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Relação que companha a mesma 
Portaria em q' consta os mantimentos, 
petrechos e as moniçoons q' se reme-
tem para a Praça do Guatemy a en-
tregar ao Tent.e Cor."1 João Miz' Bar-
ros, ou q.m suas vezes fizer de quem 
virá recibo nas costas da mesma p. a 

constar adonde pertence. 
Trezentas arrobas de toucinho. 
Trezentos alqueires de feijão. 
oito frasqueiras surtidas em q' vão quarenta frascos de 
agoa ardente, vinte de vinagre, desaseis de vinho e qua-
tro de azeite doce. 
Quarenta machados. 
Quarenta foices. 
Meya arroba de velas de sera para as Missas. 
Meya aroba de farinha para hóstias. 
Duas poças de linhagem da que esta no armazém de Ara-
raytaguaba, para cartuchos o para inchargõefe p.a alguns doentes. 
Tres resmas de papel para cartuchos. 
Seis meãdas de barbante. 
Doze agulhas grandes de cozer cartuchos. 
Dous livos em branco para receita e despeza de tudo o q' 
houver na Praça e novamt.0 se remeter a mesma. 
Farinha, feijão e toucinho com q' vai municiada toda a 
gente da conducta para a ida e volta q' será logo q' 
chegarem. 

Para o Tent.0 Coronel Itegente 

João Miz' Barros e Sargento Mor D. José de Macedo 

A conhecida desordem q' houve no Socorro inviado a 
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essa Praça pela antecedente conducta faz que na prezente oca-
zião se tenha ahy experimentado aquella falta de mantimen-
tos q' agora mando suprir a toda a preça com que cabe no 
possível pela brevidade com que faço expedir as canoas. 
Deos as leve a salvamento e a tempo de se poderem utili-
zar do socorro para alguma repentina ocazião que se olfe-
reça por parle dos novos visinhos confinantes. Pois na pre-
sente conjunctura me tom posto no mayor cuidado de que 
ahy possão apparecer, não só pelas noticias frequentes quo 

' aqui vão crecendo de que os ditos Castelhanos carregão for-
ças para as nossas fronteiras de Rio Grande e Rio Pardo 
onde os Comandantes do nosso continente se tem posto na 
mayor cautela e se lhe vão expedindo os socorros necessá-
rios para a sua defença caso qne suceda o atacarem nos : 
mas pelo intempestivo sucesso de se ter avezinhado aquel-
les Domínios ignorantemente e sem ordem alguma hum dos 
Cap.es Aventureiros das expedições de Tibagy chamado Sil-
veira que navegando o Rio Parana em té Missões com hum 
Alferes e onze homens de sua conducta daly forão prezos 
em ferros para llueno Ayres donde se achão com o mayor 
aperto (1). 

Todas esta circumstancias me acrescentão o reccyo em 
q' fico de que por essa parte nos venhâo também inquie-
tar, mas no caso de que assim suceda o quo Deos não 
permita espero da honra de vmc.6 e de todos os officiaes 
a que está confiado essa Praça se conservem nella com to-
da a constancia e valor defendendo a todo o risco sem 
nunca a desamparar em quanto lhe durarem as vidas e me 
dão parte para eu os socorrer logo com todas as forças 
desta Capitania q' fico apomptando para não haver demora 
na sua marcha em tendo o primeiro aviso, o eu mesmo 

(1) Era o Capitão Antonio da Silva Peixoto, certanejo paulista de 
grande valor. Vide a seu respeito nota especial no fim deste volume. 
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hirei era pessoa a acompanhalos nos mayores perigos q' 
para tudo o que possa vir a suceder me fico ja dispondo 
para a segurança o conservação desse continente em q' de-
ve ser todo nosso empenho. 

No emtanto tenho ordenad: ao Tenente Cor.cl Aífonço 
Botelho de S. Payo que logo sem mais demora laça retro-
ceder para essa Braça ao Cap."1 Francisco Lopes com toda 
a mais Tropa q' esteve na Forquilha q' serão oitenta ho-
mens dos quaes se deve formar huma só Companhia para 
ahy servir, e ao mesmo Tent.6 Cor.0' por quem já a vmc.e 

fiz este avizo recomendo faça apromptar outro socorro e o 
ponha a ponto de partir logo q' tiver avizo de ser neces-
sário nessa Fronteira. Também a companhia de Aranha fi-
ca prompta a seguir a mesma marcha sendo necessário ; e 
eu fico fazendo as mesmas preparaçoens para logo q' sou-
ber a parte donde carregão as Tropas Castelhanas não ha-
ver demora cm fazer marchar tudo o que for necessário 
para a nossa defença, e como ja dice hir mesmo em pes-
soa com todas as forças da Capitania a socorrelos nos mayo-
res perigos para o q' lhe recomendo m.uito tenha lodo o 
cuid.0 em sabor os movimentos da Província fronteira e de 
me participar com tempo os avizos. 

No entanto confio da honra e fidelidade com q' vmc.6 

e todos devem servir ao seo Rey e a sua Patria, que em 
cazo nenhum qualquer q' elle for, se desanimem nem de-
samparem o lugar, por que confio em Deos que os ha de 
a judar sempre, e eu lhe não heide faltar, em lendo avizo 
certo com tudo o q' for necessário. 

Aos Soldados q' lorão destacado para essa Praça na 
Conducta o Ajudante de Ordens Antonio Lopes de Azevedo 
e aos segundos que depois mandei com o Cabo Gonçalo 
Roiz, certifique vmc." da minha parte que certamente em 
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té Outubro são rendidos e o mando recolher a sua Praça 
para cujo efeito se ficão já fazendo reclutas, e q' nesta cer-
teza podem ficar debaixo da palavra q' lhe dou, mas no 
emtanto q' espero sirvão nessa Praça com toda a fidelida-
de e obediencia ao Real Serviço e que recomendo a todos 
não haja pela sua parte o menor motivo de desordens que 
possão disgostarmo e ser prejudiciaes ao seo socego, e ao 
mesmo serviço em que devem ser promptos; ponhaos vmc.e 

neste seguro lendo lhe o capitulo da mesma carta, e tam-
bém segure aos mais q' forão na ultima conducta, heide 
praticar com elles o mesmo quando for tempo porq' os não 
mandei para lá ficarem mas sim para serem rendidos por 
dessacamento sucessivamente. E aos casados q' querem bai-
xa para serem povoadores diga vmc.' também q' na pri-
meira conducta lha mando para poderem ficar desembara-
çados a tratar dos seos establecimentos, a qual não vai ja 
por se achar auzente o Provedor. 

Aos Aventureiros do mesmo modo certelique vmc.' que 
eu reconheço a razão q' lhe assiste o que fico cuidando nas 
providencias precizas para que possão ser recolhidos as suas 
Gazas, mas q' no emquanto espero tenhão todo o sofri-
mento e que continuem no Real Serviço com a mesma fi-
delidade e obediencia q' até agora tem praticado, que por 
tudo lhe serei sempre obrigado e os atenderei como mere-
cem. 

Não tenho mais q' dizer a vmc. ' só que na prezente 
conjunctura de nenhuma forma convém sahir Vmc.6 desse 
Continente por q' com a sua falta se porá tudo em peior es-
tado e seguir-se-hão aquelles prejuízos q' pode remedear a 
sua prezença e o bom modo com q' sabe levar a todos q' 
hé o q' muito obriga os homens em toda a parte e o que 
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mais os empenha nas occazioens por cuja razão tenlião vmc.® 
a bond.® de sofrer mais algum tempo e deixarse estar nes-
sa Praça até que as couzas tomem melhor semblante, pois 
na contingência prezente só assim ficarei socegado .(4) 

Espero q' vmc.® assim o pratique por utilidade do beal 
Serviço em q' com tanta honra e zello se tem empregado. 
No emtanto dezejo a vmc.® perfeitíssima Saúde e sempre 
mt . ' s ocazioens em q' possa mostrar o meo reconhecimen-
to com o gosto de servilo. Deos guarde a vmc." m. s an.* S. 
Paulo a 8 de Abril de 4774. Dom Luiz Antonio de Souza 

Snr. Tent." Cor.*1 Regente João Miz' barros, e Sar-
gento mor D. José de Macedo. 

Para os mesmos 

Na prezente conducta faço remeter para essa Praça os 
mantimentos, petrechos e muniçoens que constão da Relação 
inclusa por mim rubricada de que vmc.® tomará conta fa-
zendo-os recolher em armazém seguro para se distribuírem 
pela sua Ordem com aquella igualdade e clareza que se re-
querem tudo o que pertence a Real Fazenda e de tudo me 
virá recibo nas costas da mesma Relação para constar adon-
de pertencer deixando vmc.® copiado conteúdo neila p . a s e o 
governo. 

(1) Seria absolutamente impossível o Capitão General I). Luiz An-
tonio acudir o Yguaterny contra uma surpreza dos hespanhóes. A viagem 
de S. Paulo a Iguatemy era feita pelos rios Tietê e Paraná, a distancia a 
viajar era de cerca de 250 legoas e levava mezes, quando de Assumpção a 
Iguatemy a viagem podia ser feita em poucos dias, visto que a distancia 
não excedia de 8o legoas pelos rios Paraguay e Xexuy, terido apenas um 
pequeno intervallo de certâo onde estava a Serra de Maracajú. Alem da 
viagem para os hespanhóes ser muito mais curta e fácil, ainda elles tinham 
lia villa de Curuguaty um posto avançado excellente e â pequena distancia 
de Iguatemy. Assim foram inúteis todas as tentativas para defender o Ygua-
terny e a colonia cahiu á primeira investida dos hespanhóes para não mais 
se levantar. (N- da R.) 
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