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fiai' delle q' ha de dar a Satisfação que se requer; e para 

este fim necesita de alistar gente que o possa acompanhar: 

Ordeno a vmc.e lhe dê toda a ajuda e favor, e eoncorrâo 

com toda a sua deligencia, para q' posa achar homens vo-

luntários, q' o qucirão acompanhar, mediante aqueLe esti-

pendio, que se puder ajustar com elles, com tanto que sejão 

pessoas Capazes, robustas e sadias para todo o Serviço do 

Certão a que hão de ser destinados; para o q' se lhes darão 

pela Fazenda Real todos os preparos necesarios; e justos 

que sejão, determine dia ao d.° Manoel Corrêa Bueno, p.a q' 

elle os vá ver, e alistar. D.3 g.c a vmc.® S. Paulo a 11 de 

Mayo de 1769. 

D. Luiz Antonio de Souza 

Snr. Cap.'" Domingos Leme do Prado. 

Forão outras do mesmo theor retro p.a o Cap,111 da Frg\a 

de Jaguary José Leme da Silva; e para o de Xazareth Mar-

celo Pires de Moraes; e todos Levou o mesmo Manoel Cor-

rêa Bueno em d.° dia, etc. 

Para o ajud." das Ordens Afianço Botelho 

Recebo, entre outras, duas cartas suas de 12 de Abril 

deste prezente anno, em húa das quaes diz me dera conta 

de ter chegado a expedição que foi pelo Rio do Registro, 

remetendome o papel com as circunstancias, e impossibili-

dades que acharão no d.° Rio para o não poderem navegar; 

e me diz mais que manda fazer Canoas no Rio Tibagy, ou 

no que melhor comodo tiver, que posa ir desaguar abaixo 
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ilos Saltos (1); em outra me Segura vmc.® tem disposto a 

expedição do Tibagy para mandar por terra hum Corpo de cem 

homens de Pernaguá, outro de Curitiba, e outros de Paulis-

tas desta Cidade ; e que o Cap.m Caetano Gago da Camara com 

a gente Iguapé embarcará nas Canoas para chegarem té 

onde for possível; que a gente se vai ajuntando, e estará 

prompta a entrar no fim de Mayo para se aproveitar do Pi-

nhão, e que para estas delig.as nccesita, que eu mande pesoa 

que pague as dispezas, que poderão chegar até trinta mil 

cruzados; e as mais providencias que vmc.® aponta para 

haver de ter effeito esta disposição: faz-se-me precizo ante-

cipar este aviso, para o advertir, que esta idea já não vai 

bem consertada, porq.to as ordens que eu a vmc.® partecipei 

para ter prompta esta grande expedição liião fundadas, em 

q' até o fim de Março havia cu ter noticia cerat da nave-

gação do Rio do Registo; e de tudo que até o fim delle 

se tivesse descuberto p.a cu poder Sobre essas noticias de-

terminar as providencias necessarias conforme as Ordens, 

que tenho para q' por cilas se governasem os q' comanda-

sem as expedições grandes. 

Com esta noticia que eu esperava me trousessem os q' 

entrarão pelo Rio do Registo, me faltarão pela impossibi-

lid.® que encontrarão os que forão explorar o sobredito Rio, 

deve-se suspender a expedição grande, até se alcançarem 

as noticias que eu pertendo, porquanto me persuado, que 

metida a expedição grande 110 certão por rumos incertos, e 

sem paragem determinada aonde deve ir estabelecer-se, vai 

errada a idea, e toda a gente de q' se compoem em risco 

de se perder, vagando sem tino pelo mesmo Certão; ou vol-

tar sem utilidade algúa, por conta das difficuldades, que 

(1) O rio Piquiry desagua no Paraná pouco acima das Sete Quedas; 
mais acima desagua o rio Ivay c mais acima ainda desembocca o Pa ra -
napanema, do qual o Tibagy ó aíiluente. O único rio grande que cabe no 
Paraná abaixo do salto das Sete Quedas ó o Iguassu e só por este rio 
poderia uma expedição descer e ir sabir abaixo dos saltos. 

(N. da R.) 
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pode encontrar, e ficarem-se perdendo os trinta mil cruza-

dos, q' tiver importado; e o q' mais hé ficar eu inhabel 

com este gasto para intentar outra, por q' atendidas as 

poucas forsas desta Provedoria, se eu errar esta acção, em 

q' tenha dispendido a sobredita quantia, não tenho donde 

posa tirar egual porção de dinhr.0 para intentar outra vez 

o repetila. 

A vista do q' o meu parecer hé q' vmc.c meta novamt.® 

hua expedição pequena pelo Rio Tibagy, ou por outro que 

melhor modo tiver, e que posa ir desaguar abaixo dos Sal-

tos, ou sair para outra parte, para explorarmos tudo o que 

ha, e esta expedição basta, que seja como a que foi pelo 

Rio do Registo, ou pouco mayor para nos trazer noticias 

certas, e individuaes do que vir, e encontrar, que assim hé 

que eu obrei antes de mandar a expedição grande, que foi 

agora p.a o Ivay, a qual, quando partio, levava já o ponto 

fixo de q' havia de obrar, porq'se tinha examinado já tudo 

o q' havia antecipado, cuja averiguação hé a que ainda me 

falta por esa parte, de que tratamos. 

No mesmo tempo que vmc.® meter pelo Rio, que elle-

ger e lhe parecer mais próprio a Sobred.a expedição de Ca-

noas, que Levo apontadas: Como pode acontecer, que ainda 

a esta Segunda delig.3 Suceda o mesmo que sucedeo a 

primr.a de encontrarem pelo Curso da sua navegação alguas 

Caxueiras, ou dificuldades, os embarase penetrar até o fim 

da sua corrente; para mayor segurança de se alcançarem 

as noticias que se perteudem, convenho, em que vmc.® 110 

mesmo tempo por terra meta hua bandeira de exploradores 

de oitenta, ou cem homens, que cortem pelo Centro do Cer-

tão, e facão deligencia de penetrar até o fim delle; e nos 

tragão as noticias, que acharem. 

Os que forem nas Canoas pelo Rio devem Levar, pouco 

mais ou menos, as mesmas ordens que Levavão os primei-

ros, q' entrarão pelo Rio do Registo; as quaes estão mt.° 

boas, e só se lhes deve mudar o que respeitar á alguas 

particularidades do Rio, que se elleger, se as houver dignas 

de se advertirem, ou recomendarem. 
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Os que forem por terra devem levar substanciadamt,® 

as mesmas ordens, emqt.0 aos exames, q' devem fazer acres-

centando-lhes as cautellas mayores, q' devem ter por terra, 

principalmt.0 aquellas de não oífenderem o Gentio por modo 

algum pois ainda que este como barbaros, lhelansem algua 

Surriada de frexas, ainda nese caso lhe devem bater as palmas, 

e mostrar que vem de paz, e que não querem guerra; e 

procurar, que elles os deixem passar por bem, e que lhe a-

seitem alguas dadivas, qu3 para is o devem levar, por q' 

persuadidos de q' os brancos lhes não fazem mal, hé todo o 

caminho andado, p.a se franquear o exame do Certão com 

menor dificuldade, e menos perigo, por q' metida algua Al-

deã de Gentio de paz, por meyo de elles se saberá mt.a par-

te do que necessitamos; o q' não será fácil de averiguar 

por outro modo, principalmt.® tendo o gentio em guerra, e 

por inimigo. 

Se acaso Deus for servido, que alguas destas expedições 

posa penetrar até a frontr.a do Rio Paraná, deve examinar 

a sua corrente, e informarse dos establecimt.os, q' nella hou-

ver já feitos sobre as terras, que ficão p.a a parte do nosso 

Continente e este exame se deve fazer com a maior cleligen-

cia, na borda Septentrional do Rio do Registo. Se em néhua 

destas partes houver estabelecimt.os feitos de considerável 

numero de povoadores, devem elegelos nas paragens mais 

próprias de se augmentarem para o futuro, especialmt.® sobre 

a Barra do Rio do Registo, se não for pantanoza, e sendo 

se ellegerá em parte que feche as passagens para o nosso 

continente, como também que tenhão facilidade de se pode-

rem comunicar com nosco pelas navegações dos Rios, ou 

pelas veredas das picadas, que pudermos abrir. 

E se acazo houver já os ditos establecimt.08 em quaes-

quer dos ditos Rios fará a dita elleiçâo de terrenos com ma-

yor cautela, e naquellas partes mais comodas, q' houver, e 

o mais alem que nos for possivel, aonde pararão (se derem) 

os cias expedições, e não retrocederão sem nos darem parte 

p.a os Socorrermos, c as noticias, q' nos derem serão exac-
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tamt.e examinadas, e contadas com a mayor verdade, c Li-

zura, p.a q' sobre ellas se faça juizo certo do q' se deve obrar. 

Se alguém lhe perguntar o que querem, e o q' procu-
ram por aly, dirão, que elles sairão sem ordem algúa do 
Governo; e só por impulso de buscar o Gentio, no Certão, 
e q' logo q tiverem aComodado suas Canoas, e Colhido 
suas rosas para terem mantimt:"', se pertendem retirar, 
e tudo mais, q' vmc:e sabe se praticou no Ivay, e nunca 
se retirarão sem ordem (1). 

Nestas expedições deve haver toda a moderada dispesa 

c a menor, q' for posivel, p.a se reservar o dinhr". p.a q.llu 

for convt.e meter a grande: devem ir ao modo Paulistico, 

casando, o andando; pois tanto for menor a dispeza, tanto 

poderemos mais facilmt.0 repetdas. Esta idea he mais .se-

gura, c mais certa; não tem outro defeito mais, do q1 nece-

sitar de mayor circuito de tempo, e poderei ser rendido en-

tretanto; mas este accidente, q' hé duvidoso não hé de tanta 

ponderação, como o meter a expedição grande sem destino 

determinado; por q' se pode perder tudo, e darse em culpa. 

He o q' parece; e se vmc.® Lembrar algua razão mayor' q' 

vença as sobred.as me avizo p.a se considerar e resolver. 

D.* g.® a vmc.® S. Paulo a 22 de Mayo de 1769. 

Dom Luiz Antonio de Souza 

Snr. Alfonso Botelho de S. Payo, e Souza. 

(1) A falta recursos, devida ao exgottamento da capitania pela avare-
za e ganancia do governo colonial, ora habilmente supprida por D. Luiz 
Antonio de Souza pelo systema da dissimulação e da mentira diplomatica. 

(X. da H.) 
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