser muito ariscado, tem feito, com que a pesca não 
tenha sido mais avultada, porque tem deixado de perder muitos peixes dos que matarão, 
e ainda dos outroz, que recolherão sempre deixavão no mar hũa grande parte delles: 
Com todoz estes descontos, tem feito a pesca que a V. Ex.ª constarâ daz Rellaçoenz que 
lhe remetto.  O Caixa dis que tem feito hũa grande dezpeza: ella não hé tão grande como 
se supoem; porem ainda que o fosse, elle por hora sempre tira hum bom interece do 
dinheiro, que tem despendido principalmente fazendo-lhe a Conta, a que muita parte 
daquella dezpeza se lhe a de satisfazer quando Largar o Contrato, por ser feita em 
Embarcações, tanquez, Emprenças, e outraz  
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e outras couzas semelhantes, que se conservão por muitos annos. 
 Tem demais esta pesca a circunstancia Em que ella se fas em differente tempo 
da das Baleas, e que todos os Escravos, e gentes, que effectivamente paga aquelle 
Contrato, vem a trabalhar em beneficio dos Contratadores, no tempo em que estavão na 
oCiozidade. 
 O ganho, e o interece, que se há-de tirar desta pesca hé sumamente concideravel. 
Elle hé tal, que os Inglezez continuão a vir da America do Norte á altura em que nos 
vamos pescar demorando-se muitos mezes na Sua Viagem, e assim á repetem, todos os 
annos não podendo cada Embarcação vir fazer a sobredita pesca, que hũa ves cada anno, 
e nôs de Ordinario em tres mezes nos recolhemos com a pesca feita, e tornamos 
segunda, e pode ser terceira ves ao mesmo anno, em que pello menos pescamos de cada 
vez quanto cada hũa das Suas pesca em tantos mezes, e havemos de persuadirmos, que 
só para nós não hé util, fazendo-á com tanta comodidade. A mim importa-me muito 
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pouco o que elles dizem principalmente já hoje em que não encontro no Caixa nenhũa 
deficuldade, para tudo o que se faz percizo, para o adiantamento daquela pesca. 
 Os outros piquenos Ramos de Comercio em que eu principiei a bulir, como 
avizei a V.Ex.ª, com o novo trabalho, que tenho tido não me tem sido possível adienta-
los quanto eu dezejava; porem sempre vou mechendo nelles, ainda que com mais vagar 
por falta de tempo. 
 Este anno creyo poderá hir hũa grande porção de Arrôs, porque a plantação tem 
sido muita, o anno vai-lhe correndo favorável: Eu com o provimento das Nauz, socorro 
da Colónia, e do Rio Grande tenho dado grande consumo ao que havia, e lho tenho feito 
pagar promptamente; tudo isto tem 
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 tem animado aos Lavradores, de forma, que creyo haverá hũa grande colheita. 
 As Amoreiras continuão a plantar-se; o bixo produs por tal forma, que o que 
sahé (sic)* da primeira semente, temos observado, que produs susecivamente tres vezes 
e por hum modo muito raro, porque ainda no mesmo pano, ou papel em que a barbuleta 
Larga a semente, em 8, 9 dias depois de posta, principião a sahir novos bixos sem mais 
beneficio. 
 Dos Arbustes da Cochonilha, jâ há alguns, que mandei plantar o anno passado 
em alguas partes desta Cidade para experiência, não só se vão dando excelentemente na 
terra, mas como os que me vierão troucerão a Semente do bixo ella tem aqui produzido 
tão excelentemente, que se achão athé os mesmos novos Arbustos cubertos daquelles 
mesmos incetos; porem para tudo isto Senhor necessitava eu de pessoas Capazes de me 
ajudarem, porque estas gentes conciderão estas couzas como hum caprixo da minha 
emaginação, e emquanto não vêm estez generos em grande quantidade, conciderão, que 
tudo isto não pode vir a ter nenhum efeito: Elles não crêem em outro género de 
comercio, que no Asucar e nos Couros; e isto mesmo hé feito em tal desOrdem, que por 
falta de methodo em conservarem os Mattos, e do mesmo modo, em cuidarem nos 
Meyos de se augmentarem as Criaçõenz, que elles destrõem sem nenhũa reflexão, 
receyo eu, que hum, e outro genero, venhão a decahir ao ultimo ponto. 
 Esta Capitania assim como muitas das outraz pode ser sumamente precioza; 
porem será necessário formar-se huma Corporação, que tenha Intendência na 
Agricultura, que Regule os effeitos em que se deve comerciar, e que não tenha nenhũa 
outra incombencia diferente deste objeto. [                                            ]� Na America            
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 Na América nenhũa destas administrações conserva com vigor, a observancia do 
seo estabelecimento, se não tem expecção nella o que Governa a Capitania. Nestes hé 
certo, que alguas vezes se encontra froxidão, muita mais á tem hum Dezembargador, 
que não cuida se-não em cobrar os seus Ordenados, em atimorizar as Gentes com o seu 
lugar, e em vencer tempo para hir buscar os seus adiantamentos, que aspirão. 
 Estas corporações que eu proponho tendo hũa Regular comrespondencia com á 
meza do Comercio para saber os effeitos, que terão melhor sahida, e nessa 
Conformidade saberem o melhor modo de se poderem regular as Cargas dos Navios, 
dando-se de tudo promptamente conta a El REY Meu Senhor pella sua Secretaria de 
Estado, parece-me, que poderia produzir effeittos de grandissima utilidade. 
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 V. Ex.ª desculpe o extenso desta Carta, e o tratar nella materias muito differentes 
das que me estão encombidas, porem o zelo e amor que me deve a Patria, em que tive a 
incomparavel honra de nascer, e a que me deve o serviço do nosso Águstissimo (sic)* 
Amo me põem na preciza obrigação de pôr na Sua Real prezença tudo o que me parece 
poderá rezultar mayorez ventagéns á todo este Estado. 
 Eu me poderei enganar em muita parte das minhas ideas, por falta de pratica, e 
de muitos daquelles conhecimentos, que me Serião necessarioz, para ter maiz 
inteligência em materias Semelhantez; porem se nesta minha representação se achar 
algũa couza que possa ser util, eu terei a mayor satisfação, porque hé o unico fim, a que 
dirigo (sic)* os meus trabalhos. Deos Guarde a V. Ex.º Rio de Janeiro a 23 de Fevereiro 
de1775//Marquez do Lavradio// P.S.// O Frances, que fas o Espremacete depois de ter 
promptos os Caixotez com as Vellas, mos veyo pedir, dizendo, queria ainda purifica-lo  
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purifica-lo mais, e athe hoje ainda os não acabou, de forma que não poderão hir senão 
no primeiro Navio, que daqui Sahir. 
 P.S. ” Devo dizer a V. Ex.ª, que as Embarcações de que faz menção esta 
Rellação só duas se comprarão de novo, porque az outras, hũa era a dos Inglezes, e as 
mais jâ pertencião ao Contrato, que servem de Conduzir o Azeite da Ilha de Santa 
Catharina para este porto, ou para o da Bahia, e nesta conformidade verá V.Ex.ª, que 
não tem sido tão concideravel o dezimbolço como elles o querem persuadir, e em quaze 
tudo o mais se incontrão (sic) * os mesmos incaressimentos (sic) *. 
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1775, Março, 27, Rio de Janeiro.     Carta de Ofício ao Marquês de Pombal, 
informando-o do estado lamentável em que se encontrava a justiça no Rio 
de Janeiro, bem como das razões porque os processos eram julgados com 
grandes atrasos. Segundo o vice-rei, seriam as prolongadas doenças dos 
magistrados, com a consequente acumulação de serviço, bem como os 
magistrados que entravam de novo, vindo encontrar uma enormidade de 
processos cujas custas já tinham sido pagas aos antecessores, preferirem 
despachar as que entravam no seu tempo, cujas custas já revertiam a seu 
favor. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 50, 51. 
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 Ill.mo e Ex.mo S.or// Jé em outra occazião tive a honra de pôr na prezença de V. 
Ex.ª, a precizão em que se achava esta Rellação de M.os, não só por terem muitos delles 
acabado o seo tempo, mas pello prejuízo que as partes estavão esperimentando na 
demora do Despacho das suas Cauzas que os mesmos M.os lhe não despachavão pellas 
muitas molestias que alguns delles padessem a bastantes annos; e alem deste ser hum 
dos motivos deste detrimento que as partes padessem, e ser huá justa, e verdadeira 
desculpa que 
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que tem os mesmos M.os, devo dizer a V. Ex.ª, que elles tem ainda outra cauza para luzir 
menos o seu despacho, a qual consiste no muito gravadas que se acharão as mesmas 
cazas, porque os M.os, a quem elles vierão suceder as deixarão com 500, 600 e 800 
Feitos, tendo-lhes recebido as esportulas; e como a utilidade que os novos M.os podião 
tirar daquellas cauzas antigas já a tinhão percebido os outros que largarão os lugarez, 
elles punhão todo o seu cuidado em despachar primeiro os que de novo entravão nas 
suas Cazas, e como são muitas as que entrão, continuavão a ficar parados os outroz. 
 Com o socorro dos novos M.os que o anno passado vierão para esta Rellação, se 
remediou algum deste prejuízo porque o Dezembargador João António Salter, assim em 
procurador da Coroa, que principiou logo a servir, como em Agravista, honde tambem 
esteve servindo, trabalhando com tanto ardor, e efficacia que limpou hũa, e outra caza 
estando bastantemente carregadas; e o Dezembargador M.el José de Olivr.ª, que tambem 
tem hũa caza de Aggravos, não só tem Despachado os Feitos, que lhe entrão todas as 
conferenciaz, mas dos antigoz, tem deitado forra (sic)* perto de 400; porem como a caza 
tinhá para cima de 800, ainda lhe falta bastante trabalho para a poder limpar. 
 Este grande despacho porem fica sendo de pouca utilidade, por que os Feitos 
passão para o Dezembargador Fran.co Josê Brandão, e deste para o Dezembargador Jozê 
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Pis, cujas cazas estão cheissimas, elles pellas suas molestias, sem poderem vencer o seo 
despacho. 
 Estes dous M.os tem servido com muita rectidão e limpeza de maons, e o 
Brandão nesta Expedição que agora fis para o sul em que servio como Provedor da 
Fazenda 
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da Fazenda como teve algum alivio na sua moléstia, servio com muita efficacia, e com a 
sua deligencia concorreo bastante, para a promptidão e brevidade com que aquelle 
grande trabalho se concluiu. 
 Estes mesmos M.os tem já quaze 10 annos dos seus Lugares, e emquanto a saude 
lhe premetio, despacharão com muita asseitação destez povos, e o mesmo continuarão a 
fazer logo que passarem para algum clima que lhe seja mais benigno. 
 Alem destes M.os, há o Dezembargador Fran.co de Souza Guerra, que ainda que 
hé muito moderno nesta Rellação está tão cheyo de molestias gravez que absolutamente 
couza nenhũa pode fazer. elle tem sido attacado por diferentez vezes de estoporez, são 
repetidissimas as vertigens e ultimamente tem declarado a sua impossibilidade, e na 
Prezença d.’El Rey Meu S.or tem posto os seus Requerimentos para a sua 
apopzentadoria no Porto, de que elle se fas merecedor pello bem que servio na 
Capitania de Minas. 
 Alem de ser preciza a providencia pello que pertence a estez M.os, segundo tenho 
a honra de pôr na prezença de V. Ex.ª, ainda esta Rellação preciza muito mais de hum 
Chanseller por que o que aqui se acha tem estado por vezez quaze declaradamente 
doido, e a Junta da Fazenda não aparece a muito mais de hum anno. Passou muitos 
mezes sem hir a Rellação e athe que assentou que estava indemoninhado, e que o Diabo 
hé que não queria que elle fosse a Rellação, e que por hisso mesmo devia Elle hir; tem 
hido, e em tal desordem, que tem partido muito descomedidamente com alguns M. os, de 
forma, que constando-me que elles estavão ja dispostos a não o sofrer, me tem sido 
precizo hir Eu a Rellação para evitar algum desconcerto, que ali 
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ali possa haver. os M.os em todos aqueles desordenados transportes que teve o 
Chanceller, nem hũa palavra lhe responderão, e se tem havido com hũa prudencia, e 
modestia digna de grande Louvor. 
 Este M.º sempre aqui tem sido muito malquisto pellas Suas imprudencias, e 
soberba. No meu tempo tem vivido com mais moderação, por ter muito medo de mim; 
porem hé raro o dia, que não apareça hũa estoria ridicula deste homem. 
 V. Ex.ª se servirâ de dar sobre esta materia aquella providencia que parecer mais 
acertada. 
 Nesta Capitania achão-se dous Bachareis que El Rey Meu S.or Nomeou, para 
Audictorez hum do Regimento de Chichorro, e outro do Regimento do Porto, amboz 
vierão com os Seus Regimentoz aonde servem; o primeiro a 10 annos, e o segundo a 
perto de 9; ambos elles tem satisfeito muito bem as suas obrigaçõenz. Estes dous 
Bachareiz devo ter a honra de os recomendar a V. Ex.ª, e se vierem para alguns dos 
lugarez da Rellação, que estão nos termos de se proverem, poderão com mais brevidade 
ajudar ao trabalho dos seus Companheiros: E se El Rey Meu S.or for servido detreminar 
que os M.os que acabarem estes Lugares da Rellação se não possão embarcar para a 
Corte, emquanto não tiverem Despachadoz os Feitos das Suas Cazas, deste modo será o 
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Despacho sempre prompto, e os povos não experimentarão os gravez prejuízos, que tem 
tido. 
 Hé o que sobre esta materia se me offerece dizer a V. Ex.ª Deoz guarde a V. 
Ex.ª. Rio de Janeiro em 27 de Março de 1775// Marquez do Lavradio//_ 
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1775, Abril, 22, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello e 
Castro (1ª e 2ª vias), informando-o das instruções que deu relativamente às 
novas práticas para a escolha dos oficiais do exército. Lisboa, BNP, Códice 
10624, fl. 55v. 
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 Ill.mo e Ex.mo S.or// Em o dia sinco do Corrente mez entrou neste porto a Nau de 
Guerra Nossa Senhora de Bellem, Commandada pelo Capitão de Mar e Guerra António 
Januario do Valle, trazendo a seu Bordo D. Antonio de Noronha, e Martim Lopes Lobo 
de Saldanha, que passão a governar as Capitaniaz de Minas Geraes, e de S. Paulo. Elles 
me tem prezentado as suas Instruçõenz, a fim de podermos todos obrar de comum 
acordo, na conformidade da Reaez Ordens d’El Rey Meu S.or. Temoz teito repetidas 
conferencias a este respeito, a fim de poderem logo por hũa vez, hirem discutidas todas 
as duvidas que se podem offerecer a respeito dos novoz Estabelecimentos de que elles 
vão encarregados. 
 O Governador de S. Paulo me parece estar persuadido do verdadeiro sistema que 
deve seguir, pello que pertence ao modo, com que hé necessario que sejão tratados os 
Paulistas, circunstancia muito essencial para se poder conseguir daquellas gentez, o bom 
serviço que ellas podem fazer ao Estado 
 Elle me tem requerido, entre variaz couzas que lhe são precizas para formar o 
novo Corpo de Voluntarioz, o fardamento para aquella Tropa, e como nos Armazenz 
desta Capital, não ha sobrecelentez daquelles generoz, eu me acho bastantemente 
embaraçado, por conta da grande despeza que isto poderá fazer, comprando-o a Fazenda 
Real noz Armazenz dos particularez, porem se não houver outro modo disto se 
remediar, julgo me não devo despensar desta despeza. 
 Igualmente me tem requerido o mesmo Governador lhe Nomeye oz Officiaes, 
que devem hir para Coronel, Tenente Coronel Sargento Mayor, e Ajudante do 
Regimento de Infantaria. Eu lhe nomehey já, o Capitam João Al’z, Official antigo no 
serviço, muito habil, com conhecimentos de  
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de Artilharia e Forteficações, e ao mesmo tempo com bastante conhecimento das 
evoluçoenz, para ser provido em Tenente Coronel. Este Official, alem das 
circunstanciaz que acabo de repetir, tem a de ser muito conhecido, e estimado dos 
Paulistas, e tem nelle bastante fé: Eu o não conheço se não pello seu merecimento. Elle 
se acha a nove annos naquella Capitania, tem grandissimo conhecimento do Paiz; os 
melhores serviços que ali se tem feito, tem todos sido praticados por elle, e agora entre 
os Paulistas, fes grande reparo o preferir-lhe D. Luis Antonio de Souza para o posto de 
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Tenente Coronel a hum homem que não tinha servido nunca noz Corpos Regulares, 
nem feito serviço que podesse merecer aquella preterição. 
 Para Sargento Mayor, nomehey o Capitão Pedro da S.ª Official de muita pratica, 
e prudencia; foi muitos annos Ajudante, deveo sempre muito conseito ao Conde de 
Bobadella; tem aprendido com muita facilidade, o novo methodo, com que El REY Meu 
S.r tem mandado instruir todo o seo Exercito, e por todas estas circunstanciaz me 
esperanceyo que elle possa adiantar em muito breve tempo aquelle Regimento, que o 
julgo sem nenhũa disciplina. 
 O Coronel ainda lhe não nomehey; nesta nomeação seguro a V. Ex.ª que estou 
bastantemente embarassado; olhando para a necessidade que eu tambem tenho de 
Officiaes capazes para a defeza desta Capital. 
 Tenho mandado instruir na Contadoria da Junta os Officiaes que nesta ocazião 
chegarão de Lisboa, e devem hir estabelecer a Contadoria de S. Paulo, isto hé instrui-loz 
nas Contas que aquela Capitania tem com esta; as duvidas que se tem oferecido a hũa, e 
outra contadoria, para deste modo se poderem atalhar novas duvidaz, e se poder 
trabalhar nes= 
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nesta Repartição debaixo da mayor regularidade, na conformidade, que as Reaez ordens 
me tem detreminado. 
 Como estes Officiaes chegarão depois de ter partido Sebastião Fran.co Betamio 
para o Rio Grande, a fazer o Estabelecimento que El Rey Meu S.r detreminou, e este 
Levou comsigo todos aqueles Officiaes que lhe parecerão necessarioz para aquelle 
Estabelecimento, dos quaez escreve estar muito satisfeito, e se achão, o mesmo 
Sebastião Francisco com os ditos Officiaes, trabalhando ainda naquelle estabelecimento, 
o qual pode ainda Levar algum tempo para ficar na boa Ordem, em que se deve 
conservar; e parecendo-me digo que a demora que terâ, o dito Sebastião Fran.co no Rio 
Grande, poderâ retardar a promptidão com que deve ser estabelecida a Contadoria de S. 
Paulo, a fim de todas estas trez Juntas, poderem entre si regular-se como as Reaez 
Ordens tem determinado, me pareceo sumamente conveniente mandar estes douz 
Officiaes em direitura para São Paulo, para o estabelecimento daquella Contadoria, para 
Logo a entrarem a regular, debaixo das Instruçõez, que El Rey Meu S.r tem 
detreminado, dando ellez conta ao mesmo Sebastião Fran.co do que forem praticando, 
para elle emquanto não chega, lhes poder advertir o que parecer precizo. E depois delle 
completar o estabelecimento do Rio Grande, que haja de passar a S. Paulo para 
completar o estabelecimento daquella Capitania, e que entretanto os mesmos 
Escripturarioz se hajão de hir regulando na conformidade das Instruções gerais, e das 
advertencias, que lhe fizer o sobredito Betamio 
 O Governador de Minas me requereo também Officiaes para a formatura do 
novo Corpo de Cavallaria; com elle assentei, que por hora, se podia elle despensar de 
Coronel, e que com o Tenente Coronel, Sargento Mayor, e Ajudante, podia elle formar 
o Corpo, e que quando o mesmo Corpo se completasse 
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se completasse em o numero que as Reais Ordens detreminão, poderião ser os Officiaes, 
ou do Rio Grande, ou desta Capital, ou ainda dos mesmoz de Minas, estarem mais nos 
termos de poderem passar ao posto de Coronel, que desta forma não só El Rey Meu S.r 

poupa o soldo deste Official, mas que sabendo todos os Officiaes, que deve haver ali 
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hum Coronel, elles porão o mayor cuidado em se aplicarem, e em se destenguir cada 
hum nas suas obrigaçõens e merecimento, a fim que lhe possa recahir aquella 
graduação. 
 Para Tenente Coronel escolheu elle com aprovação minha ao Capitão de 
Dragoenz do Rio Grande, Fran.co de Paula Freire de Andrade, que Commanda hũa das 
Companhias do meu Esquadrão, e o anno passado, passando ao Rio Grande, servio com 
muito desembaraço, e se tem conduzido athe agora com muito acerto. Este mosso hé 
filho do Conde de Bobadella, criou-se em Minas, e no seo desembaraço e propenção 
que tem para a vida Militar, não degenera das boas qualidadez, que para este serviço 
teve sempre a sua família. Os mais Officiaes anda elle ainda escolhendo. Eu lhe tenho 
dito, que se não deve agora regular por graduaçoens, e antiguidadez, que deve escolher 
os que forem mais aplicados, e instruídos, e que tiverem mayor propenção, para com 
prudencia pôr em pratica a nova doutrina que se vay estabelecer naquelle corpo, que 
nunca foi formado que de huns desordenados Payzanos vestidos de Soldados. 
 Aquelle Governador me disse faltarem-lhe armas, Espadas, Fardamento e Selins 
para o mesmo Corpo. Eu lhe tenho proposto que elle pode levantar as Companhias na 
conformidade que em Europa se pratica, e deste modo como fica a incombencia de cada 
hum dos Capitaenz o pôr prompta a sua Companhia, repartido este trabalho por todos 
aquellez 
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aquelles Officiaes mais facilmente cada hum poderâ em breve tempo por-se prompto de 
tudo de que precizar; e como as gentez daquelle Paiz são sumamente vaydozas, a 
emulação (sic)* poderá contribuir muito para que isto se consiga com breve tempo; isto 
se entende a respeito de Espada, Cavallos, e ainda Pistolas, porque os selins se poderão 
fazer aqui com muita brevidade, porem as Clavinas sem virem da corte, serâ muito 
deficultozo o remediar-se esta falta. Esta providencia de que me lembro hé tão somente 
para por hora se poder apromptar aquelle Corpo; porem como elle deve ficar armado 
com regularidade sempre se faz sumamente precizo que da Corte se remettão as 
Espadas. Clavinas, e Pistolas, que são necessárias para o mesmo Regimento. 
 Igual necessidade tem o Regimento de Dragoenz do Rio Grande, a qual não 
tenho podido remediar, que hũa muito piquena parte. Para formar as Recrutaz para este 
Corpo, me pareceo tambem ser conveniente, que fossem encarregados desta deligencia 
os Officiaes de cada hũa das Companhias, porque deste modo, como devem ser os 
Cap.es e oz Officiaes de cada hũa das Companhias, das pessoas mais destintaz, e 
abundantez da Capitania elles sem mayor violencia, poderão recrutar para as suas 
Companhias, a mayor parte das praças que necessitarem. 
 Este mesmo methodo dei ao Governador de S. Paulo, e julgo ser o mais proprio, 
assim para a brevidade de se formarem os Corpos, como athe para fazer menos opreção 
as Capitanias, e athe a El REY Meu S.r será de menos despeza. 
 Isto hé o que tenho praticado sobre esta materia, dezejarei ter obrado conforme 
as Reaez Ordens [rasurado]� Intenções d’El Rey Meu S.r, e me ficarâ o mayor pezar se 
a falta dos meus talentos, me tiverem conduzido a não acertar como dezejo[        ]� 
Deos 
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Deos guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1775// Marquez do Lavradio. 
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1775, Agosto, l, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello e 
Castro, informando-o da forma indiscriminada como se faziam os 
recrutamentos para o exército na capitania da Baía, e das instruções que 
deu no sentido de os suspender, para que não arruinar muitas famílias. 
Lisboa, BNP, Códice, 10624, fl. 84v. 
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Ill. mo e Ex.mo S.or //. O Governador e Capitam General da Capitania de S. Paulo, 
me aviza em Carta de 14 do mez passado, ter expedido para a Ilha de Santa Catharina 
duas Companhias Completas do Regimento daquella Capitania que complectou com 
muito trabalho com ordem de passarem ao Rio Grande: Que fica com toda a força, 
vendo se pode ápromptar mais gente pertencente aquelle Regimento, assim como algua 
Tropa que se poder formar dos Regimento dos Voluntarioz, no que tem achado 
deficuldade, pello grande medo, e desconfiança em que ainda estão aquelles povoz.  
 Tambem me requer fardamento para este novo Corpo bottas, e çapatoz, porque 
todos os que se tem vindo offerecer são em Camiza, e descalços, do mesmo modo que 
andavão escondidos no matto, e que querendo elle ao menos calsallos, e mandar-lhe 
fazer alguns calsoenz, e vestiaz de coiro, para assim lhe cobrir a sua desnudêz, que nem 
desta qualidade de generoz acha nenhunz naquella Capitania, pellas rezoenz que elle 
porâ na Real Prezença d’El Rey Meu 
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Meu S.or 
 Nestas circunstanciaz me vejo na precizão de remeter-lhe fardamento para 
aquelle Corpo, e lhe mandar fazer o numero de pares de botas, que couber no tempo, 
porque de outra forma se tornarão estaz gentes a desanimar, e por outra parte na figura 
em que elles se achão não podem de nenhũa forma serem empregados em acção nenhũa 
do serviço. 
 Remetto a V. Ex.ª a Rellação dos generos que lhe mando, para que V. Ex.ª se 
queira servir de fazer remetter outra igual quantidade destez generoz para estes 
Armazenz de donde aquelles sahirão, a fim de que não falte aos Regimentos no tempo 
competente, o com que devem ser providoz. 
 Para o Regimento de Pernambuco, que se acha tão bem quaze nû remetti agora 
tambem, o que consta da Rellação n.º 2.º, afim de se poderem remediar os mais 
necessitadoz. 
 Aos Regimentos da Bahia fis também entregar para as suas Recrutas, que vem 
quaze todas despidas, e as que tem trazido fardas as troucerão quaze todas no mais 
miseravel estado, lhe providenciei digo esta falta, com o que consta da Rellação n.º 3.º 
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 A respeito daquella Capitania, tenho a honra de dizer a V. Ex.ª: Que constando-
me aqui, a grande opreção em que se acha aquella Capitania pello mal que tem 
executado as Ordenz de seo General, os Officiaes que tem sido encarregados das 
recrutas, remettendo-me para Soldadoz, Senhorez de Engenhos, Lavradorez de Cana, e 
Tabaco; Feitorez e Administradorez dos Engenhos, filhos unicos de viuvas, Officiaes de 
Ordenanças e Auxiliares, isto depois de me não terem primeiramente que mulatos, que 
pouca diferença fazião de negros quaze todos de tão maôs costumez, que insarão esta 
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esta Capital de Ladroenz; Olhando digo para os gravíssimos prejuizos que pode 
experimentar aquella Capitania, e julgando ser de menos consequencia a falta de 150 
homens, ate 200 que podem ja hoje faltar àquelles dous Regimentos do que a que se 
pode seguir-se se abandonarem aquellas importantes Lavouras, e ficarem arruinadas 
tantas famílias me rezolvi a escrever ao General daquella Capitania, para que elle 
suspendesse a remessa de recrutas para soldados, ate eu novamente lhos tornar a 
requerer, e entretanto me hirei remediando como me for possível. 
 Hé o que na prezente occazião a este respeito se me offerece dizer a V. Ex.ª 
Deoz guarde a V. Ex.ª/ Rio de Janeiro em 1º de Agosto de 1775// Marquez do 
Lavradio// S.or Martinho de Mello e Castro// 
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1775, Agosto, 10, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de Pombal, 
informando-o que em virtude de não dispor da verba necessária para 
comprar a pronto tudo o que necessitava de enviar para o sul, estar na 
disposição de recorrer a um empréstimo na praça. Assim, além de 
conseguir comprar tudo a um preço inferior ao da venda aos próprios 
particulares, conseguiria também aumentar o rendimento das alfândegas, 
pois os comerciantes vendo esgotados os seus stocks, necessitariam de 
reabastecer-se, e desse modo aumentariam os réditos régios. Lisboa, BNP, 
Códice 10624, fl. 88. 
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 Ill.mo e Ex.mo S.r// Tenho a honra de remetter a V. Ex.ª a Copia das ultimas 
Cartas que me chegarão do Tenente General João Henrique de Böhm ja em resposta dos 
Officios que lhe dirigi, na conformidade dos ultimos que tambem recebi pella Secretaria 
de V. Ex.ª, e pella do S.r Martinho de Mello. A estas mesmas Cartas, junta o dito 
General hum Mappa, com as noticias que tem alcansado das forças dos castelhanos, 
assim em Monte Vedio, como no Rio Grande de S. Pedro, as quaes são as mesmas que 
me da o Chefe por carta que teve do Capitam de Mar e Guerra George Hardcastle, que 
se acha Commandando as piquenas Embarcaçõens que mandei para o Rio Grande. 
 Da resposta do General verá V. Ex.ª a grande dificuldade, e repugnancia em que 
elle se acha de attacar aoz Castelhanos, dizendo que só o fará com hũa Ordem pozetiva. 
Esta Senhor não posso eu dar daqui, sem que me exponha a hum risco mayor, quando 
hé detreminar se execute hũa acção a hum General, que não hé deste parecer, o qual 
hindo executar 
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executar ao pé da Letra, o que eu lhe detreminar, cuidará em praticar a minha Ordem 
cega, e arrebatadamente sem querer reflexionar em alguas circunstancias, que possão na 
occazião serem muito precizas acautellarem-se, e dirigi-las com toda a prudencia 
possível, porque como elle há-de querer sustentar a sua openião, pouco lhe importará o 
bom, ou maô sucesso, que rezulte da execução da minha Ordem. 
 Os Caprichos particulares destes Comandantez, tem sido a mayor tortura, 
trabalho, e aflição, que eu tenho tido com toda esta Expedição. Creia-me V. Ex.ª, cada 
hum não procura, que salvar-se a si, e posso segurar a V. Ex.ª pello que me hé mais 
sagrado, que só eu me tenho comprometido, e que a minha pessoa a não contemplo para 
couza nenhũa, que a sacrafica-la a todo o risco pella gloria, e serviço do Estado. 
 Não há condescendencia, que eu não tenha tido com aquelles differentes 
Commandantez. Eu lhe tenho dado as Liberdades, que nunca deo General nenhum. As 
minhas Cartas tenho procurado que sejão as maiz lizongeiras, e obsequiozas. Eu os 
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tenho socorrido, e vou socorrendo com muito mais do que permitem as minhas forças. 
Eu mando para elles o melhor que tenho, e deixo para mim o que elles não querem: 
nada basta para que obrem com sinceridade, e com aquelle zello, com que devem só 
olhar para bem do serviço, procurando só salvarem-se a si, e que seja eu só a quém elles 
vejão no sacrifício. 
 Se no que eu fizer da minha vida, da minha pessoa, da minha gloria, e da minha 
reputação, salvar o Estado te-lo-Ey sempre pello mais gloriozo; porem padecendo com 
migo o Estado, confesso a V. Ex.ª que para hisso, não tenho forças, não tenho 
sofrimento, e athe muitas vezes cuido arrebentar de exasperação. 
 Este desafogo, com que tenho a liberdade de fallar 
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fallar a V. Ex.ª,  de que a V. Ex.ª pesso mil perdoens, eu o não faço patente a mais 
ninguem, e muito menos àquelle General e ao Chefe por que como hé precizo que eu 
me sirva delles, e que eu não disanime aos que estão debaixo das Suas Ordens, eu 
rezervo no meo peito toda esta desconsolação, ainda apezar de sentir estalar-me o 
Coração. 
 A Idea do General em Chefe, hé de pôr todas as suas forças, para a defensiva, e 
só depois de ter esta muito segura, se tiver forças, para não bolindo nas da defeza poder 
attacar, este hé o unico cazo, em que elle fará alguma tentativa. Eu bem vejo que se 
perdermoz a acção, não temos muitas forças para nos pormos a defeza do Continente; 
porem as que agora temos isto hé em Tropas, são muito mayores, e melhorez do que as 
que tem os Castelhanos, e se tardarmos em procurar desaloja-los agora, em que sempre 
temos hũa ventagem contra elles, talves, que depois as ventagens todas estejão da parte 
dos mesmos Castelhanos; porque terão tempo de lhe chegarem os Seos socorros, e nesse 
cazo se farão mais formidaveis do que nôs lhe poderemos ser, athe para lhe rezistirmoz. 
 Eu ainda não respondi a estas ultimas cartas por que as recebi hontem a tempo 
de estar despachando esta Fragata, e por isso da minha resposta não remetto Copia a V. 
Ex.ª, que remetterei por hum Navio, que fica a partir. Faço tenção de escrever ao 
General com muito geito, persuadi-lo quanto me for possível, ordenar-lhe que attaque, 
mas não como hũa ordem pozetiva, pello receyo que tenho, que elle com esta se 
precipite, e que nos ponhamos no risco de tudo se perder. Não há dia em que eu não 
sinta o me não ter sido permittido passar aquelle Continente, talves que se eu tivera 
hido, os nossos passos se acharião mais adientadoz. 
 Aquelle General Ex.mo S.or, hé muito hábil, tem  
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tem grandes conhecimentos da Arte da guerra. Eu lhe testemunhei sempre hum grande 
zelo do Real Serviço; não se poupa a trabalho; elle dá exemplo aos seos subditos, para 
que não sejão moles. Não tem agora ciume do meo Governo; porem tem muito receyo 
de perder a sua reputação; quer estar sempre seguro nella, e por nenhũa forma se quer 
comprometter, nem arriscar a acção, por detreminação sua, que não leve seguro o bom 
sucesso della:  
E estes são todos os motivos, por que tudo se acha na tranquilidade que V. Ex.ª verá das 
suas Cartas. 
 O Governador de S. Paulo Martim Lopes me aviza de ter ja feito partir duas 
Companhias de Infantaria completas para o Rio Grande, que mandou desembarcar em 
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S.ta Catharina, e que fica com toda a força, vendo o mais que pode apromptar para hir 
continuando a mandar engrossar aquelle Exercito. 
 O novo Governador de Minas tem com grandissima efficiencia regulado as 
Tropas Auxiliarez, e lhe tem passado ordenz para se apromptarem a marchar ao 
primeiro Avizo que tiverem. 
 O Regimento de Cavallaria daquella Capitania se está tambem formando, e ja 
alguas Companhias estão fazendo os seos fardamentos, e creyo que com bastante 
brevidade toda esta Tropa se porá prompta, porem tudo isto são Tropas Irregulares, e 
sem tempo nenhum de terem a mais piquena disciplina. Estas gentes pouco, ou nada 
poderão fazer, em quanto não estiverem mais formados na obediencia, e na disciplina, e 
por consequencia pouco se pode contar sobre elles. 
 A Esquadra, o Exercitodo Sul, a ruina dos Navios da mesma Esquadra: as obras 
para a defeza do Continente: mantimentos, transportes destes, e de muniçoenz para 
aquelle Exercito. As Tropas da Ilha de Santa Catharina: as obras para a defe- 
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defeza da mesma Ilha; as muniçoenz, e petrechos para ella se defender: as obras, para 
estarem em defeza as Fortalezas desta Capital, todas arruinadas e em muita 
irregularidade, entrando neste numero a Ilha das Cobras, que não tinha nenhũa defeza 
que posso segurar a V. Ex.ª que parece incrivel que se consentisse o fazer-se aquella 
Fortaleza tão irregular, e indifensavel como ella hera e que athe agora nenhum dos 
Generaes desta Capitania cuidassem em remediar alguma parte daquelles defeitos em 
hũa Forttaleza que está situada em hum Lugar Cavalleiro a esta Capital e que tomada 
hũa ves, não ficaria pedra sobre pedra nesta Cidade nem poderião Embarcaçoenz nossas 
conservar-se neste porto se não debaixo do Commando da mesma Fortaleza. As obras 
que nella tenho mandado fazer, e as Trincheiras e Reductos que mando fazer na altura 
de Santa Cruz, e na Praya de Fora para poder segurar a importante Fortaleza de Santa 
Cruz, sem o que não poderá de nenhũa forma subsistir, e ficará esta barra sem nenhũa 
defeza: todas estas precizas, e indispensaveis e extraordinarias despezas, tem feito 
exaurir o producto das consinaçoenz que El-REY Meu S.r tem mandado aplicar para 
esta Expedição, e posso segurar a V. Ex.ª que a não ter sido a impertinente economia 
com que tenho procurado regular todos estes trabalhos, a muito tempo não haveria ja 
com que se satisfazer; em cujas circunstancias, bem vé V. Ex.ª o quanto se preciza de se 
augmentarem estas consinaçoenz, no cazo de continuarem estes movimentoz. 
 Eu estou na idea se me vir em mayor precizão antes de me chegar providencia de 
V. Ex.ª de tomar da Praça dinheiro a juro, parecendo-me este arbitrio, o mais util, e 
conveniente, assim para os intereces d’El REY Meu S.r como para os particulares. 
 Os interecez que a El Rey meu S.r. rezultão são: Em primeiro Lugar, continuar a 
comprarem-se os generos, pellos preços  
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preços mais comodos, que os compra nenhum particular, isto hé pagando-se com 
dinheiro na mão, como athé agora se tem feito; por que os negociantez mostrão as Suas 
facturas, ou comisoenz (sic)*, por onde se vem os preços porque oz generoz lhes vem 
carregados, em cuja conformidade se lhe pagão. Os generos que compramos são 
escolhidos, e dos melhorez, e por este motivo, athe são de mayor duração. O comercio 
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anima-se, e não pára, e deste modo continuão a mandar vir as Suas carregaçoenz, e 
augmentarem oz rendimentos das Alfandegas, e não se lhe pagando de contado, 
escondem os generos, ao menos os melhorez que tem, vendem por altos preços, os 
maós, desconfião do credito da Fazenda Real; fogem de continuar aquella qualidade de 
Comercio; pâra o giro das Embarcaçoenz, e falta conideravelmente os rendimentos das 
Alfandegas. Nesta Capital tenho mil provas disto mesmo porque depois que o Conde da 
Cunha se servio dos generos destas gentes, do trabalho, e suorez destes povos, 
satisfazendo-os so com hum Papel corrente por donde constava o Liquido da sua divida, 
o comercio de toda a qualidade, se abateo, e diminuiu de tal forma que por mayorez 
benificioz que eu tenho procurado fazer-lhe, ainda nã hé possivel tornar ao seo antigo 
estado. 
 O Comercio tem a utilidade de terem certos os sinco por cento de interece do seo 
dinheiro alem do justo preço, que recebem pello valor das Suas fazendas; vem-se Livrez 
de Opreçõenz, e continuão as suas dispoziçoenz mercantiz, sem que couza nenhũa os 
perturbe, antes pello contrario, como os seus generos tem tão boa sahida, e pagamento, 
todoz procurão fazer mayorez carregaçoenz. 
 Este hé o arbitrio, que me tem Lembrado mais util, o qual não praticarei, que na 
ultima necessidade, se entretanto me não chegar ordem incontraria de V.x.ª das qua= 
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quaes será sempre inseparavel o meu respeito., e a minha obediencia. 
 Eu nesta occazião expeço a Fragata; e sem embargo da grande necessidade, em 
que fico de meyos, não quis bolir em nenhũa das quantias, que são destinadas a 
remetterem-se ao Erario Regio; ainda que confeço a V. Ex.ª que esta pode ser hũa das 
mayores provas, do profundo, e sagrado respeito que me devem as Reaes Ordens, por 
que a necessidade parece que não tem Ley, e eu cheyo della para acodir a Saude, e 
credito deste Estado, remetto tudo para a Corte, e fico lutando com a fome, e com a 
precizão; porem ao mesmo tempo vejo que não arisco (sic)* nada na consideração, que o 
que salvará sempre o Estado, hão-dem ser as Sabias, prudentez, e inimitaveis 
providencias de V. Ex.ª, que com o seo grande, e generoso Coração tem descuberto 
sempre, os meyos de noz fazer felices, ainda nas conjunturas mais arriscadas, e 
tenebrozas. Deos felicite sempre a V. Ex.ª, e lhe conserve a vida que todos os 
verdadeiros Portuguezes lhe dezejamos. 
 Rogo a V. Ex.ª a prompta resposta sobre os importantes pontos, que ponho na 
Sua Prezença, para eu saber, e poder conduzir-me com aquelle acerto, e utilidade do 
Real Serviço, que Deos guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro em 10 de Agosto de 1775.// 
Marquez do Lavradio// S.or Marquez de Pombal/ 
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1775, Dezembro, 13, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal (1ª e 2ª via), informando-o que de acordo com as últimas ordens, 
mandará anular as anteriores. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 99v. 
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1. Ill.mo e Ex.mo S.or // Depois que tive a honra de responder ao Officio de V. Ex.ª 
de nove de Mayo deste anno, recebi três Officios de V. Ex.ª, dous datados de 27 de 
Julho, e o terceiro de 26 de Agosto do prezente Anno. 
2.        Noz primeiros me faz V. Ex.ª a honra de participar ter-se descoberto o fim a que 
se dirigia a Esquadra Castelhana e o mão sucesso que ella tivera (alias castigo bem 
merecido pella atrevida suberba daquella Nação). 
3.        No segundo me continua V. Ex.ª a fazer certa aquella infelis expedição para os 
Castelhanos, e a lembrar-me que se pode reciar: Que aquella Suberba Nação vendo 
perdida a honra dos seuz [rasurado]� Generaez, e a reputação das suas Armas, quererá  
fazer embarcar hũa nova Expedição de Tropas de Terra, com o fim de hir restaurar a sua 
R.l fama, repremir, e castigar a ouzadia dos referidos barbaros Argelinos. Que por outra 
parte se pode tambem discorrer: Que os Generaiz batidoz, e os seus sequazes na Corte 
de Madrid, pintando a  
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aquella segunda tentativa contra Argel, com todaz as corez da impossibilidade, 
aconselhem ao dito Monarca Espanhol, que se vá desbravar comnosco ao Sul do Brazil. 
4.  Que considerando El REY Meu S.or, que toda a prudencia politica requer com 
tudo, que eu seja novamente instruído do que devo praticar, no segundo dos ditos dous 
cazos, que assim ficão ponderadoz. 
5.  Para este me reitera V. Ex.ª em Nome do mesmo S.or, as Ordens interiorez de 
nove de Julho do anno proximo passado: Nos Planos e Documentoz que a 
acompanharão: Na de 21 de Novembro do mesmo Anno, e nas de 5 [rasurado]� e 6 de 
Abril proximo preterito, ordenando-me: Que o Plano da Guerra que devo sustentar, não 
possa ser outro, que não seja o mesmo que me foi estabelecido na Carta Instructiva de 
nove de Julho do anno proximo precedente, que V. Ex.ª me dirigio, e as mais 
subsequentez athé 6 e 5 de Abril deste anno que está correndo. 
6.  Ordena-me mais El REY Meu S.r que pello que pertence a de 9 de Mayo 
tambem próximo [rasurado]� precedente; havendo sesado o motivo della, depois que se 
soube que todos os Armamentoz dos Portoz de Espanha, só forão ordenadoz contra 
Argel, aonde forão derrotadoz e abatidoz os Animoz dos Espanhoez, desenganadoz de 
que não bastavão para darem leys ao Mundo, as suas ostentaçoenz e arroganciaz e que 
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nestas diversaz circunstancias, se achão as suas mayorez forças na parte substancial 
dellas abatidas e enervadaz. Hé El REY Meu S.r servido ordenar-me: Que eu logo sem a 
menor perda de tempo, ordene ao Governador da Colonia do Sacramento que defenda, 
segure, e conserve a referida Praça contra todoz e quaesquer attentados, e attaquez 
Castelhanoz, e que para o comprir com a mayor efficacia o sobredito Governador, eu 
lhe 
 
(fl. 99v) 
 
lhe faça as differentes ponderações que V. Ex.ª me repete na mesma Carta: Isto hé 
substancialmente o que contem o dito Officio athe o §11. 
7.  Depois continua V. Ex.ª a rrepetir-me (sic)* a superioridade de forças com que 
por aquella parte nos achamos às dos Castelhanos, ja seja por numero; pellas differentes 
comodidadez que temos, e pella viveza dos attaquez que pode fazer a nossa Esquadra, 
segundo a pratica, e inteligencia do Chefe de Esquadra Roberto Mdouall, criado em hũa 
Marinha costumada a combater com o mayor ardor com os Navioz de qualquer outra 
Nação, em distancia, que se não perca hum só tiro da sua Artilharia, sofrendo com 
constancia todo o fogo que se lhe faz, athe chegarem em distancia de não perderem hum 
só tiro do que elles fizerem; porem que não obstante que tudo isto assim seja não quer 
El REY Meu S.r que a Sua Esquadra se arrogue a combater em hũa acção Geral com a 
de Hespanha, que lhe hé tão superior em numero de Pessas, se não for no cazo em que 
hũa necessidade indispensável o faça assim precizo e isto pellas rezoens que V. Ex.ª 
também me repete. 
8.  Em conformidade destas ultimas Ordenz principiei logo a expedir as que vou 
repetir a V. Exc.ª revogando algumas das que ja tinha dado, segundo se me tinha 
ordenado no Officio de nove de Mayo. 
9.  Logo que recebi o sobredito Oficio referido de 9 de Mayo, com toda a possível 
brevidade expedi as Ordenz ao Governador da Colónia como a V. Ex.ª avizei, e sendo 
estas que agora recebo [rasurado]� inteiramente diferentes fis partir dentro em trez dias 
hũa piquena Embarcação armada em guerra com hum Destacamanto de 100 homens 
escolhidos do primeiro Regimento da B.ª, Levando oz seus Officiaes competentez, e o 
fis partir para o porto da Colonia, com as novas Ordens ao Governador de que a V. Ex.ª 
remetto copia.          
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10.  Ordenei ao Mestre Capitam da Embarcação que se encontrasse as Fragatas que 
transportavão o Regimento da Colonia, entregasse ao Commandante dellas, outra Carta 
minha de que a V. Ex.ª remetto Copia em que lhe detreminava voltasse para aquelle 
porto, porem não se encontrando as sobreditas Embarcaçõenz susedeo entrar no porto 
desta Cidade o Regimento daquella Praça, a que acompanhavão hũa grande parte de 
mulherez e filhos dos Officiaes, e soldados do sobredito Regimento que por nenhum 
modo quizerão deixar a seus maridos, e Pays, muito mais por reciarem ficarem debaixo 
do Domínio dos Castelhanos, dizendo que seria mais facil morrer, que ficarem sugeitas 
a vassalagem de outro Soberano. Premita-me V. Ex.ª, que eu antez de concluir o que 
pratiquei com o Regimento, eu faça a diverção de repetir a V. Ex.ª o que acontesseo 
(sic)* na Colonia, quando se devulgou a vinda do Regimento. 
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11.  Chegarão as Fragatas, todos julgarão ser hum novo socorro para engrossar as 
forças daquella Praça, virão pello contrario que o Regimento sahia, ainda que com o 
pretexto de se vir disciplinar para depois se tornar a recolher. Todo o povo julgou que o 
fim não hera outro, que o de se mandar entregar a Praça aos Castelhanos, correrão logo 
todos ao Governador, assim homens, como mulheres, dizendo-lhe que elles não querião 
hir ser vasallos de El Rey de Hespanha. Que elles não só com as suas pessoas, mas com 
as de suas mulherez, e filhos, querião defender a Praça athe o ultimo instante das suas 
vidas, e que se não havia Ordem para se ella defender que todos querião vir para parte 
onde ficassem debaixo do Domínio d’El REY Meu S.or. Os soldados receberão ordem 
para marchar [rasurado]� no mesmo instante, forão buscar as suas Armas, e muitos nem 
de camiza mudarão, e sem fazerem cazo das suas famillias, se vierão pôr promptos na 
Parada, que se lhe detreminou nenhum fes Requerimento, com que pertendesse ficar, 
sen= 
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sendo para notar que alguns tinhão suas mulheres em perigo de vida, e sem terem nada 
que lhe deixarem para o seo sustento. 
12.  As mulherez porem de toda esta Tropa preceguirão ao Governador por tal 
modo, que elle não pode deixar de consentir que viessem as que pertencião ao 
Regimento, e as que ficarão doentez ao desamparo, mando-as socorrer e suprir-lhe a sua 
necessidade. Nesta piquena degreção, parirão [rasurado]� alguas, e outraz, que 
embarcarão muito doentes chegarão aqui convalecidaz. 
13.  As mais famílias porem que não sahirão da Colonia voltarão todas novamente a 
ter com o Governador depois que embarcou o Regimento dizendo-lhe: Que ellas não 
havião de consentir, que elle sahisse nem o Mayor da Praça: Que ellas e seus maridos e 
filhos supririão a falta dos soldados, que havião de entrar de guarda, e hirião para a 
muralha fazerem as sentinellas e ajudar a defende-la: Que herão Portuguezas que não 
querião serem sugeitas a Castella, e que seria mais facil morrerem, que se sugeitarem a 
nenhum outro soberano: Estas exclamaçoenz me dizem, forão feitas com muitas 
lagrimas e com muito ardor: Os douz Capitaenz de Mar e Guerra, que forão a condução 
deste Regimento me dicerão que elles mesmos se não poderão livrar de chorar, e que me 
seguravão, que não seria possível, que houvesse hum povo que por modos mais 
extraordinarios e fortez fizesse conhecer a fidelidade, com que amão a Patria, e ao seo 
Soberano: Que elles vinhão pasmados que por mais que me contassem, nunca poderião 
dizer tudo o que elles tinhão visto.O Governador procurou consolar todas aquellas 
gentes; porem muitas noites lhe vinhão bater a porta, para ver se elle se conservava na 
Praça, e não descansavão emquanto elle lhe não respondia. Esta piquena cazualidade a 
estimei, para que El REY Meu S.r, e V. Ex.as possão conhecer, que aquele povo não hé 
tão maô como se 
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se tem figurado. 
14.  Chegou emfim o Regimento no dia 10 do mez passado, eu o fis desembarcar, e 
os recebi com muita alegria. 
15.  A chegada desta Tropa, de que nem levemente se tinha persebido nada nesta 
Capital, fes bastante novidade a todo este povo, e fes a cada hum discorrer, como muito 
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[bem]� lhe pareceo. Huns me criminavão, outros me desculpavão, e eu me conservei 
mostrando, que nem hũa, nem outra couza sabia. E constando-me que o Governador e o 
Coronel, se tinhão cansado muito em disciplinar esta Tropa, assim nos movimentos de 
Infantaria, como nos de Artilharia, dice que queria ve-los exercitar, depois de terem 
dous dias de descanso. Assim se praticou, e não só por eu ver o grande adientamento em 
que estavão, mas para ter hum motivo, com que os tornasse a [rasurado]� mandar para a 
sua Praça: Tomei por pertexto o adientamento em que os achava, dizendo: Que como o 
para que elles vinhão, hera para se exercitarem e se porem no bom pé, em que estavão 
as mais Tropas, e eu os achava a elles com tanto adientamento, que eu não só não queria 
que elles tivessem por mais tempo o descomdo (sic)* de estarem fora das suas cazas, 
mas que athe queria remunerar-lhe no modo possivel, a boa vontade, com que todos 
elles se tinhão prestado para satisfazerem as suas obrigaçoenz. [         ]� Provi os postos 
que se achavão vagos; alguns Officiaes que ja se achavão velhoz, e com molestias que 
os embarassavão a serviço mais vivo, os reformei nos postos em que vinhão, e com elles 
fis a Promoção dos Officiaes Auxiliares do Terço da Colonia, na conformidade que V. 
Ex.ª verá da Carta que escrevi ao Governador. Todos ficarão contentíssimos, e fazendo 
todos os dias immensidades de protestos da sua fidelidade, a qual mostrarião em toda a 
ocazião, athe o ultimo instante da sua vida.[        ]� Completei o Regimento com 
excelente gente, igual à que elles trazião que posso segu= 
 
(fl. 101v) 
 
segurar a V. Ex.ª, que a que tem os Regimentos desta Capital não hera melhor que 
aquella. Mandei para a Praça hum grande provimento de muniçoenz de toda a 
qualidade, e quanto me foi possível tenho procurado po-la em forma, que possa fazer 
hũa honrada defesa. De mantimentos de boca está provida para hum anno. Tambem lhe 
mandei 25 sellas, e outro igual n.º de Espadas, e Pistolas para em algua ocazião se for 
precizo se poderem preparar outros tantos cavallos, para hum n.º igual de homenz dos 
muitos que tem o Regimento, e a praça, que são arriadores e certanejos, da qualidade 
dos Paulistaz, a fim que possão fazer alguas surtidas a destruirem, e porem em 
desordem as Cavalhadas, e gados dos Castelhanos: Esta providencia assentão todos, 
poderá ser alý de hũa grandissima ventagem. 
16.  Depois de ter apromptado toda esta Expedição, a fis embarcar ao 6.º dia daqui 
chegar; porem por cauza do tempo contrario, não poderão partir que no dia 10 da sua 
chegada. 
17. Este hé o modo, com que tenho procurado executar as Reaes Ordenz não perdendo 
hum momento da sua execução, conforme eu as tenho podido entender; isto hé quanto 
tenho feito, pello que dis respeito a Praça da Colónia; e pello que pertence a Ilha de 
Santa Catharina e ao Rio Grande de S. Pedro, escrevi logo ao General em Chefe do 
Exercito do Sul, ao General, ao Governador da Ilha e ao Chefe de Esquadra nos termos 
mais significantes. 
18.  Ao General do Exercito dizendo-lhe: Que as Ordens d’El REY Meu S.r me 
tornavão a recomendar a execução das Ordenz que fizerão o objecto de eu o mandar a 
elle aquelle Continente; tendo-lhe partecipado todas as noticiaz, que V. Ex.ª me tem 
mandado a respeito 
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a respeito da Esquadra Hespanhola; do funesto sucesso que ella teve; de se achar esta 
desarmada; e as Tropas mandadas recolher aoz seus Quartéis; e ultimamente da 
rezolução, que constava, em que se achavão os Castelhanos, de não fazerem por hora 
novo Armamento; atendendo a grande perda que tinhão tido, e de lhe não ser possivel o 
repararem-se dela com tanta brevidade. Eu lhe fis todas as ponderaçoenz, e reflexoenz 
que pude, dizendo-lhe ultimamente: Que a occazião hera a melhor que se nos podia 
aprezentar, que julgava elle a devia aproveitar, praticando-a na forma seguinte. 
19.  Que elle devia concertar com o Chefe da esquadra o tempo em que devia hir 
hum socorro da mesma Esquadra, para augmentar a força da nossa primeira acção, isto 
hé que julgava que devião hir á Barra do Rio Grande 6 até 8 Embarcações nossas 
armadas em guerra, as quaes podião ser as duas Fragatas, que eu aqui armei, a 
Fragatinha de Pernambuco, e um Bargantim que se achava em Santa Catharina; a 
Cruveta (sic)* Gloria, que hé da Praça da Colonia, que eu mandei passar aquele porto, e 
armarem-se mais duas outras sumacas capazes, e proprias de entrarem naquelle Rio, 
comboyada esta piquena Esquadra, por duas das nossaz melhorez Fragatas, para 
embaraçar que algum Navio Castelhano mayor embarassasse a entrada daquellas 
Embarcaçoenz. 
20.  Que a bordo destas Embarcaçoenz devia hir Tropa Armada de desembarque a 
que parecesse competente, e podia ser tirada da guarnição de Santa Catharina, para onde 
depois da acção podia tornar a voltar. 
21.  Que devião levar as Embarcaçoenz da dita Esquadra todas as Embarcaçoenz 
[rasurado]� piquenas que fosse possível para o desembarque da Tropa, Marinhagem que 
devia attacar por terra. 
22.  Que disposta a acção por este modo, logo que elle Tenente 
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Tenente General tivesse parte de se achar a Esquadra a vista da Barra, elle escrevesse ao 
Commandante Castelhano na conformidade que me vinha detreminado nas minhas 
Instruçoez. Que a este tempo tivesse já disposto o modo, e o lugar a que havia de passar 
com o seu Exercito a outra parte do Rio; porem que antez de o fazer, fizesse signal a 
Esquadra para fazer o seo attaque, a fim de dividir as forças para aquelle lado, e que 
depois doz Castelhanos principiarem a ver que por ali hé que hião ser atacados ele fosse 
fazer o seo desembarque pela outra parte do Rio no lugar que lhe fosse possivel, e 
achasse mais ventajozo. 
23.  Ordenei-lhe mais: Que tempo antes disto se praticar, elle ordenasse que pela 
parte do Rio Pardo, se principiassem a fazer as possíveis hostelidadez: Que aly fosse 
empregado o Mayor Rafael Pinto Bandeira, com a Tropa Ligeira, deixando-o fazer 
aquela qualidade de guerra como elles costumão; Lembrando-me que por este modo 
poderião os Castelhanos cahirem no desacerto de dividir para ali parte das suas forças, e 
que veria a enfraquece-los muito mais para a parte do Norte, ficando nôz por esta forma 
ainda com mais ventagenz sobre ellez. 
24.  Lembrei mais ao General: Que os Castelhanos vendo o reforço que tinha hido 
para a Colónia, auxiliado aquele porto com mais duas Fragatas, que para ali mandei, que 
tambem hera natural, que quizesse ter em Monte Vedio, e Buenoz Ayrez, com que 
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podessem fazer alguma defeza, e muito mais cuidarião, em não se desguarnecer por 
aquela parte, se o Governador da Colonia fizesse alguma surtida com a sua Tropa para 
alargar mais o apertado bloqueyo em que se acha; o que o Governador, e toda a 
Guarnição e gentes daquella Praça, tanto estão dezejando se premita. 
25.  Que deste modo, vendo-se os Castelhanos por toda a parte 
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a parte atacados, não tendo froças para acodir a todas ellas, que parecia infalível o 
podermos ganhar acção ventajoza sobre elles. 
26.  Ao Chefe da esquadra escrevi ordenando-lhe que conferisse sobre esta materia 
com o sobredito Tenente General: Que para toda a acção se fazer com acerto, hera 
precizo renunciar a todos os caprichos, particularez, e não lembrar outra couza, que não 
fosse a gloria d’El Rey Meu S.r, e do seu Exercito. 
27.  Ao General, e ao Governador da Ilha de Santa Catharina detreminei desse a 
Tropa que se lhe pedisse, e que toda fosse a mais escolhida para esta acção. 
28.  Estas são as providencias que tenho dado; V. Ex.ª o quanto eu dezejarei que 
ellas sejão não só conforme as Reais Ordenz [rasurado]� e as intençoenz de V. Ex.ª, 
mas que delas se sigão ao Estado todas as felicidades que a minha fidelidade dezeja. 
29.  Depois de eu ter expedido estas Ordens me escreve o General Böhm, ainda 
antes de receber a minha carta, e o mesmo faz o Chefe da Esquadra, tendo o General 
formado quaze o mesmo projecto que eu daqui lhe propunha, isto foi em consequencia 
dos penultimos Officios que recebeo meus, em que eu ja lhe instava, para nos 
dispormos efectivamente para a acção, e lhe dizia não perdermos tempo, porque depois 
seria tarde, e não poderiamos ter meyos, com que ressarcir o que perdesemos. 
30.  Aquele General escreveo ao Chefe lembrando-se do attaque da Barra, e de 
meter mais forças Maritimaz dentro do Rio para se unirem as que ja lá temoz, a fim de 
protegerem, e auxiliarem o desembarque do nosso Exercito. 
31.  Requereo-lhe muito prudentemente que lhe mandasse hum Official de toda a 
Sua confiança por terra; com quem elle podesse conferir sobre aquela expedição, e que 
ao mesmo tempo poderia aquele Official praticamente instruir-se, assim das forças que 
ali 
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ali tinhão os Castelhanos por mar como da entrada daquela barra, do fundo daquele 
porto; das correntes que havia em hũa, e outra parte; e finalmente até dos lugares que 
parecião mais proprios para se fazer o ataque, e desembarque do Forte. O Chefe asseitou 
o convite, e mandou o Capitão de Mar e Guerra, Antonio Januario do Vale, para tudo se 
haver de ajustar; e logo que o sobredito Official voltar, julgo que sem muita demora se 
imprehenderá a acção. 
32. O Chefe me requer mais duas Sumacas armadas em Guerra, que eu estou 
apromptando com a mayor brevidade. 
 33. Até o dia de hoje, hé o que sobre estas importantissimas materias se me oferece 
dizer a V. Ex.ª. V.Exª. que hé o meu unico Proctector, e que sempre me tem amparado 
disculpará os meus desacertoz, e protestará em meu nome aos Reaes Pez d’El Rey Meu 
S.r, o quanto eu sinto não ter mais talentos para o servir com o acerto que dezejo; porem 
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com os que tenho, até dar a ultima gota do meu sangue, me empregarei sempre no Seu 
Real Serviço, e para tudo que possa ser gloria do Estado. 
 Deoz guarde a V. Ex,ª Rio de Janeiro, em 13 de Dezembro de 1775, // Marquez 
do Lavradio// Senhor Marquez de Pombal//_/ 
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1775, Dezembro, 14, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello 
e Castro (1ª e 2ª vias), tentando demonstrar-lhe que a situação no sul já não 
é a mesma que no tempo do Conde de Bobadela, e que por isso mesmo, 
enquanto os gastos são maiores, os rendimentos são menores. Lisboa, BNP, 
Códice 10624, fls. 104 a 107v. 
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Ill. mo e Ex.mo S.or// Tive a honra de receber o Officio 
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o Officio de V. Ex.ª datado de 4 de Agosto em que V. Ex.ª me participa o Tragico 
sucesso da Arrogante Esquadra com que os Castelhanos procurarão atacar a Argel. 
 Como eu sempre desconfio muito desta Nação a qual nos tem dado sempre as 
mayores provas da pouca, ou nenhũa fé que praticão comnosco, a mim me não faz 
mudar de sistema a respeito delles, assim o bom como o mao sucesso que ellez tiverem 
nas suas açoenz. Eu tenho repetido para o Sul bastantemente as mesmas ordens; vou 
continuando [a]� auxiliar aquele Exercito; do mesmo modo vou reforsando a Ilha de 
Santa Catharina quanto me hé possivel; o mesmo fis prezentemente com a Praça da 
Colonia, e nesta Capital me acauttelo quanto permitem as piquenas forças que tenho. As 
defezas das Fortalezas se achão bastantemente adiantadaz, ainda que não de todo 
concluidas. 
 V. Ex.ª me dis na sobredita carta, não caber no possivel responder-me nesta 
ocazião aos meus Officios, que dirigi a V. Ex.ª desde 6 de Dezembro proximo passado, 
athe 10 de Mayo do corrente anno, os quaes me dis V. Ex.ª terem sido todos prezentes a 
El REY Meu S.or, porem que se achão já dadas as ordens pello que respeita a Officiaes 
para esta Marinha, e às diferentes munições, que eu tenho reprezentado serem-me 
precizas. 
 Pello que toca a Officiaes para a Marinha, elles se fazem muito necessarios, mas 
devo dizer a V. Ex.ª, que o Chefe, tem moderado infinitamente os seus transportez, e 
que hoje se acha ja muito mais bem quisto de toda a Esquadra, e me parece que 
prezentemente está com grandes dezejos de ter ocazião em que se destinga com a 
mesma Esquadra. Pella Secretaria do Senhor Marquez de Pombal, dou Conta em mayor 
detalhe do estado do Exercito, e da Esquqdra, e das intençoenz 
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intençoens com que perzentemente nos achamos; e como V. Ex.ª por aquella Secretaria, 
pode ser plenamente informado, me pareceo não ser justo tomar-lhe o tempo, com a 
repetição destas noticiaz. 
 Dis-me V. Ex.ª mais no mesmo Officio, que a El Rey Meu S.or tem cauzado o 
mayor reparo ver os clamores de que são cheyas todas as minhas cartaz, das faltas que 
aqui há, do que julgo ser necessario, e das reprovaçoenz que faço de tudo o que de 
Lisboa, Ilhas, Pernambuco e Bahia, se tem remettido, quando o mesmo S.r tem por 
certo, e hé notorio em todo o Brazil, por hũa parte, que nunca forão a este Estado, nem 
tantas forças Militares, nem tantas muniçoenz de Guerra, e de boca, nem tantos meyos 
pecuniarioz; e por outra parte que só com as Tropas, e provimentos do Rio de Janeiro, 
fes o Conde de Bobadella a glorioza guerra do Oruguay, tricensando ao mesmo tempo 
das forças dos Indioz, e Engenheiros Jezuitas, e das perfidias dos Generaez Espanhoes, 
os quaes forão depois expugnados pello Conde da Cunha da Margem Septentrional do 
Rio Grande de São Pedro, que tinhão ocupado; e pella outra parte, que os Castelhanos 
antão, e agora são e hão-de ser sempre os mesmos Castelhanos. 
 Eu não tenho expreçoenz com que a V. Ex.ª signifique a magoa, e sentimento 
que penetra o meu Coração, de me não ter sabido explicar de forma, que a El REY meu 
S.r fossem menos desagradáveis as minhas representaçoenz. O meu pezar, e as 
obrigaçoens da minha honra, e as que tenho por ser hum dos vassalos, com quem a 
grandeza d’El REY Meu S.r tem mais publicamente mostrado a Sua piedade, e a 
generozidade do seo Coração pondo-me em Lugares tão destintoz meresendo-os eu tam 
pouco, todas estas obrigações, me obrigão a romper o silencio, e a modestia para 
justificar-me. [                                                                                                                       ]� Hé 
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Hé verdade que nunca para a America vierão tantoz provimentos, como da Corte 
de Lisboa se tem mandado expedir para esta Capital. Hé tambem certo, que nunca 
vierão Ordens tam pozetivas para os differentes Capiatens Generaes das Capitaniaz do 
Brazil socorrerem a capital hoje do Estado. Hé verdade finalmente que El REY Meu S.r 
tem destinado muitas mais consinaçoenz para estes serviçoz, que aquellas que tinha esta 
Capital, para poder empregar nelles; porem Snr. as Ordens que El REY Meu S.r faz 
expedir por V.Ex.ªs,  a eficacia com que V. Ex.as  as mandão executar, tudo isto poderia 
esperançar que tudo se praticasse, com o incomparavel acerto com que aquelas Ordens 
tinhão sido detreminadas: porem S.r tudo hé pello contrario. 
 Chegarão aqui as Fragatas, e Naus de toda a Esquadra na excecção da de João 
Nicolas Schmerkel, todas as mais tendo vindo com hũa viagem muito felis, forão 
precizadas aqui a prover-se de tudo; isto hé cabos lonas, e amarras hũas mais do que 
outras; porem todas mostrarão que a mayor parte do que tinhão trazido, era incapaz de 
servir. 
 Como toda à sobredita Esquadra, foi necesario fazer logo provimento, como 
igualmente foi necessario armar diferentes outras Embarcaçoenz forçozamente se havia 
de gastar logo todo o sobrecelente, que me tinha vindo athe ao ponto de eu me ver 
precizado as comprar aos Particularez por ja o não ter nos Armazens; isto hé hũa 
verdade tão pura, que eu chamo por testemunhas desde o primeiro Official athé o ultimo 
Gorumette. 
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 Mandou El REY Meu S.r trez Armamentos para os Regimentos de Europa; 
mandei logo o Tenente General e os Coroneis que o recebessem, e o examinassem, 
tirarão-se dos caixoenz, e ali mesmo se forão examinando, as armaz des= 
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desconcertadas, hũas com os Caens quebrados, outras com os fuzis raxados, outras 
faltas de pafuzos e finalmente todas ellas precizadas de hum grandissimo concerto. O 
General que havia armar a sua Tropa com aquelas armas, foi o primeiro que me 
requereo contra ellas, e ainda que com o tempo e com o trabalho, eu tenho remediado 
tudo, pareceo-me não devia deixar de participar a V. Ex.ª o estado em que tudo chegava, 
a fim que V. Ex.as fossem instruidos do modo com que aqueles que recebião as Ordens 
de V. Ex.as as executavão. 
 Chegarão as Tropas das differentes Capitanias porem em que estado? Não só 
cada corpo muito diminuto, muito atrazados em disciplinas; porem faltos os Regimentos 
de tudo. Não trazião aBarracamento, as Armas, quase todas incapazes de darem fogo; 
muitas de diferentes adarmez; os seus tamanhos erão diferentes, porque como tinhão 
sentado praça a muitas crianças, as quaes não podião com armas mais compridas, 
havião infinitas Armas que se achão (sic)* cortadaz, a proporção do soldado que a havia 
de trazer: Faltavão-lhe todos os instrumentos de levantar terra; todo este maô estado, 
hera necessario que se remediasse dos Armazens desta Capital, que sabe V. Ex.ª muito 
bem que supondo-se que estes Corpos vinhão promptos de tudo, para elles se não 
mandou sobrecelente nenhum, e por consequencia, eu não podia deixar de dizer que me 
faltava o precizo para prover esta Tropa isto não hera nada menoz, que quatro 
Regimentoz. 
 Os Governadores das Capitanias tiverão Ordens para recrutar soldados, e 
Marinheiroz: Elles terão envidado para a Corte muitas Rellaçoenz, em que mostrem 
hum grande numero de gente que tem mandado; porem a mayor parte delles incapazes 
para o serviço. Eu ja não reparo em que sejão Cazados, Lavradores de Tabaco, de 
Asucar, e filhos 
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filhos unicos de viuvas, hisso me não embaraça depois delles mos mandarem; porem 
segos, aleijados paraliticoz; outros homens de 50 annos para sima; outros com queixas 
incuraveiz, de todos estes hé impossivel que eu me possa servir, e destes tem vindo 
grandissimo numero, de forma que ainda hoje se achão por completar os mesmos 
Regimentoz. 
 V. Ex.ª não veria queixar-me eu das recrutaz que vierão da Ilha Terceira, porque 
estas vierão tão excelentez que todos entrarão nas Tropas, e ja hoje estão não fazendo 
diferença dos Soldados veteranoz. 
 As consinaçoenz são mistas; porem deve V. Ex.ª saber, que a que tinha esta 
Capitania para poder dispor juntas com as novas que agora crescerão, fazem muito 
menor soma do que hera o rendimento, só das consinaçoenz de que podia dispor a 
Capitania no tempo do Conde de Bobadella. A Alfandega rendia então 600 mil 
cruzados, e hoje não chega a 400. A Caza da Moeda hera o seo rendimento á esta 
proporção, e hoje hé da mesma forma o que tem diminuido.[             ]� Os Contractos 
todos, andavão em muito mayores preços, e eu os vim àchar todos em muito differernte 
                                                 
*  Transcrevemos tal como está no documento manuscrito. 
� Corresponde a espaço em branco no documento. 
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figura: Não me tem diminuido no meu tempo, mas eu não tenho podido com todas as 
minhas deligencias, faze-los subir de preço, e talvez que por obzequio a mim elles se 
conservem no que se achão. 
 Sendo este o Estado em que tudo estava, eu creyo ser da minha obrigação, o 
reprezenta-lo muito mais quando eu falo a hum Rey, e hum Ministerio, que só amão, e 
estimão a verdade; eu não saberei falar outra Linguagem, e sempre fugirei da que tem 
falado os aduladorez, sem se lembrarem o perigo em que poem o Estado. 
 O modo com que se conduzio o Conde de Bobadela as suas circunstancias, e as 
minhas me parece serem 
 
(fl. 106v) 
 
serem bem differentes. 
 O Conde de Bobadella compunha-se o seo Exercito de mil homens, os quaes 
forão desprovidos de quaze tudo. Foi fazer a guerra aos Indios, que ainda que 
Capitaneados pellos Jezuitas, elles tinhão posto o mayor cuidado, em aplicarem a sua 
industria para combaterem aos Generaes nos Seus Gabinetes, que em industriar aos 
Indios, para combaterem na Campanha com os soldados, e ainda que os Castelhanos 
fossem tanto nossos inimigos, como os Jezuitas tinhão obrigado a ser os Indios, com 
[rasurado]� tudo o estado em que as couzas se achavão, embarasava que os Castelhanos 
se puzessem descubertamente em Campanha. 
 Alem disto naquella ocazião se achavão os Castelhanos tambem com o Exercito 
mizeravel. Assim mesmo faltando sempre o precizo, a hum e outro Exercito dispendeo 
o Conde da Bobadella a grandissima soma de milhoens, que a V. Ex.ª hé constante. 
 Aquelles trabalhos, fez que elle inteiramente abandonasse o cuidado de todas as 
outras partes do seo Governo. As Fortalezas do Rio de Janeiro, se achavão todas 
aruinadas (sic)*, a mayor parte das pessas não estavão montadaz. Não tinha nenhũa das 
Fortalezas os sobrecelentez para a sua fefeza. A Colonia, e a Ilha de Santa Catharina se 
achavão pelo mesmo modo. 
 Eu em Lugar de mil e tantos homenz, me acho com sette, ou oito mil e tantos. 
Estes todos sem embargo das faltas que tem havido nos Armazens Reaez, eu dos 
Armazens dos Particulares, e com muitas outras deligencias minhas tenho apromptado 
todo este Exercito, nas fifferentes partes em que elles estão, de tudo o precizo, e a todos 
se tem pago o seo soldo athe ao ultimo Real. 
 Tenho feito hũa grande rehedificação em todas as Fortalezas desta Capital, nas 
mais principaes da 
 
(fl. 107) 
 
da Ilha de Santa Catharina, nas da Colonia, e nas do Rio Grande; e todos estes Lugarez 
se achão fornecidos, da mayor quantidade de muniçoens que me tem sido possivel, 
ainda que hé certo, não serem todas aquelas que se precizão para hũa rigoroza e regular 
defeza. 
 Alem disto tenho hũa Esquadra tão consideravel como V. Ex.ª sabe que estou 
sustentando, e provendo-a segundo as suas precizoens. 
 Os meus clamorez, não tem feito parar o meu trabalho, nem os serviços que El 
Rey meu S.or tem detreminado: elles só servem de informar com verdade e antecipação, 
das precizoens que posso ter, para evitar alguas ruinas mayores para o futuro. 
                                                 
� Rasura no documento. 
*  Transcrevemos tal como está no documento manuscrito. 
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 O que tenho a honra de repetir a V. Ex.ª não se encaminha, nem ao fim de 
respeitar menos aos bons serviços do Conde de Bobadella, nem a querer fazer elogio 
aos que eu tenho feito: Não senhor não hé este o meu pensamento. Eu respeito muito a 
memoria De hum homem, que a El REY servio com tanto acerto, e utilidade, e pello 
que pertence a mim conheço o pouco que valle o meu serviço, o qual dezejaria eu ter 
forças, e talentos para o fazer o mais relevante, não para pedir premio delle, mas para 
por algum modo poder satisfazer a El Rey Meu S.or, o quanto eu, a minha familia e a 
minha Caza, continuadamente estamoz devendo, á incomparável grandeza do mesmo 
S.or. 
 V. Ex.ª disculpe algum ardor com que me tenho explicado, na certeza de que o 
meu animo não hé outro que o de justificar as minhas acçoens, as quaes são dirigidas só 
pella minha honra; pella minha fidelidade, e pello interecee que me deve o Real Serviço 
e a gloria do Estado. 
 Estes meus sentimentos, são iguaes como os do Co= 
 
(Fl. 107v) 
 
coração de V. Ex.ª, e tam dignos da Real Piedade d’El Rey Meu S.r, que espero me seja 
desculpado algum excesso que tenha praticado nesta materia. 
 Hé o que se me offerece dizer a V. Ex.ª Deoz guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro em 
14 de Dezembro de 1775// Marquez do Lavradio// Senhor Marinho de Mello e 
Castro__/ 
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1776, Fevereiro, 19, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao marquês de 
Pombal, informando-o ter recebido ordens de Martinho de Mello e Castro 
que contradizem as que ele, Marquês de Pombal, lhe enviara. Todavia, 
apesar disso mandara-as para o sul para serem executadas. Lisboa, BNP, 
Códice 10624, fl. 122. 

 
 
 
 
(fl. 122) 
 
 Ill.mo e Ex.mo S.or // Em conformidade do Officio de V. Ex.ª datado de 26 de 
Agosto do anno proximo passado, expedi ao General em Chefe do Exercito do Sul, e ao 
Chefe da Esquadra, as ordens que fis prezente a V.Ex.ª, no meo Officio datado de 13 de 
Dezembro do anno passado, e depois tornei a escrever aos mesmos Officiaes em 
respostas de algumas insignificantes duvidas que se lhe oferecião, o que tambem agora 
fasso prezente a V.Ex.ª. 
 Em consequência destas Ordens detreminou aquele General fazer a sua acção e 
ordenou ao Chefe, sahisse immediatamente com as Embarcaçoens que podesse para 
entrar naquele Rio, cuja rezolução tomou o mesmo General creyo que ainda antes de 
receber a minha resposta, porque sendo feita em 11 de Janeiro, e te-las elle expedido ao 
Chefe da Esquadra nos primeiros dias deste mez, de forma que elle sahio daquelle porto 
no dia sette deste mesmo mez; não hé crível que coubesse no tempo; que em 28 dias 
podesse chegar a minha  
 
(f1. 122v) 
 
a minha carta, rezolver-se o Tenente General expedir as Ordens ao Chefe, e este 
preparar a Sua Esquadra, e sahir com ella de donde infiro ter nascido esta rezolução das 
primeiras ordenz que lhe expedi. 
 Depois de tudo isto estar detreminado como V. Ex.ª me ordenava, recebi no dia 
26 do mes passado o Officio do Senhor Martinho de Mello, que parece de alguma forma 
ordena a suspenção destas acçoens. Logo que o tempo deo lugar participei o mesmo 
Officio ao General do Exercito, e ao Chefe da Esquadra; porem creyo que não chegando 
este a tempo, executarão as minhas primeiras ordens que tinhão recebido, que herão em 
execução das Ordenz que tive a honra de receber de V. Ex.ª. Disto me chega agora 
noticia, a qual me obriga a fazer partir este Navio com a mayor deligencia, a informar a 
V. Ex.ªs do estado em que as couzas se achão. Eu não tenho ainda noticia da acção. O 
General em Chefe ainda me não deo parte da sua rezolução; eu estimarei, que os 
ultimoz Officios que dirigi àqueles dous Officiaes lhe cheguem ainda a tempo de se 
regularem com a prudencia e moderação que devem segundo os termos com que se 
explica o Senhor Martinho de Mello. 
 Por aquela Secretaria dou conta ao Senhor Martinho de Mello mais por extenço 
das noticias que tenho da Colonia, e do mais que se me offerece a respeito desta 
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Expedição; e como julgo elle será prezente a V. Ex.ª, pareceo-me justo não querer tomar 
a V. Ex.ª o tempo com a repetição desta mesma materia. 
 V. Ex.ª queira não desamparar-me, e se V. Ex.ª por piedade sua quizer combinar 
os tempos em que eu tenho recebido as Ordens, o em que as tenho expedido; a 
promptidão com que se tem executado todas aquelas em que o tempo deo Lugar que 
ellas se praticassem; creyo V. Ex.ª 
 
(fl. 122v) 
 
V. Ex.ª me fará a justiça de conhecer, que eu da minha parte tenho comprido com tudo o 
que cabe nas forças humanas, ao menos segundo ao que podem chegar os meus 
conhecimentos e curtos talentos. 
 O Coração me estalará de dor no peito se algumas das acçoens que tenho 
praticado for menoz do agrado de V. Ex.ª, ou não merecer a Real aprovação de El REY 
Meu S.r, pois o unico premio que dezejo de todos os meos trabalhoz, hé que El REY 
Meo S.r conheça o interece, a honra, e fidelidade com que o sirvo, e V.Ex.ª que eu 
procuro sempre fazer-me digno daquela Protecção com que V. Ex.ª tanto me tem 
amparado, e destenguido. 
 Na prezente ocazião hé o que se me offerece dizer a V. Ex.ª Deoz guarde a V. 
Ex.ª Rio de Janeiro, a 19 de Fevereiro de 1776// Marquez do Lavradio// S.r Marquez de 
Pombal_/ 
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1776, Fevereiro 22, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal (1ª e 2ª via), dando conta de certas ordens que expediu para o sul a 
mando da metrópole, mas cuja autoria lhe pode ser atribuída, ficando assim 
salvaguardados os interesses de Estado. Lisboa, BNP, Códice 10624, 
fl.138. 

 
 
 
 
(fl. 137v) 
 
 Ill.mo, e Ex.mo S.or// Nesta occazião ja dirigi a V. Ex.ª hum Officio participando-
lhe o ter sahido o Chefe da Esquadra, com as piquenas Embarcaçoens armadas em 
guerra, para o Porto de Rio Grande de São Pedro. Naquele Officio puz na prezença de 
V. Ex.ª, tudo o que se me offereceo aquele respeito: Agora porem refletindo, que aquela 
noticia poderá chegar em 
 
(fl. 138) 
 
em tempo, em que a nossa Corte, não queira sustentar aquele procedimento; e 
igualmente não queira fazer conhecer que elle foi praticado na conformidade das 
pozetivas Ordens, que tenho recebido: Obrigando-me a esta L.ca o ver, que nas primeiras 
ordens que V. Ex.ª me dirigio me ordenava. Que tudo o que praticasse o Tenente 
General naquele Continente fosse em meu Nome, e debaixo da minha Ordem; e 
parecendo-me que eu pela minha honra e pelas obrigaçoens com que nasci, devo sempre 
antepor primeiro os intereces d’El Rey meu S.or, a sua reputação e a do seu Ministerio; a 
Paz, sucego, e filicidade (sic)* do Estado, a minha reputação, e ainda a conservação da 
minha vida, e da minha Liberdade; parecendo-me digo que poderia ser util, e 
conveniente conforme as circunstancias, e semblante, em que as couzas se acharem ao 
tempo em que chegarem estas noticias, que apareça este procedimento de forma, que se 
julgue da conta que dou delle, ser todo meu, sem me referir a ordem nenhũa posterior; 
reduzindo-me só a tomar a rezolução de pratica-lo pelas obrigaçoens do meu Emprego, 
e pelos em que me puzerão os continuados insultos daqueles vezinhos, me rezolvi a 
dirigir a V. Ex.ª hum Officio, que vay fechado com este, em que dou a V. Ex.ª conta, 
por modo de Manifesto do procedimento que pratiquei, e dos justos motivos que me 
obrigarão a romper naquela rezolução. 
 Desta forma sendo precizo, ficará a culpa recahindo toda sobre mim, e como a 
minha Pessoa, poderá ficar resalvado o Estado, se assim for conveniente; ainda que a 
mim me parece que a vista dos factos, que eu exponho, nem a Corte da Espanha, nem 
pessoa nenhũa do Mundo poderá criminar-me de excessivo depois de ter suportado 
insultos tão manifestos. 

                                                 
*  Transcrevemos tal como está no documento manuscrito. 
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 Esta acção Snr., hé a mais piquena daquelas que a minha fidelidade dezeja 
praticar, pela honra, e gloria do serviço 
 
(fl. 138v) 
 
do serviço d’El REY Meu S.or. A minha vida, a minha Liberdade, e quanto possûo, para 
couza nenhũa outra, eu a estimo, e conservo, que para offerecer aoz Reaes Pez d’El 
REY Meu S.or, sempre que ella for preciza ao Seo Real Serviço, e a felicidade do 
Estado; e athe deste modo continuarei a mostrar-me digno da protecção, com que V.Ex.ª 
tanto me tem favorecido. 
 A Il.ma e Ex.ma Pessoa de V. Ex.ª Guarde Deos muitos annos. Rio de Janeiro a 22 
de Fevereiro de 1776, Marquez do Lavradio// S.r Marquez de Pombal// 
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1776, Junho, 14, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello e 
Castro (1ª e 2ª via), informando-o que vai mandar do Rio de Janeiro para o 
sul os casais ociosos, e ao mesmo tempo solicitando que lhes seja concedido 
algum crédito para se instalarem, na condição de ressarcirem o Estado 
logo que possível. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 162, 612v. 

 
 
 
 
(fl. 161v) 
 
 Ill.mo e Ex.mo S.or// O Governador da Ilha de Santa Catharina me escreve a Carta 
de que remetto a copia junta dando-me conta, de que hũa grande parte do territorio da 
terra firme pertencente a jurisdição daquela Ilha, tem sido uzurpada pella Capitania de 
São Paulo, enviando-me ao mesmo tempo o Papel, e Mappa, que tambem remetto junto 
com a mesma Carta por Copia debaixo do Nº 1.º, por donde consta os descobertos que 
se tem feito dos novos Campos que sem duvida devem pertencer à jurisdição da dita 
Ilha, por ficarem entre ella e a Serra Geral que serve de diviza a Capitania de São Paulo, 
o que sem duvida poderá concorrer para que aquela Ilha tão importante possa ter forças, 
e meyos para a sua conservação, e defender-se sem a necessidade de muitos outros 
socorros nas occazioenz com que se vir attacada; isto hé alem do grande comercio que 
se poderá fazer naquele porto, donde poderão vir com grande comodidade, não só os 
muitoz effeitos de toda a jurisdição daquele Governo, mas todos os que se produzirem 
nas immediaçoenz do Rio Grande e Capitania de São Paulo. 
 A utilidade deste Estabelecimento a poderia eu ter já mostrado à annos, se o 
Governador que foi daquela Ilha Francisco de Souza de Menezes tivesse executado as 
minhas Ordenz; po 
 
(fl. 162) 
 
porem o genio froxo daquele Official, e os Seos poucos talentos fizerão que até agora 
tudo ficasse com pouca diferença, no mesmo estado e dezordem em que se conserva 
desde que ali tiverão principio os primeiros estabelecimentos. Agora porem que El REY 
Meu S.r premettio que eu mandasse para ali em Governador hum Official que fosse 
digno de confiança, achando concorrerem estas circunstancias no Tenente Coronel 
Pedro Antonio da Gama, não só espero que tudo isto mudará de figura, e que sejão 
executadas as Instruçens, e ordenz que lhe dei para este fim, mas igualmente pelas 
partecipaçoenz, que elle me faz, as quaes ponho na Prezença de V. Ex.ª, virá V. Ex.ª no 
conhecimento do quanto Este Officeal tem ja trabalhado, e do bem fundadaz que são as 
minhas esperanças a respeito do adiantamento que terá aquela Ilha. 
 Do mesmo modo continuo a remetter a V. Ex.ª debaixo do Nº 2.º, as mais Cartas 
e Mappa que depois da primeira Carta me remette aquele Governador, e o General da 
Repartição daquela Ilha que tambem com muito ardor tem auxiliado esta deligencia a 
respeito daqueles serviços e novos Estabelecimentos, e por esta ultima partecipação verá 
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V. Ex.ª em primeiro lugar a grandeza daqueles campos, a comodidade de portos para 
navegarem de huns para outros os seos efeitos, e a grande utilidade que se poderá seguir 
da cultura e povoação de todo aquele terreno, assim como a que terá a mesma Ilha logo 
que de todo ficar concluída por terra a commonicação daquela Ilha para esta Capital, e 
para a Capitania de São Paulo. Em segundo lugar verá Vossa Ex.ª que o novo 
Governador de São Paulo, conhecendo a pouca rezão com que seo Antecessor se tinha 
metido em jurisdição, que lhe não pertencia, cedéo já de hũa parte da que pertencia 
àquela Ilha. Eu respondi ao Governador a este respeito, na conformidade que a V. Ex.ª 
faço prezente pela Copia da minha Carta. Eu detremino hir= 
 
(fl. 162v) 
 
hir-lhe mandando desta Capital alguns Cazaez das gentes que aqui viverem ociozas e 
sem meyos nenhuns para susistirem, para que estes se hajão de hir ali estabelecer. 
 Lembra-me que será muito conveniente que pela Fazenda Real se auxilie os 
novos Colonos, que não tiverem meyos ainda que seja com a condição de elles hirem 
restituindo, este socorro á mesma Fazenda Real pelas utilidades que forem tirando das 
suas Lavouras. Estas são as minhas ideas, e o estado em que se acha este importante 
negocio, o que ponho na prezença de V. Ex.ª, que com as suas grandes Luzez se servirá 
de me dar todas as Instruçoens que precizo para concluzão daqueles estabelecimentos, 
que só regulados pelas sabiaz direçoenz de V. Ex.ª poderão ser praticados com o precizo 
acerto de que ao Estado rezulte as utilidadez, que eu lhe dez.º 
 Hé o que sobre esta materia se me offerece dizer a V. Ex.ª Deoz guarde a V. 
Ex.ª Rio de Janeiro 14 de Junho de 1776// Marquez do Lavradio//S.r  Martinho de Mello 
e Castro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 XCIX 

XLV 
 
 
 
 
 

1776, Junho, 18, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de Pombal, 
manifestando a sua desaprovação pela nomeação de um homem de setenta 
e dois anos de idade, mas cujas capacidades não estavam à altura de 
exercer o cargo para o qual a metrópole o nomeara. Lisboa, BNP, Códice 
10624, fl. 163. 

 
 
 
 
(fl. 163) 
 
 Ill.mo, e Ex.mo S.or// No dia 21 do mes passado chegou a esta Capital Thomas 
Pintto da S.ª secretario que tinha sido do Governo da Capitania de São Paulo, e me 
aprezentou hũa Provizão pela qual El REY Meu S.r foi servido prove-lo em Secretario 
deste Estado. Eu lhe dei logo posse, e fica no exercício do seo emprego como El Rey 
meu S.or me determina: 
 Devo porem pôr na prezença de V. Ex.ª que este homem alem de ter a idade de 
72 annos não tem nem instrução, nem aquela inteligencia preciza para hum emprego tão 
importante. O Official Mayor da Secretaria que serve este Emprego a 14 annos, hé de 
quem continuo a servir-me pelo grande conhecimento que tem dos negocios desta 
Capitania, e pela 
 
(fl. 163v) 
 
pela honra desinterece [rasurado]� e Limpeza de maons, com que em todo este tempo 
tem servido, fazendo delle todos os Governadores que tem vindo a esta Capitania, e 
mais pessoas que o conhecem, aquele grande conceito de que elle hé merecedor. Este 
Official não recebe ordenado d.’El REY, dão-lhe oz Secretarios huma modica porção 
pelos rendimentos, que tem da Secretaria; vive muito pobremente, e assim mesmo sem 
nunca se ter achado nelle, nem a mais piquena falta de fidelidade, e segredo, nem a falta 
de limpeza de maonz, que hé tão importante em os que tem aquela ocupação. O novo 
Secretario parece-me hum bom homem, está com muita rebustez, sem embargo da sua 
Idade, e consta-me que na Capitania de São Paulo se conduzira, sem dar motivo a que 
os povos se queixassem delle. A mim me pareceo justo pôr tudo isto na prezença de V. 
Ex.ª, para que V. Ex.ª possa vir no pleno conhecimento do estado em que se acha esta 
repartição. 
 Para este emprego Lembro a V. Ex.ª, que sempre se fas necessario hum homem 
que tenha algum conhecimento das lingoas Estrangeiras, por que de o não terem, segue-
se muitas vezez o ser precizo, quando vem aqui Navioz Estrangeiros, chamarem-se 
pessoas de fora para virem ser interpetrez nos Examez particularez que se fazem 
àquelez Navios, e nas mais averiguaçoens precizas, para se formalizarem os Termoz na 
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Secretaria do Estado que detreminão as Reaez Ordenz; e daqui nasce devulgarem-se 
muitas vezez couzas, que hé precizo se conservem em segredo. 
 Esta falta tambem tem o Official Mayor. 
Hé o que se me offerece dizer a V. Ex.ª Deos Guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro. A 18 de 
Junho de 1776//  Marquez do Lavradio// S.or Marquez de Pombal. 
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1776, Outubro, 17, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal, sobre o povoamento do sul, e da sugestão que dera ao tenente 
general Böhm, no sentido de facilitar os casamentos entre soldados e filhas 
de lavradores. É que deste modo, como a maioria dos soldados ou eram 
lavradores ou filhos de lavradores, se lá casassem, poder-se-ia mais 
facilmente retirar proveito de uma área tão fértil como aquela. Lisboa, 
BNP, Códice 10624, fl. 177. 

 
 
 
 
(fl. 176v) 
  
 Ill.mo  e Ex.mo S.or // As noticias que me participa do Rio Grande  o General  do 
Exercito do Sul, me segurão estar por hora tudo naquela  Fronteira com bastante sucego 
 
(fl. 177) 
 
sucego. As Tropas que forão desta capital se achão repartidas pelos Lugares que 
parecem mais proprios a prevenir qualquer surpreza. Está-se cuidando em acomodar os 
povos em hum novo Paiz reconquistado; em se fazer entrega dos Terrenos, assim aos a 
quem elles pertencião, como em repartir os que não tinhão dono pelas gentes, que 
estejão desacomodadaz; tendo eu feito porem a advertência ao Tenente General de que 
não deve consentir, que se abandonem as fazendas, que ja da parte de cá estavão 
estabelecidos (sic)*, nem que dezertem as gentes todas de hũa para outra parte. Tenho-
lhe dado os arbítrioz que me parecem mais proprios, para se povoar, e cultivar a outra 
parte do Rio, sem que seja necessario, abandonarmos, o que ja tínhamos.  
 Entre algumas Lembranças das que lhe fis foi a de poder empregar a Tropa neste 
serviço, athe premetindo os cazamentos com as filhas daqueles Lavradores, dando-lhe a 
certeza, de que ainda quando a Tropa se retirasse, aqueles para ali tivessem cazado, 
tendo feito ja seo estabelecimento, que esses querendo ficarão naquele Continente, deste 
modo me parece se poderá mais facilmente povoar aquele  Paiz; e como a mayor parte 

dos Soldados dos Regimentos de Europa, ou forão Lavradores , ou são filhos dos que o 
herão, tendo por esta rezão (sic)* todos grandíssima inclinação a lavoura, julgo que 
dentro em breves annos, poderemos tirar daquele Paiz as grandíssimas utilidades, que se 
podem esperar de hũas terras de tanta fertilidade 

 Os Castelhanos, que pela parte do Rio Grande me avizão estarem quietos, 
continua à avizar-me o Governador da Colonia, que por aquela parte, elles estão com 
mais inquietação, não só com os seos ralhos, e discurços arrogantez, e atrevidoz, mas 
tendo promptas 3 Fragatas e hũa Nau que tem no porto; puxando para Monte Vedio 
mais Tropas; traba- 
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trabalhando com grande força em Quarteis, para nova Tropa, e ao mesmo tempo 
acressentando obras de defeza nos seos Portos. 
 O Governador sem embargo disto, como tinha recebido ordem minha para se 
retirarem duas das Fragatas, as fes partir para este porto, deixando ficar só a Fragata 
Pillar Commandada pelo Capitam de Mar, e Guerra Artur Phellipz. 
 Eu vou continuando a remetter ao Governador, os Petrechos, e Muniçoens que 
elle me pede; e elle tambem continûa a hir forteficando-se como lhe hé possível. 
 Tendo as Guar-Costas (sic)* do Sul feito grandissima destruição nos Navios da 
nossa Esquadra; achando-se todos elles em precisão de grandíssimo concerto, e não 
sendo possível o concerta-los todos neste porto com a brevidade possível, me rezolvo a 
mandar a Fragata Graça Divina, e a Fragata Nazareth, à concertar ao porto da Bahia, 
ficando entretanto concertando-se no desta Capital a Nau Bellem, e a Fragata Príncipe 
do Brasil. A primeira Logo que lhe cheguem os Mastros, que se achão ja cortados, que 
por conta da grandíssima seca, que tem havido, não tem ainda chegado, fica prompta 
para poder ser empregada em todo o serviço. Levou hum grandíssimo concerto, porem 
todos me segurão, que agora fica hum excelente Navio que poderá servir ainda 10, ou 
12 annos, sem fazer demaziada despeza, em novo concerto. Logo que ella estiver 
prompta a faço partir para Santa Catharina para vir a Nau Ajuda concertar, que me 
dizem estar em muito deploravel estado. 
 Nesta ocazião hé o que se me offerece dizer a V. Ex.ª, a quem protesto sempre 
com a mayor obediencia 
 
(fl. 178) 
 
obediencia o meo profundo respeito. Deos guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro em 16 de 
Outubro de 1776// Marquez do Lavradio. // S.or  Marquez de Pombal. 
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1776, Novembro, 13, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal (1ª e 2ª via), referindo a apreensão de um navio pelos castelhanos, 
e que sendo portador de correspondência para si, se desfizera dela 
deitando-a ao mar. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 187. 
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 Ill.mo e Ex.mo S.or// Depois de fechadas as Cartas que dirigia a V. Ex.ª pela 
Curveta Nossa Senhora de Oliveira, e Santa Anna, que devia ter sahido no dia de hoje 
deste porto, o que não praticou pelos vagares, e descuidos, que tem todos os Capitaens, 
ou Mestres das Embarcaçoenz Mercantez; me derão parte aparecer fora da Barra hũa 
Curveta, a qual mandando saber de onde vinha, soube ser a Curveta denominada Nossa 
Senhora da Ajuda, e Santo António, que tinha partido do porto de Lisboa, na mesma 
occazião que a Curveta Santa Anna, e S. Josê, que tinha sido apriendida, e examinada 
igualmente pelos Castelhanos, e que trazendo Vias para mim as deitara ao mar, logo que 
se encaminhara para seo bordo o Escaler da Nau que lhe deo Capa, em que vinha 
Embarcado hum official de Marinha, e Tropa dirigindo-se para seo bordo. 
 Estas são as noticias que athe agora tenho podido saber de tal Embarcação, 
repetidas pelo Patrão Mor que foi a seo bordo; e não se lhe fizerão ainda os mais 
examez por se tornar a fazer a vella, por conta de hum grande temporal que apanhou 
entre as Ilhas que estão fora desta barra, que a Embarassou entrar. 
 Dizem-me que certifica o mesmo Capitam terem feito os mesmos Examez ao 
Navio Parahiba, que athe agora ainda não apareceo. 
 Este sucesso de me não poderem chegar às maonz as ultimas Ordenz, que V.Ex.ª 
me terá diri= 
 
(fl. 188) 
 
dirigido, me poêm naquele grandíssimo embaraço que V. Ex.ª pode supôr e me obriga a 
expedir com a mayor deligencia este Avizo, servindo-me de hũa Embarcação mais 
Ligeira, e que me dizem ser excelente de Vella, que expeço com a mayor recomendação 
para que haja de fazer as mayores deligencias, para chegar com brevidade nesse porto 
de Lisboa, e serem prezentadoz a V. Ex.ª este e os mais Officios, que hião na 
Embarcação que devia ter sahido, julgando que por este modo será V. Ex.ª mais 
brevemente informado de tudo o sucedido. 
 A Embarcação que devia sahir fica para Levar as Segundas Vias. 
 Vay encarregado desta deligencia, o Tenente do Mar João Favilla Bitencourt, e o 
segundo Pilloto da Nau Prazerez, que me segurão ser muito activo, e desembarassado. 
 Hé o que se me offerece dizer a V. Ex.ª, a quem torno a repetir, que emquanto 
me não chegão novas Ordenz eu continuo debaixo do mesmo Sistema que tenho 
participado a V. Ex.ª Deos guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro a 13 de Novembro de 1776// 
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Marquez do Lavradio// S.r Marquez de Pombal// P. S. Parecéo-me mandar esta 
Embarcação a titulo de ser Despachada por hum particular a interece dos seos negocios; 
e que o Official da Marinha que vay encarregado das Vias, vá como em figura de hum 
Passageiro, e por hisso fis fazer a Carta, que leva o Pilloto e Mestre da Embarcação, 
para que no cazo de ser apriendida se não venha no conhecimento da deligencia á que se 
dirige a mesma Embarcação. 
 A Carta será entregue a V. Ex.ª que hé assignada pelo Meu Cyrurgião Mor, 
dirigida ao primeiro homem de Negocio dessa Corte que aqui Lembrou V. Ex.ª 
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1776, Novembro, 19, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal (1ª e 2ª via), informando-o que devido aos pagamentos na marinha 
se encontrarem em atraso, estar na disposição de contrair um empréstimo. 
No caso de não o conseguir, terá que servir-se dos quintos, os quais irá 
repondo, para quando vierem já virem certos. Lisboa, BNP, Códice 10624, 
fl.189v. 
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 Ill.mo e Ex.mo S.or // Devo pôr na Prezença de V. Ex.ª que eu me acho em o mayor 
embaraço, pela grandíssima falta que há de dinheiro nos Cofres da Thezouraria Geral: 
As despezas tem crescido infinitamente, e as consinaçoenz tem-se diminuído.Os 
Marinheiro todos da Esquadra handão na mayor desconsolação pela grande falta que 
tem tido de pagamentos, isto os fas tambem dezertar, e os que são obrigados a ficar, 
servem de muito má vontade. 
 Eu fico fazendo toda a deligencia por ver se posso achar athe 200 mil cruzados 
para conservar quatro mezez de Soldos as Tropas, que estão nas Fronteiras, e dar a 
gente da Marinha à conta  do que tem vencido, outros quatro mezez, porque este será o 
unico modo de os poder conter na dezerção, e de que sirvão com menos violencia. 
 No cazo de eu não achar este dinheiro na Praça por emprestimo, debaixo do 
mesmo emprestimo será precizo que eu me sirva doz Quintoz, hindo restituindo àquele 
Cofre o que lhe tirar, de forma, que quando for a remessa para a Corte, possa hir 
inteirada a sua verdadeira importancia. 
 Se os Quintos de hum Anno ficassem nesta Capital, poderia ser que se 
satisfizesse a mayor parte da divida que 
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que se tem contrahido nesta occazião. 
 V. Ex.ª que tudo providencia, com o maiz exemplar acerto, espero que nesta 
materia me queira rezolver como o preciza a minha justa necessidade. 
 Hé o que sobre este particular se me offerece ter a honra de participar a V. Ex.ª 
Deos guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro em 19 de Novembro de 1776// Marquez do 
Lavradio// S.or Marquez de Pombal. 
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1776, Novembro, 20, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal, acusando as instruções para a defesa da Ilha de Santa Catarina, 
bem como as cartas topográficas. Todavia, a relativa ao porto desta ilha, 
segundo lhe diziam os entendidos, as informações não eram correctas. 
Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 191v. 
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Ill. mo e Ex.º S.or// Na Madrugada do dia de hontem, entrou no porto desta Capital 
filismente a Curveta Nossa Senhora da Boaviagem, tendo escapado de ser registada 
pelas Embarcaçoenz Castelhanaz, não as tendo encontrado por fazer differente Derrota 
das outras que aqui chegarão. 

Por ella recebi hum Officio de V. Ex.ª datado de 9 de Setembro deste Anno, que 
acompanhava a Instrução 

 
(fl. 190v) 
  
Instrução que V. Ex.ª me dirige a respeito da defeza da Ilha de Santa Catharina. Hũa 
Rellação das forças de que se compoem a Esquadra, com que os Castelhanos nos 
pertendem attacar; e hum Papel de notas particulares sobre differentes circunstanciaz 
desta mesma Esquadra. 

Em conformidade da sobredita Ordem imediatamente escrevi ao General de 
Santa Catharina nos termos que V. Ex.ª verá da Copia da minha Carta: Remeti-lhe hũa 
das Cartas Thopograficas das que V. Ex.ª me mandou, e hũa Copia das Instruçoens para 
a defeza da mesma Ilha. 
 Ao Chefe de Esquadra Roberto MDouall, que tinha chegado a este porto no dia 
17 deste mez, comoniquei logo as ordens de V. Ex.ª. Elle me dice ser quaze impossivel 
o fazer-se serviço util, com a piquena Esquadra que temoz, por que esta sabe V. Ex.ª 
muito bem, que se tem diminuido de trez Fragatas, que estavão inteiramente incapazes 
de nenhum serviço de guerra, como são a Fragata Assumpção, a Fragata do contracto 
das Baleaz Princeza do Brazil e a Fragata Nossa Senhora da Gloria, chamada tambem o 
Galião, as quaes estão neste porto; a segunda carregando de Azeite, e barba para o seo 
contrato, depois de se lhe ter feito hum immenço conserto para poder receber esta carga; 
e as outraz duaz estão servindo de fantasmas neste porto, athe que haja ou occazião 
dellas carregarem madeira para o Arcenal de Lisboa, ou que El Rey Meu S.or, a respeito 
dellaz detremine o que lhe parecer mais justo. 
  A Fragata Nossa Senhora da Nazareth está de tal forma alquebrada, e a reciou 
tanto o seo Comandante que me dice se não atrevia a fazer serviço com ella sem que 
primeiro se lhe fizesse o grande concerto que necessitava: À isto a mandei a Bahia, 
como ja dei conta a V. Ex.ª 
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a V. Ex.ª e igualmente a piquena Fragata Graça Divina, que tambem necessitava de 
algum concerto. 
 O Navio Mercante Principe do Brazil, que tambem serve de Fragata, veyo 
totalmente aruinado das ripetidas (sic)* guardas costas, que fes nos marez do Sul. Está 
concertado com toda a força; porem como a ruina foi muita, não pode apromptar-se com 
a brevidade que se dezeja. 
 A Nau Ajuda está ainda em Santa Catharina: Eu a tinha mandado vir, para ver se 
admitia algum concerto. O Chefe me dis que ella não hé capas de couza nenhũa, e por 
hisso em todo este tempo se não tem servido della. 
 O Navio Mercante Nossa Senhora do Pillar que tambem serve de Fragata, hé o 
que tem estado na Colonia, para embaraçar os insultoz, que continuadamente cotumão 
praticar az Cursariaz Castelhanas com os moradorez daquela Praça, o que se tem 
evitado muito com a prezença daquela piquena Embarcação. 
 Eu vendo-me neste grande aperto pelas poucas forças que tem a Esquadra, me 
rezolvi a Escrever ao General da Bahia, na conformidade que V. Ex.ª verá da copia da 
mesma Carta. 
 Se Eu tivesse neste porto alguns Navios Mercantes, que tivessem possebilidade 
de serem armadoz em Guerra, eu os teria armado sem nenhũa demora; porem como 
todoz os Navios de que agora se servem os Comerciantes, não são que hũas mâs 
Curvetas, hé impossivel o Eu servir-me dellas, e por consequencia o hé tambem, que Eu 
possa augmentar a força da Esquadra. 
 Sem embargo destez embaraçoz Eu sempre faço sahir as trez Naus, e que vão 
juntar-se com a outra a qual detremino que emquanto poder faça o serviço que for 
possível; considerando-a sempre como hũa bateria nadante 
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nadante, que não sendo exposta a marez mais fortez, sempre por algum tempo poderá 
ajudar para a defeza. 
 Vi a Carta Thopografica que V. Ex.ª me faz a honra de remetter, a qual 
examinada pelos que tem conhecimento daquele porto, e vendo que hão-de ser 
responsaveiz pelas informaçoenz menoz verdadeiraz que me derem assentão não estar 
ella exacta. 
 As Fortalezas não estão naz grandes eminenciaz que ella mostra: Hé verdade que 
há aqueles oiteiros, e rochedoz, porem as bateriaz principaez todas são baixas: hé 
evidente que sendo assim ellas não ficão superiorez aos Navios. Depois disto: Ainda 
que aquelaz Fortalezas estejão em direcção de cruzarem os Seos tiroz, a distancia em 
que fica hũa daz outraz hé tal, e tão larga a passagem, que não só hum tiro não cruza 
com outro mas os Navios podem passar, sem que nenhũa dellaz lhe possa fazer dano. 
 Alem disto: A construção das mesmas Fortalezas hé tão falta dos verdadeiroz 
preceitoz, que nenhũa dellaz poderá fazer hũa vigoroza rezistencia se for attacada. 
Depois disto: Ellas são tão destacadas da Ilha, e com tão dificultoza comonicação, para 
se poderem retirar com brevidade á mesma Ilha no cazo de hirem vendo que não podem 
sustentar rezistencia, que devemoz julgar por gente perdida toda a muita que hé preciza 
para guarnecer aqueles postoz. O Marechal Funcks, e o Tenente General Böhm a quem 
eu mandei quando passarão por aquela Ilha, que me dessem o seo parecer a respeito 
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dafeza (sic)* daquele posto, assentarão que a defeza se devia reduzir ás partes mais 
proximaz da mezma Ilha, e onde as forças estivessem mais juntaz para em hum posto 
ventajozo, fazerem 
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fazerem a sua defeza. 
 Que se devião embarassar todos os meyos, com que os inimigos tivessem, com 
que se sustentar, ou podessem conduzir as suas Muniçoenz e Artilharia, e que deste 
modo; elles serião obrigados a largar a mesma Ilha, tendo entretanto perdido nella o seo 
tempo, e aruinado em grande parte a sua Tropa, e a sua Esquadra. 
 Assim me pareceo antão sumamente acertado aquele arbitrio, e nessa 
conformidade instruhi ao General, e o Governador da mesma Ilha, cuja Instrução não 
terá hoje maiz Lugar, que naquela parte, em que ella for conforme com az Instruçoez 
que V. Ex.ª me remette. 
 Eu não posso segurar os nossoz felicez sucessos; porem o que me parece que 
posso certamente fazer certo a V. Ex.ª, segundo o conhecimento que tenho assim dos 
dous Officiaes General, e o Governador daquela Ilha, como dos maiz Officiaes que tem 
a Tropa, que a guarnesse, e ainda dos mesmoz soldados; que se os Castelhanos ali forem 
não havera hum só Portuguez, que não fassa prodigioz de vallor; todos estão com tão 
boa vontade, e tão rezolutoz a darem a vida pela gloria da Patria e com tanta inveja dos 
felicez sucessoz que tiverão os seos Camaradas, que a mim me parece que se Deos 
continuar a bençoar-noz fazendo cada hum da sua parte o que deve, não conseguirão os 
Castelhanos o que dezejão.  
 Pello que toca porem a Esquadra, visto a sua pouca força, pareceo-me que o 
Lugar mais proprio para esta estar, hera a Ensiada das garoupas, aonde fica abrigada de 
todos os ventoz; tem excelente fundo; e hindo os Castelhanos attacar a Ilha, podemos 
daquele lugar exellentemente attaca-los pela sua retaguarda, fazendo-lhe a 
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a possivel destruição; e ao mesmo passo lhe devertimos a força com que elles quizerem 
fazer o seo attaque, e no cazo dellez nos quererem hir ali attacar, como o não podem 
fazer, se não offereçendo-nos por cada vez iguaez forçaz áquelaz que nós ali temos; e 
nesse cazo temoz nós muita ventagem sobre ellez, me parece que este hé o unico meyo 
de podermos tirar utilidade da nossa Esquadra. 
 O Chefe concorda commigo. Eu lhe remetti a Carta Thpografica, e as 
Instruçoenz que recebi de V. Ex.ª e lhe ordenei, que por escripto me dece o seo parecer, 
o qual remetto por Copia a V. Ex.ª que eu assignei. 
 V. Ex.ª pode ficar na certeza, que tudo quanto V. Ex.ª me ordena se há-de 
praticar. Deos premita que tudo seja feito com tanta felicidade que não haja acção que 
não seja a mais glorioza para a Nação, e que com ellas se fassa immortal o Nome de 
Nosso Augustissimo Soberano; e que a prosteridade conheça o quanto tambem devemoz 
a V. Ex.ª 
 Ao Chefe tenho tratado com os mayorez obsequios como se elle fora o mayor 
dos meoz Amigos e não fora aquele que tanto tem ultrajado a minha pessoa, e o meo 
Lugar. 
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 Elle entrou em minha Caza, e com a mesma suberba que sempre. Elle porem que 
estava reciozo de como eu o trataria, e que na sua conciencia (sic)* tinha muitos 
remorsos a meo respeito, se tem visto tão confundido, que não pode deixar de declarar-
se com-migo; com hũas demonstraçoenz de ternura, que não hé propria de seo caracter, 
nem da Sua Nação 
 Eu lhe respondi (palavras formaez): Meu Chefe, V. S.ª hé hum Estrangeiro, e 
não tem 
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tem ainda tempo de conhecer a força dos termos da nossa lingua: Eu de couza nenhũa 
do passado fis cazo, porque estou certo, que se V. S.ª soubesse as desacertadas palavras, 
com que fazia os seos discursos, V. S.ª se não serveria nunca dellaz, assim pelo respeito 
que deve ao meo Lugar, como porque certamente ha de conhecer, que eu como quem 
sou, não hera capaz de sofre-lo. 
 Eu me lembro só do valor e acerto com que V. S.ª se conduzio no dia 19 de 
Fevereiro, do zello que lhe deve o Real Serviço, que tudo me esperanceia do acerto com 
que V. S,ª em toda a occazião fará os mayores exforços para conseguir para o Rey, e 
para o Estado a mayor gloria. Suponha V. S.ª que tudo o passado foi hum sonho, e que 
em mim tem V. S.ª hum verdadeiro Amigo para o estimar. 
 Elle me reprezentou que durante a Sua Comissão como tinha a Patente de 
Coronel, aos quaes El REY Meu S.or tem conferido as graduaçoenz de Brigadeiro se lhe 
devião fazer as destinçoenz de mais hum posto; que esperava que eu lhe houvesse de 
diferir. 
 Eu vi, que assim as Ordenanças de Espanha, como as de França, em ambas se 
manda praticar, o que o Chefe me requereo. E Lembrado, que no Exercito o Marechal 
General Conde de la Lippe, ordenou: Que todoz os Officiaez que se achassem 
Commandando Praça, ou Provincias, durante os seos empregos, se lhe fizessem as 
honraz de hum Posto mais do da sua graduação. E vendo por outra parte, que o Chefe 
comm isto se Lizongeava muito, ordenei: Que assim se lhe fizesse; que alvorasse a sua 
bandeira, e que todos os Navios a reconhecessem; e nas guardas, e Tropas de Terra, lhe 
mandei fazer as mesmaz destinçoenz. [                                                             ]� Dezeja= 
 
(fl. 193v)  
  

Dezejarei com todos estes procedimentoz continuar a mostrar a El REY Meu S.or 
e a V. Ex.ª, que ainda os mayores sacreficioz para mim serão sempre os mais gostozos, 
sempre que eu entender, que com ellez se satisfaz mais o mesmo Senhor, e se dá por 
melhor servido. 
 Hé o que se me offerece ter a honra de dizer a V. Ex.ª nesta ocazião. 
 Deoz guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro em 20 de Novembro de 1776// Marquez do 
Lavradio// S.or Marquez de Pombal// 
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1777, Janeiro, 3, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello e 
Castro(1ª e 2ª via), tratando do abastecimento do sul, o qual, devido às 
inclemências do clima, só era prestado dois ou três meses depois de pedido. 
Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 196v. 
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Ill. mo e Ex.mo S.or   1.  Pelloz ultimos Officios que recebi de V. Ex.ª recebo hum 
com data de nove de Outubro do anno passado em que V. Ex.ª me manda suspender a 
ordem, que se me tinha expedido para ser retirado o Regimento da Colonia e os mais 
Paizanos capazes de pegar em armas.  
2.  O Officio de que aquele fas menção eu o não recebi, julgo ser hum dos que se 
deitarão ao mar, vindo, ou na Corveta Nossa Senhora da Ajuda e Santo Antonio da 
Estrella, ou no navio Parahiba. 
3.  Dis-me V. Ex.ª no prezente Officio dar cauza a esta ultima ordem o ter-se 
reflectido na minha Carta datada de 20 de Junho, que comessa pelas palavras = Por hũa 
Embarcação = e pelos mais Documentos juntos á ella, pelos quaes consta as 
reparaçoens, e mais obras que o Governador tem feito, e continua a fazer na sobredita 
Praça, a Artilharia e mais muniçoenz com que ella se acha, e a grande dispozição de 
todos os seoz abitantez para se defenderem. 
4.  Devo pôr na prezença de V. Ex.ª que tudo o que então repeti, e constava dos 
Documentos a ella juntos não padesse nenhũa duvida, porem aquela Praça hé 
impossível defender-se sem ter por mar as forças competentez. Depois disto El REY 
Meu Senhor hé necessário que sustente hoje não só 
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só toda a Tropa mas a todos os moradorez porque os particularez como ja dali lhe não 
vem as utilidadez que recebião algum dia, e os Castelhanos se tem atrevido a insultar az 
Embarcaçoenz athé o ponto de lhe terem tomado algumas, nenhum se quer ariscar à 
estes prejuízos, hé necessario hum trabalho imenço para fazer rezolver a algum a 
mandar alguma piquena Embarcação por sua conta. 
5. Isto tem dado cauza, a ter-se experimentado por vezes ja no meo tempo 
necessidades naquela Praça, porque como faltão a frequencia das Embarcaçoenz doz 
Particulares, e não se pode fazer hum calculo certo com o que levão, as poucas que vão 
porque hũaz são tomadaz outras levão tão mal acondicionadoz os seos efeitos, que 
chegão podrez e perdidos; vem desta forma a faltar ao pouvo o que lhe hé precizo, vesse 
o Governador precizado a remedia-lo do que tem para as Tropas aviza-me desta 
novidade, vay gastando o que tinha para sy. Chegão muitas vezes estas noticias em 
tempo de munção contraria, em que ou não pode hir Embarcação, ou primeiro que ella 
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se prepare, e que la chegue, desde que sahio a noticia athe que tenhão o socorro, passão-
se dous, ou trez mezes tendo gasto neste tempo muito mais do que tinha para sustentar. 
6. Os mesmoz efeitos, que vão por conta d’El REY Meu Senhor padessem grande 
ruína principalmente carnes porque rara hé a vez em que se não perca quaze metade do 
que se mande. 
7. Eu confeço a V. Ex.ª que neste ponto tenho tido quanto cuidado hé possível; 
porem ainda assim tenho tido o disgosto de que por muitas vezez tenha padecido 
necessidades a mesma Praça. 
8. Alem disto a Forteficação daquela Praça hé muito 
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muito defeituoza: necessita infinitamente de ser rehedificada afundamento em muitas 
partes: Tudo hé necessário para esta mesma construção que lhe vá de fora; não tem de 
que fassão nenhũa só fachina porque o apertado cerco em que nos tem os Castelhanos 
embaraça podermos tirar do campo as Madeiras, e lenhas com que nos poderíamos 
remediar. 
9.  Eu receyo infinitamente que a Praça se for attacada não possa rezistir. O 
Governador, eu me persuado que fará os maiorez esforços. Eu lhe ordenei que se 
defendesse athe a ultima extremidade, e novamente lhe socorri de mantimentos, e 
muniçoenz, e vou continuando a socorre-lo emquanto a munção premite, e me não 
chega a noticia de ter partido a Esquadra Castelhana. Deoz premita que isto baste porem 
eu receyo infinitamente. 
10.  Elle me aviza ultimamente: Que os Castelhanos tem espalhado varias 
barbatadaz, de que em breves dias determinavão ser senhores daquela Praça; que elles 
tinhão as suas Tropas em movimento, com vozes de fazerem marchar para o Campo 
mayor numero das mesmas Tropas: Pede-me o Governador o socorra com algumas 
Fragatas, o que eu lhe não posso diferir, porque a nossa Esquadra não tem força, com 
que eu possa repartir. Se a Esquadra não vier e os Castelhanos de Monte Vedio por cá 
fizerem alguma couza, nesse cazo sempre me hei de rezolver a mandar-lhe fazer huma 
vezita com a mesma Esquadra que elles certamente não esperão. 
 Hé o que sobre esta materia se me offerece dizer a V. Ex.ª Deos guarde a V. Ex.ª 
Rio de Janeiro, a 3 de Janeiro de 1777// Marquez do Lavradio// Senhor Martinho de 
Mello e Castro_/ 
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1777, Janeiro, 10, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello e 
Castro, pedindo-lhe alguma remuneração para os corpos de ordenança do 
Rio de Janeiro, em virtude dos grandes trabalhos que efectuaram na 
reparação das fortalezas da capital, poupando assim bastante dinheiro ao 
erário régio. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 215. 
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1. Recebi o officio de V. Ex.ª datado de 29 de Setembro do anno passado que 
principia com as palavras = Sendo demonstrativamente certo que o Armamento= Em o 
qual dá V. Ex.ª por certo ser o Armamento que se prepa- 
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prepara em Cadiz destinado para os Portoz do Brasil, sendo o principal e unico objecto 
da sua direcção o Rio da Prata, com o fim de nos arrancar das maons toda a parte 
Meridional da America Portugueza; e que os meyos de o poderem conseguir são o de 
nos fazerem trez attaques ao mesmo tempo, dous com Tropas de Terra na Colonia do 
Sacramento, e no Rio Grande de São Pedro, e o terceiro com as forças de mar na 
importantíssima Ilha de Santa Catharina. Tudo comprova V. Ex.ª desde os Paragrafos 
2.º athe o 6.º: Ordenando-me V. Ex.ª em Nome d’El REY Meu S.r desde os Paragrafos 
8.º athe o 12.º, o que eu nas circunstancias prezentes devo detreminar a este respeito. 
Em consequência do que contem o mencionado officio devo ter a honra de repetir a V. 
Ex.ª o que tenho detreminado, e como se vão praticando as ordenz que tenho recebido 
de V. Ex.ªs. 
2. Pello que pertence a Colonia como não recebi o Officio em que se me ordenava 
fizesse retirar o Regimento daquela Praça, e este ainda lá se conserva, e por outro 
Officio de V. Ex.ª posterior àquele se me ordenava a suspenção daquela Ordem, tenho 
mandado para aquela Praça todos quantos mantimentos tenho podido, e emquanto a 
munção o premitir vou continuando a remette-los. 
3. Ao Governador passei as mais pozetivas Ordenz para se defender athe a ultima 
extremidade; porem olhando para a força da Praça, e que não tenho forçaz do Mar para 
a socorre-la, devo dizer a V. Ex.ª que eu a receyo muito, e que temo não haja de nos dar 
algum disgosto, no cazo de ser vigorozamente attacada. 
4. Pello que pertence ao Rio Grande de S. Pedro, ainda que o General Bőhm tinha 
avizado ao General 
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General de Santa Catharina lhe suspendesse a remessa de Farinha, por não ter ja adonde 
as acomodar, eu antes de receber esta nova Ordem de V. Ex.ª tinha ja ordenado se não 
suspendesse, e que continuassem a hir todas as que mais que fosse possível. 
5. Quanto a Ilha de Santa Catharina, pode El REY Meu S.r estar na certeza, que da 
parte do Commandante da mesma Ilha se tem feito todas as dispoziçoens, e mayores 
preparos que cabem na nossa possibilidade. 
6.  O General e o Governador tem trabalhado com a mayor efficacia, sendo elles 
quem pessoalmente vão assistir a todos os trabalhos, e com o seu exemplo tem animado 
a todos aqueles povos para adientarem as defezas daquela Ilha, que até [têm]� sido 
dirigidas pelo Sargento Mayor Jozé Pereira Leão, e o Capitam de Mineiros do 
Regimento de Artilharia desta Capital Euzebio António do Ribeirão, que sem embargo 
de não serem Engenehiros, pela sua aplicação, e grande prestimo, tem feito com muito 
acerto o que se lhe tem encarregado, fazendo-se dignos por este distinto serviço da Real 
attenção d’El REY Meu Sr. 
7.  Quanto a defeza exterior, pela parte do Mar, detremina V. Ex.ª, que seja esta 
feita com a Esquadra que tenho naquele porto. Eu li o officio de V. Ex.ª, e o do Senhor 
Marquez de Pombal nesta parte ao Chefe de Esquadra: Para logo me dice que a 
Esquadra dentro daquele Porto, não serveria para outra couza mais, que para perder-se; 
que ella devia estar fora em parte da donde podesse sahir a attacar os Navios da 
Esquadra que viessem mais atrazados, e que fossem de hũa força competente às com 
que se achasse a nossa Esquadra. Que logo que os Castelhanos se engajassem no attaque 
da Ilha de Santa Catharina, nós lhe fossemos tambem attacando os Navios que viessem 
na sua retaguarda; por que deste modo seria o unico, com que podessemos tirar 
vantagem contra aquelas gran= 
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grandissimas forças, sendo as com que nos achamos tão inferiores e diminutas. 
8.  A vista destas poderaçoens (sic)*, lembrei-me do Porto da Enciada das 
Garoupas, achou o Chefe excelente, e o mais proprio para estar alý a Esquadra, e dalý 
sahir a buscar alguma ventagem contra os Castelhanos. 
9. Como aquele Official hé de tanto credito; as repetidas ordens d’El REY Meu 
S.or, assim dirigidas por V. Ex.ª como pelo Senhor Marquez do Pombal, todas me 
determinão, eu confira com aquelle Official, a respeito dos serviços que deve fazer a 
Esquadra por ser de muita experiencia, adquirida na excelente escola da Marinha de 
Inglaterra; e vendo que este Official de nenhua forma assentava em que a Esquadra 
devia estar em Santa Catharina, por que alý seria certa a sua ruína, ordenei-lhe a este 
respeito o que V. Ex.ª verá da Copia da Carta de Ordens com que elle sahio deste porto. 
10.  Pello que toca aos Navios Mercantes, que V. Ex.ª ordena vão para aquele Porto 
para servirem de bateria flutuantes, eu o não posso praticar, porque ainda que tenha os 
Navios, falta-me a Artilharia para elles, e sem a levarem, julguei seria fazer hũa 
destruição geral a todo o Comercio, sem esperança de tirarmos della nenhũa utilidade. 
11. As piquenas Embarcaçoez, porem que podem servir, ou como Borlotes, ou para 
se encherem de materias combustíveis, e poderem desta forma serem lansadas entre a 
Esquadra, eu ordenei ao Chefe que assim o praticasse, e elle ficou de o fazer servindo-se 
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quando lhe parecesse de algumas das piquenas Embarcaçoens que costumão navegar 
para aquele porto 
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porto. E como V. Ex.ª me dis no mesmo Officio no § 11.º = O Chefe da Esquadra hé o 
official mais habilitado para dirigir este trabalho, pela grande experiencia que tem delle 
adquirida com a pratica de toda a ultima guerra, e que nas prezentes circunstancias nem 
estes trabalhos, nem os concertos, e reparos que precizão as Naus, e as mais 
Embarcaçoens da Esquadra se pode fazer em outra parte que não seja a Ilha de Santa 
Catharina =: ordenando-me V. Ex.ª que eu assista ao sobredito Chefe, com todas as 
provizoens generos, e materiaes que forem necessarios para o sobredito serviço, de sorte 
que a Esquadra que o mesmo Chefe comanda se ponha não só em estado de defender 
vigorozamente o porto daquela Ilha, mas de aproveitar as occazioens favoraveis que nos 
assidentes do mar, e da guerra se prezentão frequentemente, em que se pode attacar o 
inimigo a golpe seguro. 
12. Em observancia de tudo o referido lhe mandei ja as duas Fragatas Princeza do 
Brazil, e a Graça Divina; fica a partir a Fragata Principe do Brazil que ja se acha 
prompta. Partirão ja tambem as duas piquenas Embarcaçoens Armadas em Guerra; hũa 
denominada o Hyate São Francisco Xavier; e outra a Curveta Nossa Senhora da 
Consolaçam: e o Capitam de Mar e Guerra Tristão da Cunha, fica a partir para a Bahia 
para conduzir a Fragata Nossa Senhora da Nazareth, que segundo os Avizos do 
Governador daquela Capitania julgo estará prompta a sahir, logo que aquele Official alŷ 
chegar. 
13. Pello que toca ás defezas desta importantíssima Capital, V. Ex.ª quererá da 
minha parte fazer chegar à Real Prezença d’El REY Meu S.r  o 
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o meu profundo e respeitozo agradecimento pella honra que o mesmo Senhor me fas de 
se persuadir que eu terei tomado as possíveis medidas para acautelar alguma invazão 
mais repentina; e para Eu igualmente nesta parte acertar como dezejo, vou repetir a 
V.Ex.ª, o que tenho feito, e o que detremino hir continuando a fazer segundo o que for 
premetido o tempo para que chegando todas estas minhas rezoluçoens ao Real 
conhecimento d’El REY Meu Senhor, elle seja servido detreminar-me o mais que eu 
devo praticar. 
14.  Logo que cheguei a esta Capital em o mez de Outubro do anno de 1769, 
procurando tomar conhecimento das forças que tinha a mesma Capital, para a sua 
propria defeza, assim pela parte do mar como da terra, achei hum porto aberto, ainda 
que com differentes Fortalezas porem estas muito mal construídas, e nenhũa em estado 
de sofrer hũa rigoroza defeza. 
15. A Fortaleza de Santa Cruz que hé a principal da Barra, hé construída sobre hũa 
pedra que avança no mar, ficando a sua defeza como em anfiteatro: Os parapeitos sem 
serem construídos na grossura que devem ser; as Caixas dos merloens feitas de tijolo, e 
cheyas de terra mal batida; as baterias sem plataformas; a mayor parte dos reparos 
aruinados, e sem ter aquela Fortaleza os Armazens competentes, nem para ter os seus 
sobrecelentes, nem para se recolher o numero da Guarnição que preciza para a sua 
defeza. 
16. Fica esta Fortaleza na terra firme ao entrar da barra, metida entre dous sacos, 
hum que fica fora 
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da Barra, e outro que fica da parte de dentro. 
17. O primeiro tem huma grande Praya, a qual chamão a Praya de fora, aonde se 
costumão abrigar as Embarcaçoenz piquenas, quando o tempo he forte, que lhe não dá 
lugar a entrar a Barra. Por este lugar se entra com huma boa campanha, a qual vem dar a 
hum excelente porto dentro da barra, e muito fora do alcance, e athe da vista da 
Fortaleza de Santa Crus, e da igualmente em huma excelente bahia que borda muita 
parte da terra firme do outro lado desta Capital. 
18.  Alem disto se podia commonicar por diferentes partes a huma altura chamada o 
Pico, que fica muito superior á Fortaleza de Santa Crus; e na distancia de pouco mais de 
meyo alcance de tiro de Artilharia, de forma que em se tendo ganhado aquella altura, a 
Fortaleza de Santa Cruz necessariamente dentro em breves horas estaria reduzida a 
sinza. 
19.  O saco da parte de dentro he dificultozo o dezembarque, por ser este cheyo de 
Rochedos, e só em dias muito serenos he que permite em alguma parte o dezembarcar. 
20.  Em nenhuma destas partes achei feita nenhuma defeza. Na Praya de fora, consta 
que em algum tempo, se fizera ali huma pequena Reducta, que o tempo, e o descuido 
consumio. Tambem me dizem que o Conde da Cunha intentara defender aquele porto e 
que esta obra teve algum prencipio; porem este foy tão piqueno, e as ordens do Visse 
Rey tão mal executadas, que eu ja não achey que memoria disto, sem signal nenhum de 
se ter feito, havendo tão poucos annos que aquelle Visse Rey tinha daqui sahido. 
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21. A altura do Pico tinha-se por inacessível, contava-se, por couza muito grande o 
ter ali hido Luiz Diogo Lobo, e o Conde de Villa Flor, quando aqui passou, convidados 
pelo Marechal Funcks, que foy o primeiro que subio aquelle Outeiro que o Conde de 
Boubadella julgava como impraticavel. 
22. Pareceu-me justo hir vizitar os Portos que eu julgava importantes, quis levar ao 
Tenente General commigo, e o mesmo Funcks, porem se me foy sempre diferido por tal 
forma, que eu não pude conseguir mais que o ver a ruína em que estavão todas as 
Fortalezas e providenciar, e dar prencipio (sic)* a ellas serem reparadas, comtudo 
sempre ouvi por escrito ao Marechal Funcks sobre estas defezas. Ordenei-lhe que me 
fizesse o seu projecto sobre a melhor forma, e augmento que devia ter a defeza do 
Porto; e lhe ordeney igualmente que fizesse outro semelhante sobre a defeza da parte da 
terra. Tudo assim praticou o sobreditto Marechal tão bem imaginando como feito por 
hum homem tão habil, como eu o considero a elle. 
23.  Dei conta a El Rey Meu Senhor do Plano, que pertencia à defeza de terra, que 
foy o primeiro que me aprezentou o Tenente General, e o Marechal Funcks, e tive idea 
de lhe dar logo prencipio, porem como a dispeza havia ser muito consideravel, não quis 
prencipiar couza alguma sem primeiro receber às Ordens que se me expedisem na 
conformidade da minha Proposta. 
24.  Remeti o parecer que sobre este negocio fez o Marechal Funcks, José Custódio 
e Francisco João Rocio. 
25.  Responde-se-me; Que eu não devia por ora fazer aquella obra, e que 
suspendesse logo toda a que por aquella 
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parte tivesse prencipiado; que devia só ocupar-me em fazer alguns reparos pela parte da 
Marinha, que era o por donde eu podia mais recear. 
26. Aproveitando-me desta ordem, mandei fazer hum Plano por donde ficase 
fortificada esta cidade pela parte da Marinha aonde não tinha nenhuma defeza, para que 
os consertos, ou reparos que se fizessem de novo na Marinha fossem sempre feitos 
debaixo de hum sistema, de sorte que os mais Vice Reys, ou Governadores, que se me 
seguissem, o podessem continuar com regularidade, athe que hum dia ficasse toda 
fortificada debaixo de prencípios solidos e regulares. 
27. Neste meyo tempo fuy examinar os Armazens do Trem e o Quartel feito para a 
Cavalaria, que prencipião os primeiros no sitio a que chamão Calabousse, aonde há hum 
pequeno reducto, e achey, que assim os Armazens como aquelles Quarteis estavão no 
perigo de virem abaixo, porque ja os Alicerces de hum Cunhal estavão descubertos pelo 
Mar que para se entrar pela Porta principal dos Armazens, o não podião fazer já dous 
homens emparelhados, tão pequena era a Porção de Terra, que mediava das paredes 
principaes ao Mar. 
28.  Rezolvi-me logo antes que cahissem a dar principio áquella rehedificação; logo 
fuy praticando na conformidade do Plano: Fui continuando esta obra, que foy precizo 
sahir muito ao Mar, assim por conta da sua segurança, como para fazer a regularidade 
do mesmo Plano. 
29.  Foy-se continuando esta obra, e depois de vencida, athe o Quartel de Cavalaria, 
vio-se que se achava na mesma necessidade: O Aquartelamento, em que estava o 
Regimento de Moura, que são Quarteis pertencentes ao R.º Fazd.ª (sic)*. 
30. Continuei pelos mesmos motivos a obra; Cheguei a 
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a conclui-la ficando já em bastante altura fora da agoa, e feito o grandíssimo aterro que 
ella precizava. 
31.  Estando neste estado e eu na ideya de a hir continuando por ter conseguido já o 
que era de mayor custo, e tãobem de mayor deficuldade houve quem quizesse hir acuzar 
na prezença d’El Rey Meu Senhor estes meus dezacertos: Recebi huma Ordem para que 
suspendesse as obras que andava fazendo, e que desse conta do motivo, porque as tinha 
feito, e a Ordem, ou Licença com que a tinha praticado. 
32.  Eu sem embargo dos motivos serem aquelles que refiro, e a Ordem a resposta 
que tive ao Plano que remeti da defeza da terra, sem embargo digo de ter estes justos 
fundamentos, julguei que elles não serião tão justos, como se me prezentava e que eu 
devia abster-me emquanto me não visse em huma mayor urgencia. Nste estado ficou 
aquella obra, toda ella paga, e feita com o mayor comodo, e a mayor fortidão. 
33.  Seis mezes depois della parada, se seguirão os movimentos mayores do Sul; 
Estes forão crescendo athe que o General Bőhm e o Marechal Funcks partirão com as 
Tropas. Todos os meus cuidados se empregarão áquelles movimentos, e nas precizas 
providencias para que os diferentes serviços daquelle continente se praticassem na 
conformidade que El Rey Meu Senhor, e o seu sábio Ministério me determinava. 
34.  Athe o ponto de me chegar o primeiro Officio de V. Ex.ª em que me 
participavão que os Castelhanos se achavão perparando (sic)* huma grande Esquadra, 
que dezião ser com destino de hir a Argel; porem que se suspeitava, poder ou toda ou 
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parte della, dirigir-se a America. Que eu devia sempre prevenir-me na Conformidade 
destas noticias. 
35.   Logo que recebi este primeiro Avizo, passei immediatamente a examinar a 
altura do Pico, e a Praya de fora. Vi 
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Vi a grandíssima importancia daquelles dous postos, e que sem elles não poderia a 
Fortaleza de Santa Cruz, ainda que ella fosse muito mais forteficada de nenhuma forma 
conservar-se, e forteficados os dous postos, principalmente a altura do Pico, não so 
augmentaria muito a defeza de Santa Cruz, mas quando ella seja percizada a seder, tem 
a sua guarnição huma segura retirada, e ninhum Inimigo se poderá conservar nella, 
porque aquella altura domina de tal forma toda a sobredita Fortaleza, e em tão pouca 
distancia que pessoa nenhuma se poderá ali conservar, que não seja debaixo do fogo 
mais violento daquela Fortaleza. 
36.  Esta alltura proteje igualmente a Praya de fora do mesmo modo, e talves ainda 
melhor, que proteje a Fortaleza fica superior a toda aquella Campanha, e ao mesmo 
passo bate os Navios pello Costado, immediatamente elles vensem a Ponte de Santa 
Cruz. 
37.  Rezolvi-me sem perda nenhuma de tempo a mandar forteficar aquela altura, 
sem embargo das muitas deficuldades que se me offerecerão para esta obra; trazendo-
me os exemplos dos Senhores Visse Reyes, e Governadores que sempre julgarão ser 
impossível o pratica-la assim porque serião dificultozos os meyos de se transportar 
áquella altura o que era necessario para a construção da sobreditta Fortaleza, como 
ainda muito mais impraticavel seria o fazer lá conduzir a Artelharia grossa que ella 
necessitava para ser da utilidade que se imaginava, e que fazendo-se hum largo 
caminho, por donde ella podesse hir este facilitaria tãobem ao dipois a commonicação 
daquella altura para os inimigos. 
38. Tudo isto desprezei. Mandei descortinar o Monte e dei logo principio assim 
aquella obra, como a forteficar a Praya de fora. Cada dia se me offerecião hum cento de 
deficuldades, de nenhuma fiz cazo, e fuy continuando a praticar a minha ideya ao 
mesmo passo mandei fazer muitas mil 
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fachinas, que as mandei guardar nas diferentes Fortalezas deste Porto. 
39.  Consegui finalmente o por as duas Fortalezas em estado de defeza, de sorte que 
a do Pico se acha ja com doze pessas de Artelharia 2 de 21 calibre 24, 2 de 18, 6 de 12, 
e 2 de 9; e a da Praya de fora, com 12 pessas tão bem montadas 5 de calibre de 18, e 7 
de 12: E se eu poder dispensar mais algumas Pessas, ellas podem ainda montar a do 
Pico 36 mais, e a da Praya de Fora outras tantas. 
40.  Esta segunda defeza, como muita parte della he de faxina principalmente as 
Cortinas, e está de todo concluída. A do Pico porem como toda tem sido feita de pedra, 
e cal, e com muita fortidão, ainda por alguas partes não está acabada, mas os flancos, e 
cortinas que são mais principaes estão concluídos. 
41.  Deixei aquelle Monte em figura delle ser ainda mais inacessível do que antes 
das Obras. As pouquíssimas serventias que ha para elle são infiadas pela Artelharia, de 
forma que não aparecerá hum só homem que immediatamente não haja de perder logo a 
vida. 
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42. Passei a por em mais defeza a Fortaleza da Lage, que para V. Ex.ª julgar no 
estado e descuido em que tudo se achava, bastará que V. Ex.ª saiba, que naquella 
Fortaleza, sendo hũa das mais principaes, não havia aonde se acomodase a sua 
guarnição; sem embargo de se lhe terem feito lugares para quarteis, os quaes servião de 
despejo a toda a Guarnição, que era hum fetido tão horrorozo que não havia quem 
podesse parar em nenhuma parte da mesma Fortaleza. 
43. Os Armazens da Polvora, e dos mais sobrecelentes 
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sobrecelentes hera o primeiro Alvo, e ponto de vista que se offerecia, a qualquer 
Embarcação que entrava. A Artilharia toda a pyor he a que se mandava para aquella 
Fortaleza, e a mayor dos seus reparos estavão sustentados sobre espeques, por huns não 
terem rodas, e outros terem-nas tão más, que se não podião sustentar. 
44. Não havia hum lugar em que se dicesse Missa, e como aquella Fortaleza quando 
o mar anda mais agitado, fica sendo impraticavel o chegar a ella e há o caso em que isto 
sucedeo 15 e 20 dias, ficava aquella Guarnição sem poder satisfazer aquelle preceito, e 
como não havia lugar aonde se celebrase; tãobem não havia ali hum sacerdote, de que 
nasceo por algumas vezes, sendo elle precizo a alguns soldados da guarnição em 
molestia repentina, virem a morrer sem ao menos se poderem confeçar. 
45.  A tudo isto acudi logo, ainda primeiro que ás Fortalezas que já fiz menção, 
porque esta necessidade me foy logo patente e eu a prezenciei pessoalmente, e hoje se 
acha tudo emendado, como a curta possibilidade da mesma Fortaleza o permite. 
46.  A guarnição tem já Quarteis aonde se recolhão; A Polvora está recolhida a hum 
Armazem mais oculto, e seguro. A Artilharia toda escolhida, e montada sobre 
excelentes reparos. Tem Capelão, e lugar decente aonde se celebra o Santo Sacrificio da 
Missa nos dias de perceito. 
47.  Passei a Fortaleza de Villa Gayllon; Fortaleza que em Portugal tinha tanto 
nome, e reputação. Eu me envergonho que houvesse quem se atrevesse a por na  
respeitavel prezença do nosso Ministerio, e muito mais na de El Rey Meu Senhor 
Fidelissimo; que aquella Fortaleza se asemelhava a huma daquellas selebres Obras dos 
Antigos Romanos. Creya V. Ex.ª, que tão longe estava de poder ter esta semilhança que 
teria vergonha hoje qualquer Engenheiro Ordinario, de que se dicesse que elle tinha 
feito aquela 
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redicula obra. 
48.  A situação daquelle posto he admiravel: Ella faz huma Ilha com extenção e 
largura competente a se construir huma excelente, e respeitavel Forteficação, porem 
athe agora nada mais era que huma insegnificante Reducta, com dous maos Baluartes, 
os quaes tinhão huns Parapeitos, sim da grosura competente para rezistirem a Artilharia, 
mas estes tão mal construídos que a mayor parte delles se achavão Rachados por não 
poderem com o pezo da terra. 
49.  Sobre esta Forteficação tinha hum cavaleiro todo descuberto, sem parapeito 
algum, de sorte que de fora, se podião fazer as pontarias aos que estavão dentro athe a 
ultima extremidade do sapato. 
 Os mais Quarteis, e Armazens da Pollvora e sobreselentes que era hum tilheiro, 
tudo ficava fora dos lugares desta Forteficação sem terem a mais pequena defeza. 
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50  Conservava-se de fora destes lugares forteficados alguns morros, ou Outeiros, 
que encobrião o ver-se dos lugares forteficados huma grande parte das Prayas aonde se 
podião fazer dezembarques, podendo o Inimigo que chegasse ali a dezembarcar, hir a 
coberto ampararse de algumas daquellas alturas, aonde podia muito comodamente 
estabelecer hũa, ou diferentes Batarias, com que aruinasse a mesma Fortaleza, e 
protegesse o dezembarque de toda a Tropa com que quizessem atacar aquelle Porto. 
51. Esta era a figura e estado em que estava a grande Fortaleza de Villa Gayllon. 
Cuidei sem perda de tempo em a por em estado de defeza tem sido huma obra muito 
trabalhoza, e ainda que não se acha de todo concluída, esta já toda ella em estado de 
montar Artilharia; de poder receber dentro 
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dentro em si a guarnição que lhe he competente; tem hum excelente, e seguríssimo 
Armazem para Polvora, vão-se continuando a fazer ac Cazas mattas para a Guarnição, e 
se acazo for atacada, já hoje poderá fazer hũa vigoroza rezistencia. 
52.  Como a Ilha he grande, e seria de grandíssimo custo, e desnecessario fortefica-
la toda separei o que pertence a Forteficação do que não ficava forteficado, fazendo-lhe 
huma cortadura larga por donde passa o mar e ali huma Ponte Lavadissa, para se poder 
communicar a Fortaleza com o resto da Ilha. Estou cuidando com toda a força, em lhe 
demulir as alturas, a fim que não fique padrasto nenhum que embarase aquela Fortaleza. 
53.  A Fortaleza de São João, tabem foy rehedificada; porem esta não estava em tão 
mao estado e a sua situação da mais vantagens para a sua defeza. Sempre tenho feito 
bastante obra nella. Não posso dizer que ella esteja em huma perfeita defeza; porem 
pode sustentar-se havendo cuidado, valor e vigilancia no Offecial que a defender. 
54.  A Fortaleza da Praya Vermelha, tem huma forteficação muito debil; porem a 
Bataria da parte do Mar he muito sufrivel: A Cortina, e os Baluartes que olhão para a 
parte de dentro da Barra, em que de Ordinario se dezembarca para aquella Fortaleza he 
a couza mais redicula que se tem nunca feito. A muralha de toda aquella cortina, não 
paresse que a do muro de huma Quinta, mandado fazer por quem tivesse pouco 
dinheiro. O alicerce tem tres palmos, e do alicerce para sima aonde tem mayor grosura, 
tem dous palmos, em que de sorte que depois delle feito se não mandou terraplenar 
porque se vio que o muro 
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não tinha forças com que podesse sustentar a terra do terrapleno, que se lhe havia de 
fazer e por consequencia ficou só este delgado muro sem lugar para se lhe pôr nenhuma 
pessa; nem ao menos o tem para estar a Infantaria. 
55.  Aos dous lados deste muro ha dous pequenos Oirados, a que derão o nome de 
Baluartes. Os muros em que elles forão formados erão mais fortes que os da Cortina, 
porem ainda assim tão fora de porpurção (sic)* que com o pezo da terra que se lhe pos 
logo principiarão a abater. Os terraplenos destes Baluartes erão sumamente curtos, de 
sorte que não havia lugar competente para poder laborar a Artilharia, que competia ao 
numero de canhoneiras. 
 Este ultimo inconveniente se remediou, e tambem no mais ficarão remediados os 
dittos Baluartes, aquilo que a posebilidade do terreno permitio. 

                                                 
*  Transcrevemos tal como está no documento manuscrito. 



 CXX 

56. Tem esta Fortaleza a hum lado huma grande altura, e lá em sima tem hum largo 
terreno que domina toda a Fortaleza, e as diferentes Prayas, e dezembarques que ella 
tem pela Praya de fora. 
57.  Nesta altura havia huma vigia para fazer o signal dos Navios que aparecião fora 
da Barra. Subia-se para aquelle lugar por hũa pedra liza, e altíssima, hindo-se 
sustentando por hum groso cabo, que corria por todo o comprimento da mesma Pedra: 
Muitos soldados se percipitarão nesta jornada, huns quebrarão as pernas, outros 
arebentarão, porem alguns sempre subião, hindo descalços e de gatinhas. 
58.  Esta pedra era hum dos grandes divertimentos daquella Fortaleza, porque todo o 
instante se estavão infinitas gentes exercitando no modo de subi-la, e muitos havia que a 
sobião toda sem se pegar ao cabo, hindo direitos 
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levando algumas couzas à Cabeça, e descião por ella do mesmo modo. Quaze todos hião 
fazer destas experiencias, athe o Tenente General a foy fazer, descalçou-se deo ainda 5 
passos por ella asima, mas muito depressa voltou agarrado ao cabo, que por lhe 
acudirem promptamente não experimentou algum danno mayor. 
59.  Pareceo-me, que não devia existir esta comonição por aquelle modo. Mandei-
lhe fazer huma excelente e forte escada de madeira, a qual se podesse promptamente 
cortar, logo que a Fortaleza estivesse em ataque. Mandei estabelecer naquella altura 
huma bataria, que fica commandando toda a Fortaleza, e todas as Prayas, e está em hum 
lugar muito deficultozo, e ariscado acesso. 
60.  Não tinha a Fortaleza Quarteis, para a Tropa: Não tinha Armazens para 
sobrecelentes, e só tinha hum para Polvora, que por muito umido não podia servir para 
aquelle fim. Tudo remediei. Achão-se muito bem aquarteladas as Tropas, e os 
Armazens de sobrecelente são os mais sofríveis que permite o terreno. 
61.  No lugar da boa viagem, e no sitio do Gravata, havia em cada hum delles huma 
Bataria; isto he tinhão feito huma muralha e em sima desta tinhão posto algumas Peças 
em terreno competente para ellas seportarem, fizerão-lhe suas Guritas e hum 
insignificante parapeito, de sorte que quem de fora as via julgava, que erão duas 
batarias, que podião ter serventia, porem o terreno de dentro hera tão curto que quaze 
parecião se tinhão metido ali aquellas peças á força. 
 Não tinha nenhum terreno para o seu recuo, e por consequência o não havia, 
nem para estar a Tropa 
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nem para se ter huma pouca de palamenta; nem ao menos hum Armazem portaty (sic)* 
para polvora. 
62.  A da boa viagem hera percizo, que subisse hũa Montanha descuberta para hir 
buscar o seu socorro lá assima, e ainda assim como as pessoas não podião recuar 
ficavão sendo inuteis. 
63.  A do Gravatá mais perto podia ter o seu socorro mas não tinha lembrado o dar-
se-lhe a providencia. 
64.  Conciderando eu tambem aquellas duas batarias importantes mandei-lhe fazer a 
obra que precizava, esta se acha já concluída e ellas em estado de manobrar. 
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65.  Na Fortaleza da Ilha das Cobras tãobem tenho feito bastante trabalho porem elle 
alŷ pouco, ou nada pode luzir. Aquella obra he a mais imperfeita e cheya de defeitos 
que creyo se fez nunca em genero de forteficação. 
66.  Ella não pode ser defendida com menos de dous mil homens, e não tem a 
comodação para trezentos, e ainda esta he tão má que as primeiras bombas que lhe 
cayão dentro já não ha adonde nimguem se recolha. 
67.  Hé esta forteficação tão extença; e com tantas obras exteriores destacadas, e 
imperfeitas, e a mayor parte dellas aruinadas, que todas as forças do Rio de Janeiro, não 
serião bastantes para de repente, fortefica-la, e muito menos para a defender com 
regularidade. 
68.  Propus-me reduzir mais aquella defeza; achei hum Baluarte principal que he o 
de Santo Antonio, todo cahido, e em tal desmazelo que cahindo huma das peças do 
mesmo baluarte na Praya a  
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ainda la se achava dizendo-se que couza nenhuma daquelas se podia fazer o que 
rezultaria alguma despeza sem que fosse pr.º o Provedor da Fazenda os Mestres da 
Fazenda Real, Escrivão, e diferentes outras pessoas, a fazer hũa vesturia posto em 
Lanços aquelle trabalho porque do contrario toda a despeza a pagaria todo o que a 
houvesse feito, e nestas e outras etiquetas semilhantes se gastava todo o tempo, tudo se 
acabava de aruinar, e couza nenhuma se fazia. 
69.  Priscindo desta formalidade, mandei levantar a muralha e consertar o Baluarte. 
Fuy destacar hum Regimento para aquella Fortaleza e mandey-o trabalhar em todos os 
atterros que erão mais necessários. 
 Fiz parapeitos largos e fortes, com faxinas aonde elles estavão mais fracos, e 
principiei a construir hũa cortina de pedra e cal, para a parte do Porto, aonda áquella 
forteficação não tem nenhuma defeza e mais a necessita, esta tem custado mais trabalho, 
e ainda se acha muito atrazada, e como eu julgo a mais principal para se poder sustentar 
por mais tempo aquella Fortaleza, estou na ideya de a mandar continuar ao menos athe a 
altura della poder montar algua Artelharia. Nos mais lugares da Ilha não me pareceo 
competente bulir; porque seria gastar por ora o tempo innutilmente. Deos queira que eu 
tenha o que me he necessario, para que aquella Cortina, e os Baluartes que lhe 
correspondem possão ficar em estado de laborar com Artelharia no cazo de sermos 
atacados. 
70.  Esta Ilha fica a cavaleiro e commanda quaze toda a Cidade, e sendo ella tomada 
de necessidade se hão de retirar os Povos porque as Bombas 
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porão por terra todos os edificios. 
71.  Como V. Ex.as me dizião em hum dos seus Officios, que eu não tinha que recear 
o Rio de Janeiro, e que por isso se me tiravão as Tropas, para acudir a Bahia descansei 
mais sobre a difeza interior, não perdendo porem nunca de vista a Idea, que eu tinha 
formado para fazer esta defeza, quando as circunstancias, e a ocazião assim o pedissem. 
72.  Logo que recebi os Officios de V. Ex.ª e que nas noticias que V. Ex.ªs me 
mandavão por Copia, os que entre os exames que os Carteiros fazião dos Mapas, os 
fazião tãobem no do Rio de Janeiro, dei immediatamente principio ao que há tantos 
annos tenho projectado. 
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73.  Em primeiro lugar Busquei a altura de São Bento, aonde os Frades daquella 
Ordem tem hum Convento, e deliniei naquelle sitio a fortificação que me pareceo 
competente. Por varios motivos me rezolvi a principiar por ali primeiro a forteficar-me. 
74.  Primeiro: Porque aquella altura hé a que tem a Cidade para a parte da Ilha das 
Cobras, que seja mais competente a fazer fogo sobre ella, e embarasar-lhe huma grande 
parte dos pontos de vista certos, que daquella Ilha se pode fazer para huma parte da 
Cidade. 
75.  Segundo. Porque da mesma altura se descobre sem nenhum embaraço a mayor 
parte dos lugares proprios de dezembarque que a Ilha tem para esta parte. 
76.  Terceiro. Porque como aquella parte da Fortaleza que se descobre desta altura, 
he a que he mais fraca, e menos defensavel, forteficado este monte, se poem mais 
embaraço aos Inimigos, para que ataquem a mesma Fortaleza, por aquelle lado, e ao 
mesmo passo o fogo desta Fortificação serve para proteger a retirada da Guarnição 
daquella Ilha, no cazo em que 
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em que elles não possão sustentar a sua defeza. 
77.  Quarto. Porque aquella altura fica eminente sobre o Porto, adonde costumão a 
vir dar fundo todas as Embarcaçoens mayores, e domde naturalmente se hão-dem por 
para fazer a destruição da Ilha. 
78.  Quinto. Para embaraçar o facil dezembarque que havia nas Prassas de todo 
aquelle Oiteiro, e outro muito franco e excelente que ha na ultima extremidade daquele 
monte ahonde chamão a Prahinha. 
79 Tudo isto fortefiquei com diferentes Batarias, e para estes serviços he que eu 
guardava as muitas mil Facinas que havia tanto tempo que eu tinha mandado cortar, e 
pôr em arecadação. 
80.  Acha-se todo aquelle Outeiro, e os da dos que o aguentassem com huma 
respeitavel forteficação ainda que de faxinas porem tão fortes e bem flanqueada, que 
posso sigurar a V. Ex.ª, que se os Castelhanos cá vierem, e nos quizerem atacar por 
aquelle lado, que elle só bastará para lhe cauzar mayor estrago as forças com que elles 
nos pertendão attacar neste Porto. 
81.  Debaixo do mesmo sistema, tenho forteficado toda a Marinha desde a Prahinha 
athe a reducta do Calabousse. Toda muito bem flanqueada: As Cortinas formadas por 
huns trincheiroens de 19 palmos muito bem batidos. Os flancos que são muito fortes, a 
maior parte delles tem já Artilharia montada, e toda esta fortificação vem seguindo a 
idêa que eu tinha desde o principio formado para a defeza da mesma Marinha. 
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82.  Agora me servio excelentemente a obra que eu tinha feito athe o Quartel da 
Infantaria, e se eu tivesse continuado a mesma obra como pertendia, nesta ocazião me 
não seria percizo fazer o grandíssimo trabalho, que isto me tem custado prezentemente. 
83.  Todo este grandíssimo serviço, se tem feito o primeiro do Monte em menos de 
dous mezes, e o resto da mais Marinha no tempo de hum mez. 
84.  Tem sido feito este serviço pelos Auxiliares e Ordenanças de dentro desta 
Capital. Eu lho tenho feito fazer, com a mayor suavidade que hé possível, não lhes 
embarasso  o seu commercio. 
 Aos Artifices deixo trabalhar nas suas loges, ordenando que cada hum que tenha 
que fazer no seu particular possa mandar hum Escravo em seu lugar; tenho-lhe prompto 
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os instrumentos todos percizos para aquelle trabalho, e como este veyo a cahir no tempo 
do mais ardente calor, não consinto que elles trabalhem, senão nas horas em que o sol 
esta com menos força, sem embargo de Eu lhe dar estas premissoens, infinitos 
Auxiliares vem. 
 Os homens de Negocio, que negoceião em Escravos, emquanto os não vendem, 
tem mandado todos os que estão capazes de trabalhar, de sorte que tenho tido ocazioens 
de trazer parto de 3$ homens no trabalho. 
85. Os Offeciais Auxiliares, não posso segurar a V. Ex.ª o ardor, e interesse, com 
que a mayor parte delles tem asistido diariamente a estes serviços. 
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86.  O Corpo da Ordenança, não tem de nenhuma forma feito minor: Eu dezejaria 
merecer a El Rei Meu Senhor alguma remuneração para estas gentes. Todo este serviço 
tem feito sem soldo, e sem nenhuma outra despeza da Fazenda Real: Isto paresse 
impossível a alguns Estrangeiros dos que estão no nosso serviço que o prezenceyão. Eu 
asisto todos os dias a estes trabalhos: Eu faço a estes homens todas as festas que posso e 
todos os mais benefícios que cabem na minha possebilidade: Porem como prezenceyo o 
grandíssimo trabalho que tem tido à boa cara e vontade com que o fazem, e a grande 
utilidade que delle pode rezultar a esta Capital, devo não sessar em rogar para elles, 
alguma outra recompença. 
87.  Este he o trabalho que se acha feito; porque o julguei ser o mais principal. 
Agora vou pelo mesmo modo remediar a forteficação do Castello desta Capital; posto 
sumamente ventajozo: A retirada mais segura para estes Povos e a situação mais propria 
para dali se bater o Inimigo se elle poder conseguir o entrar na Cidade. Aquella 
Fortaleza he importantíssima, e ella he a mais aruinada de todas. 
88.  Nenhum Governador, depois que ella foy feita tornou mais a olhar para ella; 
acha-se toda aruinada; parapeitos cahidos; flancos abatidos; os baluartes abertos, e athe 
ultimamente a achei cercada e cuberta de mato, e arvores tão grossas que se ocultavão 
dentro daquelles grandes bosques, que chegavão athe a rais da muralha infinitos negros, 
e negras aquilombrados, e muitas outras gentes que fugião da Cidade. 
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89.  Mandei descortinar este monte todo, puz a vista toda a sua Forteficação: O 
abandono em que ella estava tinha feito que athe os particulares fizessem casas na sua 
esplanada, e estendessem os seus quintaes athe as muralhas da Fortaleza fazendo-se tão 
senhores deste terreno, que athe passavão estas propriedades de huns a outros humas 
vendidas, e outras por herança, e reduziu-se a Fortaleza a não ter outra couza que lhe 
pertencesse que as muralhas aruinadas de que a ninguem convinha o aproveitar-se. 
90.  Esta obra não a posso eu fazer de pedra e cal, que seria de hum grandíssimo 
custo ainda que devo dizer a V. Ex.ª, que he das mais precizas e que meresse a mayor 
attenção; porem determino remedia-la por ora, com terra e fachinas, e segundo a posse 
em que os particulares estão de terem aly edificado as suas cazas e jardins, será 
sumamente conviniente, que venha huma Ordem para que sejão logo expulsados todos 
aquelles, cujo sitio for percizo para dezafogo da mesma Fortaleza. 
91.  Eu já dei principio a isto se hir praticando, porem sendo isto só de Ordem minha 
não dura mais que o tempo que eu aqui estiver, e depois pode ser que os meus 
sucessores, tendo melhor genio, e menos impertinencia, hajão de condescender mais 
com as rogativas daquelles que ficão agora dezacomodados. 
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92.  Alem desta defeza, determino por hum, e outro lado da Marinha hir fazendo nos 
passos que poderem ser de mais algum receyo aquella defeza 
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defeza de campanha que o tempo me permitir, e espero em Deos que se os nossos 
implacaveis Inimigos me derem mais algum tempo que elles hão-dem achar no Rio de 
Janeiro, o que certamente não imaginão. 
93.  Já no estado com que prezentemente está o porto eu espero que elles não 
entrem, sem que primeiro paguem bem o seu atrevimento, porem se tardarem mais 
alguma couza, ainda será mayor o seu castigo. 
94-  Esquecia-me dizer a V. Ex.ª, que julgando eu dever ser a primeira defeza a 
entrada da Barra, que eu tenho desposto fazer nella huma cadeya com duas ordens de 
Embarcaçoens. 
95.  A primeira segura por huma corrente de ferro, e sustentada nos dous lados pelas 
duas embarcaçoens que aqui se achão de Guerra Nossa Senhora da Assumpção e o 
Galeão, tendo toda esta linha de embarcaçoens a possível Artilharia, para junto com as 
Fortalezas da Barra fazerem fogo ás embarcaçoens que forem entrando. 
96.  A segunda linha das mesmas Embarcaçõens há-de ser de outras mais pequenas 
que estejão com diferentes materias compustiveis (sic)* para no cazo de romperem as 
Embarcaçoens inimigas as cadêas ellas poderem ensendiar-se, e misturar-se e misturar-
se (sic)* entre as Embarcaçoens Inimigas. Deste serviço e de todo outro exterior do 
Porto tenho encarregado ao Capitão de Mar e Guerra Jorge Hardeastelle; Offecial 
costumado ao fogo, e que tem muita actividade, e obediência. 
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97.  Estas cadeas tem custado muito a fazer pela grande grossura que he percizo que 
tenhão; porem vão se concluindo: tem gasto infinito Ferro, pelo que sera precizo que V. 
Ex.ª faça remeter para os Armazens desta capital mayor porção deste genero. 
98.  Eu necessito tãobem infinitamente de mais Artilharia, e muito mais de hum 
grande numero de balas de todos os calibres. 
99.  Perdoe V. Ex.ª a extença narração deste Officio. Elle vay sem nenhum ornato. 
Eu repito simplesmente o que me parese percizo para que V. Ex.as possão informar a El 
Rey Meu Senhor do estado em que se achão os diferentes serviços de que a grandeza do 
mesmo Senhor me tem encarregado, e do que tenho praticado em consequencia das 
sabias instruçoens de V. Exas. Eu sentirei não o ter feito com a certeza que devo e 
dezejo, pedindo a V. Ex.as hajão de desculpar os meus dezacertos em que só terá culpa a 
falta dos meus conhecimentos. Deos Guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro em 10 de Janeiro 
de 1777. 
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1777, Janeiro, 10, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello e 
Castro (1ª e 2ª via), queixando-se que o ouvidor da capitania do Espírito 
Santo não o reconhece como vice-rei, e que o capitão-mor, influenciado 
pelo mesmo, também não o informa de certos assuntos que reputa de 
importantes. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 203. 
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Ill. mo e Ex.mo S.or// A V. Ex.ª tive a honra de dar conta de terem partido os dous 
Regimentos da Bahia, e do breve tempo em que os fis sahir deste porto; e de como tinha 
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tinha mandado fazer o seo transporte. 
 Tambem agora nesta ocazião dou a V. Ex.ª conta de ter arribado a Fragata Graça 
com a Tropa que transportava. 
 Depois de ter feito a V. Ex.ª aquela partecipação me avizou o Mestre de Campo 
de Cabo Frio de ter arribado aquele porto huma Curveta das que tambem tinhão levado 
Tropa pertencente aqueles dous Regimentos, que eu mandei logo vir para esta Capital, 
aonde se ficão refazendo para tornarem a partir para o seo destino. 
 Ao mesmo tempo correo hũa noticia avulça de ter arribado a Capitania do 
Espirito Santo outra Embarcação das deste transporte, da qual tomando conta o Ouvidor 
daquela Capitania achou me não devia dar conta daquele importantíssimo sucesso, do 
mesmo modo que não hé possível reconhecer-me em couza nenhũa como Vice Rey do 
Estado. O Capitam Mor levado talvez pela cabeça daquele Ministro tambem me não 
avizou daquele sucesso, se não depois da Tropa estar outra vez embarcada para partir, 
isto mediando tão pouca distancia daqui àquele porto, que por mar se vem em trez dias e 
por terra vindo com diligencia, em seis diaz chegão aqui todas as notícias. 
 Esteve a Tropa ali vinte tantos diaz, e em todos elles não fui sabedor de couza 
nenhũa. 
 Se se não mandar praticar algum procedimento com aquele Ouvidor, com o seo 
exemplo, se farão muitos outros absolutos, e Eu não terei forças com que possa sugeita-
loz. 
 Este Ministro tem sido o primeiro que eu tenho encontrado tão absoluto, falto de 
reconhecimento, e de subordinação, devendo lembrar a V. Ex.ª, que elle se acha em hũa 
Comarca aonde será sumamente pernicioza esta doutrina porque o espírito daquelas 
gentes, hé de muito absolutoz, e que tem cuz= 
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custado infinito a sugeita-los. 
 Ao Coronel Francisco Antonio detreminei por hora, ficasse nesta Capital com a 
piquena parte do Regimento com que arribou, visto o participar-me V. Ex.ª, que as 
vistaz dos Castelhanos são já differentez daquelas que V. Ex.ª me tinha avizado, quando 
se reciava mais a Bahia; aproveitando-me ao mesmo tempo da liberdade que El REY 
meo S.r me dá em Officios de V. Ex.as para que eu podesse reforçar esta Capital, com 
hum doz Regimentos da Bahia, quando jà aquela Cidade não estivesse em tanto risco; e 
como os Castelhanoz mostrão dirigirem-se ja a outra parte, e naquela Capitania está 
quaze toda a Tropa que lhe pertence, e eu me acho sumamente falto de Tropa Regular, 
por estez motivos me rezolvi a deixar ficar as 309 praças daquele Regimento com o seo 
Coronel, a quem encarreguei da Inspecção como Commandante geral daz defezas 
Interiorez do porto debaixo das minhas Ordens, mandando praticar com elle o mesmo, 
que se pratica com todos os Officiaes de semelhantes comissoens. 
 Eu devo dizer a V. Ex.ª a respeito deste Official, que elle tem muita efficacia, e 
inteligencia; sim tem hum genio muito aspero, e altivo, porem isto não hé com os que o 
Commandão, e se estez lhe não derem mais liberdade tãobem elle se não atreve com os 
que lhe são inferiorez. 
 Elle hé mais antigo que seo Irmão segundo Sebastiam Xavier da Veiga, que ja se 
acha Brigadeiro e tambem mais antigo que José Raymundo Chichorro, que tambem está 
já Marechal de Campo. 
 Nestas Promoçoens não mostrou disgosto nenhum pelo serviço, nem 
recentimento nenhum de se lhe terem aqueles adientado. Elle hé filho e Netto de 
Generaez, e por si merece que El REY Meu Senhor o queira adientar 
 
(fl. 204) 
 
em Patente, fazendo-lha tambem boa no seo regreço para Europa, para donde elle 
preciza hir por conta da sua numeroza e pobríssima família, sendo para louvar a este  
Official o ter ja obtido licença d’El REY Meu S.r para hir a Corte pela grande precizão 
que tinha de o fazer, e chegando-lhe esta na ocazião de se mandar marchar o seo 
Regimento para esta Capital, elle não quis uzar da sobredita licença; partio 
immediatamente com o Regimento nem detremina fazer uzo daquela premição, em 
quanto todo este Estado se não achar em sucego. 
 A mim me pareceo ser da minha obrigação repetir todo o referido a V. Ex.ª, para 
que assim possa tambem chegar a Real prezença d’El REY Meu S.r, esperando da 
grandeza e generozidade do Coração do mesmo S.r queira continuar a honrar a este 
Official, como eu julgo elle sempre o merecerâ. 
 Hé o que se me offerece dizer a V. Ex.ª Deos guarde a V. Ex.ª Rio de Janeiro, 
em 10 de Janeiro de 1777// Marquez do Lavradio// Senhor Martinho de Mello e 
Castro//. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CXXVII  

LIII 
 
 
 
 
 

1777, Abril, 23, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello e 
Castro (1ª e 2ª via), acerca das chefias das tropas dos corpos de auxiliares, 
e da disciplina em que devem ser mantidos para se tornarem úteis. Lisboa, 
BNP, Códice 10624, fls. 57, 57v. 

 
 
 
 
(fl. 56v) 
 
 Ill.mo e Ex.mo S.or// Remetto a V. Ex.ª os Mappas dos Regimentos, que 
prezentemente  tenho nesta Capital e delles verâ V. Ex.ª o numero de Tropa Regularez,  
com que me acho, e o quanto precizo de Recrutas para pôr no estado completo as 
mesmas Tropas. 
 A V. Ex.ª tambem remetto a Rellação dos Officiaes que se tem feito nos mesmos 
Regimentoz, providos todos pellas suas antiguidadez, e merecimentos. Este provimento 
o fis na conformidade, que me detreminão as Reaez Ordenz, e ainda assim como esta 
Capital tem infinitos postos Destacados, e ainda hão-dem ser muitos mais, quando 
tivermos mayor receyo de sermos attacados; como asTropas que vão para todos estez 
postos, hé necessário levarem Officiaes, ficão os Corpos que não destacão sem os 
Officiaes competentez para o seo serviço regular, em cuja conformidade me parece ser 
sumamemte conveniente o haverem mais alguns Officiaes agregados para este serviço, 
ao menos emquanto duxar esta occazião, sem que esta sirva de exemplo para o depois 
continuar a haverem os mesmos agregados, os quaes poderão hir entrando nos postos 
que vagarem. 
 Igualmente remetto a V. Ex.ª os Mappas dos  
 
(fl. 57) 
 
dos  trez Terços Auxeliares desta Capital, os quaes se achão ja fardados, armados, e 
promptos para todo o serviço: Elles na forma se fazem differença da Tropa regullar, hé 
para mais Luzidos. Elles tem mostrado tão boa vontade de se fazerem uteis, que seguro 
a V. Ex.ª que parece impossivel de hũa Tropa com quem El REY Meu Senhor não tem 
gasto hum só real. 
 Eu dezejaria muito que El REY Meu S.or fosse servido, fazer alguma destinção a 
esta pobre gente, que se emprega no seo serviço com tão boa vontade. 
 Aoz dous Governadorez tenho mostrado estes Terços, ellez tem visto o como em 
particular cada hum exercita a sua Companhia, e lhes parece impossivel aquillo mesmo 
que estão vendo. 
 Ao Capitam de Mar, e Guerra Ingles Artur Philippz, tem feito isto grande 
especia, principalmente quando soube que estez homenz se fardavão, e armavão sem 
despeza da fazenda Real, e que se exercitavão com tanto gosto sem receberem hum Real 
de soldo. 
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 Agora fico na deligencia de apromptar com a mayor brevidade outroTerço de 
Mullatoz, e Pardos, que julgo será muito mais numerozo, e que se poderá formar hum 
excelente Corpo de Infantaria Ligeira; porem estou na rezolução de que o Sargento 
Mayor, e os Ajudantez, sejão Officiaes das Tropas, por que de outro modo, nunca 
conservarão aquele respeito e disciplina, que hé tão necessaria, e se os Capitaens das 
Companhias fossem tambem Officiaes brancos, podendo receber o soldo de Tenentez, 
ou meyo soldo de Capitaens pagos, seguro a V. Ex.ª que desta forma ficaria aquele 
Corpo para todo o tempo, tão bom ou melhor, que asTropas Regularez. Sendo tirado 
estes Officiaes dos subalternos, ou bons Cadetez, e Porta Bandeiras dos Regimentos 
pagos, com asseço de poderem tornar pa= 
 
(fl. 57v) 
 
para a Tropa segundo o prestimo, e merecimento, e bom serviço que tivessem feito 
naquelle Corpo. 
 Os Pardoz, e Mullatos, ficarião muito satisfeitos de se poderem adientar athe os 
postoz de Alferez, e se tivessem o meyo soldo dos Alferes pagos, julgo o terião por 
grande felicidade; porem nestes Provimentos de Capitaes e Alferes, eu por hora não 
altero nada do que se acha praticado. 
 Estes Corpos de Auxiliares podem ser muito uteis, havendo quem vegie muito 

cuidadosamente sobre elles; entregues somente aos Mestres de Campo, que nunca 
servirão, e a huns Officiaes muito velhos, que hé oz que sempre se nomearão, para 
sargentos Mayores dos mesmoz Terçoz, de pouco ou nada podem servir aquelles 
Corpos. 
 Oz Terços formados nesta Capital melhor se podem conservar por estarem 
debaixo dos olhoz do General, mas estez mesmos ainda assim, se não tiverem hum 
Official  particular que vigie sobre ellez, para que nos tempos competentez fação os seus 
Exercícios, para que conservem em bom estado as Suas Fardas, e armamentos, para que 
não sejão oprimidos com as violencias com que os Officiaes de Auxiliares costumão 
tratar os Seus soldados; sem estas providencias, nunca se poderá tirar hum bom serviço 
destes Corpoz: Eu o experimento agora em oito Terços que tem esta Capitania na 
excessão dos trez que agora formei, não há hum só que esteja em estado de serviço; 
quaze todos sem fardas, o mesmo lhe sucede a respeito de Armas, e algumas que as tem, 
todas de differentez adarmez; estão muito deminutos, e todos servem com muito má 
vontade. 
 Para evitar estez prejuízos lhe nomeyo interinamente hum Inspector, a quem 
elles [rasurado]� hajão de dar os seus Mappas, que lhe haja de hir fazer as com= 
 
(fl. 58) 
 
as competentes Revistas, que possa requerer-me tudo o que elles precizarem, e que 
finalmente me haja de ser responsavel de todas aquellas Tropas: Deste modo julgo 
poder-se conseguir o te-los promptoz, sempre que forem necessarioz, e coebir aos 
Officiaes das opreçoens, com que continuadamente estão flagelando os seus subditos, 
que hé de donde nasce a má vontade, com que os povos entrão naquelle serviço. 
 Para esta Inspecção, nomeyo ao Tenente Coronel de Dragoens Gaspar Jozé de 
Mattos Ferreira e Lucena, para exercitar nesta ocazião interinamente.. Este Official o 
tenho ainda as minhas Ordenz pella grande confiança, que tenho do seo zello, e da sua 

                                                 
� Rasura no documento. 
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actividade, e nesta ultima Expedição, e nos serviços, que athe agora tem sido necessario 
fazer-se nesta Capital, para se executarem as Reaes Ordenz d’El REY Meu S.r, sem 
opreção dos povos, devo confeçar a V. Ex.ª, que elle me tem suprido, a falta de muitoz 
outroz Officiaes, que eu necessitaria. 
 Este Official hé sumamente precizo as ordenz do V. Rey, pellos grandes 
conhecimentos, com que se acha dos differentez serviços desta Capitania, e pella honra 
e limpeza de maonz com que se tem conduzido, e conservado pobre hum lugar aonde 
todos tem henriquecido. 
 Este Official para as dispoziçoens de terra, e o Chefe da Esquadra Makdouall, 
para as dispoziçoenz que me forão precizas para apromptar a Esquadra, se eu me 
podesse delles servir sempre, posso segurar a V. Ex.ª, que as execuçoenz das minhas 
Ordenz, não teria nem a mais leve demora, e que o Real serviço com ellez receberia 
grandes utilidades. 
 Como os Mestres de Campo, tem as Graduaçoez de Coroneis, parecia muito 

conveniente, que este Official não 
 
(fl. 58v) 
 
não tivesse menos graduação, conservando-a porem sempre naz Tropas. Eu por hora 
faço-o servir na graduação de Tenente Coronel, e com a Comissão daquela Inspecção. 
Para o futuro ordenarâ El REY Meu S.or o que for servido e for mais conforme ao Seu 
Real agrado. 
 Devo Lembrar a V. Ex.ª que necessito infinitamente de Armas para àquelles 
Auxiliares, Cartuxeiras, ou Patronas, porque aqui não as há, para os obrigar a compra-
las. Ellas podem vir todas do mesmo adarme para nessa conformidade poderem ser 
municiadas. 
 Como depois de regulados todos estez Terços, vem a ficar a mayor parte destes 
povoz armadoz, e isto ainda que hé muito util para a occazião de ser necessario defender 
este Estado, nas Conquistas pode ser muito prejudicial no cazo de Lembrar aos povos 
algua desordem, parecendo-me ser preciza toda a cautella a este respeito, me rezolvo a 
consertar huns Armazenz, em que em boa ordem se possão recolher todos estes 
Armamentos com o pretexto de os querer bem conservadoz, e promptos sempre que 
forem necessarios, e nos Terços de fora ordenar aos Mestres de Campo, que cada 
Capitam no seo Destricto tenha hum Armazem, que pertença a sua Companhia nesta 
mesma conformidade. 
 A despeza porem do que pertence aos Armazens dos Terços desta Capital, se eu 
não poder conseguir, que cada hum dos Capitaenz faça o da sua Companhia, estou na 
Rezolução de os mandar apromptar a custa da Real Fazenda. 
 A deminuição que V. Ex.ª acha nos Corpos Regularez procede da falta de 
Recrutas capasez que tem vindo da Capitania da Bahia. 
 Em numero tem-me mandado esta Capitania 
 
(fl. 59) 
 
Capitania bastante gente; porem quaze todos inteiramente incapazez, muitos vinhão em 
tal estado, que ja tem morrido, outros tão incapazez, e cheyos de achaquez que não tem 
assistido em outra parte que no Hospital, e os que tinhão algua dispozição para servir, 
isto hé pella sua saude, e rebustez, como herão homens cazados, que deixarão a sua caza 
em desamparo, e outros Lavradores, cheyos de desesperação tem dezertado; e ainda que 



 CXXX 

eu tenho apanhado muitos como na conformidade das Ordens devem ser sentenciados 
pella dezerção, ficão sendo em todo este tempo inuteiz ao serviço. 
 O que está da minha parte, que hé ter em boa disciplina esta pouca gente que 
tenho; estarem providos de tudo, o que preciza hũa Tropa para entrar em acção hisso 
está feito, e creyo que nenhũa Tropa pode estar mais prompta do que esta; porem o 
augmentar-lhe o numero, não me hé a mim possivel, e só se poderá conseguir, dando V. 
Ex.ª aquellaz providencias, que lhe parecem maiz justas. 
 Torno a lembrar A V. Ex.ª que alem das armas, que me faltão para os Auxiliares, 
tãobem as não tenho de sobrecelente para aTropa; e que alem disto estou sem Espadaz, 
sem Pistolaz, e sem Abarracamentos para os Regimentos, que aqui tenho; para os da 
Colonia, e para os de Santa Catharina, e o mesmo sucede para as Tropas de S. Paulo. 
Isto hé o que se me offerece pôr na prezença de V. Ex.ª sobre esta materia. Deoz goarde 
a V. Ex.ª Rio de Janeiro em 23 de Abril de 1777//Marquez do Lavradio_/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


