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P." o Ajud.1' das ordens Afonso Bot.° q' está em 
Pamagua 

Os (.lias passados recebi a sua carta, em que me dava 

a noticia de ter voltado a expedição, e das dificuldades, q' 

encontrara p.a continuar a sua viagem, tanto pelo Rio, como 

por terra. 

Com impaciência espero a relação das particularid.®3 para 

me informar, e instruir de todo o Sucedido. 

Sem perda de tempo repito a vmc.® o avizo para q' 

com a mayor brevid.® mande novamt.® apromptar outra 

expedição, ou faça Seguir novo caminho por outro qualquer 

desses Rios, q' for navegavel, e se suponha ir mais Longe; 

podendo Ser seja pelo chamado Tibagy, cuja navegação se 

registrará de baixo das mesmas ordens, q' se expedirão na 

primra e os mais, que vmc.0, informado dos práticos, julgar 

precizo acrescentar. 

Antonio Lopes já partio com a Segunda esquadra, q' 

foi a doze do corrente, tendo saido a primeira a 29 do pas-

sado, em que embarcou 654 pessoas, a bordo de 22 Canoas, 

e 6 batelões: Deos vá na sua companhia para q' tudo se 

consiga com a felicidade, que se deseja. Eu fico alistando 

liua comp.a de cem homens, q' ha de conduzir o Cap.m Ma-

noel Lopes, q' já está certo ou outro algum q' possa apa-

recer mais idóneo para penetrar os matos. Vá vmc.® dis-

pondo todas as couzas, q' lhe tenho determinado, e me faça 

avizos para eu poder ajustar a tempo, em q' as couzas se 

hão de acertar. 

Folgarey mt.° q' vmc.® festejase Nossa Senhora dos 

Prazeres na nova Fortaleza, e q' nesse dia disparase o Ar-

tilheria a prim.,a vez, p.a Festejar a Divina Padroeira, (pie 

lhe dá o nome. Por cá esteve o dia mt.° alegre; eu fui a 

Luz com mt.a gente, fez-se a festa com int." aplauzo, e 

jantei com todos. 
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Vmc.6 ponha toda a delig'.a em concluir as obras da 

fortificação: lia mt.° tempo q' fiz partir o Pedreiro e seus 

Officiaes para facilitar o seu adeantamento. Não se esqueça 

vmc.® de mandar por hua pedra, em q' se lavrem as letras, 

que lhe remeto nesse papel, para q' nos annos futuros 

conste quem a mandou fazer. 

A mim me lembra, q' aonde se cortou a penha para 

ficar Servindo de muralha, Será lugar mais perdurável para 

se gravar o Letreiro, Se a qualidade da pedra o permitir. 

Em qualquer parte que seja tenha vmc.® a advertencia 

de q' os Caracteres das Letras sejão ao menos no Compri-

ment.® de hum dedo e muy profundos, para q' possão ven-

cer as ruinas do tempo, e durar nos séculos futuros, em 

q' a historia se aproveita destas pequenas noticias para acla-

rar as verdades antigas. 

Mais tenho de advertir a vmc.0 que tenha cuid.0 o Pe-

dreiro não ajunte liuas Letras as outras, nem faça breves, 

e Sim pelo modo, que vão no papel, que remeto com esta, 

só com a diferença de ser em ponto mayor. 

Hé o que se me offerece recomendar a vmc.® nesta ma-

téria. Deus g.e a vmc.® S. Paulo a 17 de Abril de 1769. 

Dom Luiz Antonio de Souza. 
Senhor Affonso Botelho de S. Payo e Souza. 

O extracto dc q' se faz menção na carta retro vai já 

copiado no L.° 3.® de Cartas a fs. 23. 

Outra Carta p: o mesmo Ajud: das Ordens 

Também recomendo mt.° a vmc.® mande adiantar com 

toda a brevidade as Povoações, para q' brevemt.® se possão 

erigir em V.as, principalmente a de Guaratuba, como lhe 

tenho recomendado. 
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