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ral passem na prezença delle mostra as suas Com-
panhias nomeando e fazendo entrega ao d.° Ajud.® 
cada hu de dez soldados dos mais capazes, e de-
zembaraçados de suas respectivas Companhias, fa-
zendo-os Logo apromptar p.a irem nesta delig.a p.a a 
qual nomearão também, com aprovação do sobred.0 

Ajud.® hu Official inferior, q' se julgar mais idoneo 
em huma, ou outra Companhia, e a todos fação por 
promptos com seos armamentos p.a marcharem p.a 

o Porto de Araraytaguaba ao primr.0 avizo, em q' 
espero não haja a menor falta por q' se fação res-
ponsáveis. S. Paulo a 23 de Junho de 1774. Com 
a rubrica de S. Ex: 

P.a o Cap.m mor Reg.te Jozc Gomes de G o r a 

Por carta de 9 de Fevr.0 proximo passado re-
feri a Vm.™ os movimentos, que corrião na nossa 
Frontr . a do Sul, e o cuidado, q' me estimulava de 
q' também por essa parte se fizessem conhecer, 
motivos, que me obrigarão anteciparlhe com deli-
gencia aquelle avizo para se previnirem com tem-
po todas as cautelas, e necessarias providencias 
para a nossa deffença sendo precizo adiantarmonos 
a segurar o passo mais importante na urgência das 
referidas circumstancias q' lhe repeti, e em que foi 
bem instruido, isto supposto me diz Vm.ue por Carta 
de 4 de Abril deste mesmo anno, q' não pudera ter 
effeito executar-se o projecto, q' em semelhante 
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cazo devião seguir, attentas as dificuldades, que oc-
currião naquelle tempo, por cauza de ter pouca 
gente, moléstias q' havia, e falta de viveres para o 
sustento necessário ; o q' não facilitava dividir-se a 
Tropa para parte distante com evidente risco de não 
poder conservarse, e de a perdermos se houvesse 
occaziâo de ataque, sem poder ser soccorrida; a cujo 
respeito, tomando as medidas precizas, em q' pru-
dentem. t e concordarão os votos dos officiaes, q' 
constituem o corpo dessa Tropa, se assentou não 
devião adiantar-se a deligencia tão arriscada 110 de-
cadente estado em q' se achavão, emq. t0 não che-
gassem os soceorros, q' eu lhe dizia ficava dispon-
do, e que para este fim se necessitava; Segurando-
me porém, que estavão m.t0 firmes, e rezolutos p.a 

sustentar a fidelid." portugueza té perderem as vi-
das, e esgotarem a ultima gota de Sangue 11a def-
fença desses Domínios, que pertencem a S. Mag.c o 
q' m.t0 lhe Louvo e não menos devia esperar das 
honradas obrigaçoens q' em todos conheço. 

Por esta cauza novamente sou a dizerllie, q' como 
as couzas se tem posto em figura de melhor sem-
blante, e as disposições, q' corrião p.a o Sul a re-
bater os insultos, q' ameaçavão estes estados, se 
tem suspendido, e mandado retroceder, me deixão 
persuadir, q' também por ahy não haverá que re-
cear nesta conjuntura, antes q' ficará tudo em es-
tado de melhor se comunicarem as duas Nações, e 
de podermos adiantar sem suspeita os nossos pro-
jectos ; motivo este q' também me obriga a suspen-
der por ora o q' tinha disposto mandar nesta ex-
pedição para essa Praça e q' só faço remeter por 
agora o q' julgo mais precizo de viveres, paga-
mento de seis mezes para toda Tropa, e fardam. t0 
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completo para as duas comp.as pagas : como também 
os prezos, q' constão da relação, q' os acompanha 
para se recrutarem alguas faltas, q' bajão nas Com-
panhias, ao mesmo tempo, q' fico cuidando na dis-
posição de mandar render alguns officiaes, e par-
te dessa Tropa por conhecer a razão q' lhe assiste, 
o q' j á agora fizera se o Soccorro, q' mandei de 
seis companhias para o Rio grande me não emba-
raçasse o podelo fazer já, como dezejava, o q' não 
deixarei de fazer Logo q' elles chegarem, persua-
dindome será m.t0 breve por estarem j á em acção 
de retirada. 

Nesta segunda expedição, q' fico dispondo, para 
partir, passado hú mez depois desta, mandarei to-
das as mais providencias, q' me forem possiveis, e 
q' julgo mas neccessarias para a conservação dessa 
Praça, esperando, q' no entanto satisfará Vm.co com 
o seo grande préstimo, e actividade todos os q' fi-
carem descontentes pelo pouco pagam. t 0 que agora 
mando, certificandoos q' a não ter feito prezente-
m.te o grande gasto q' foi precizo com a expedi-
ção do Rio Grande, certam. te lho mandaria nesta 
occazião mais avultado, mas q' o q' agora não faço 
pela cauza referida, q' m.t0 breve o farei com a 
mayor quantia que fico dispondo p.!l lhe r eme te r ; 
e q' com esta certeza, q' lhe dou, que tenlião to-
dos o sofrim. tc de alguma demora até q' tudo se pos-
sa ajustar, como dezejo. 

A noticia, q' me dá de terem chegado os índios 
Canhoans com demonstrações de paz e promessas 
de quererem voltar com suas famílias, estimo m.t0 e 
m.'° mais estimarei, q' se reduzão a viver junto a 
nós p.n cuidarmos nos meyos de sua salvação, e 
de os fazer obedientes vassalos de S. Mag.e: delig.a 
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esta, em q' Vm.ce fará ao mesmo Senhor, e a D.s 

hum grande serviço, se assim o conseguir, p.a o q' 
recomendo a Vm.ce q' se elles chegarem com cer-
teza de quererem ficar Sujeitos a nós q' me faça 
logo avizo breve p.a lhe mandar assistir com todas 
as providencias, q' forem necessarias, assim de Pa-
dre p.a Catequizar, como do mais que for precizo 
p.a a sua Subsistência, o q' inda não faço agora 
pela incerteza em q' estamos da sua vontade pouco 
constante. 

As reflexões, q' Vm.ce faz de ser a margem do 
Rio epidemico, e de ser util a mudança do Lugar 
para parte mais sadia, em q' nos possamos conser-
var ; como Vm.ce tem toda inteligência, e faculd.0 p.a 

seguir o q' for mais conveniente p.a a conservação 
da Saúde e para segurança do Paiz, com o tempo 
lhe irá mostrando a experiencia melhor acerto do 
Lugar ; pois he certo q' se no primer." fundamento 
só houve moléstias, depois de passados tres annos, 
q' o mesmo poderá Suceder em outro qualquer que 
pareça mais Sadio ; pois me parece q' todas as mo-
léstias, q' tem havido são mais cauzadas por acci-
dentes na mudança dos tempos, q' procedidas da 
natureza, e má qualidade do Paiz, em q' geralmente 
se comunicão os mesmos ares, e por isso so o tem-
po, e a experiencia, como ja dice, descobrirá o q' 
hé melhor antes de abandonarmos o q' está feito, 
sem nos metermos em mayores trabalhos e nisto se-
guirá Vm.oe Sempre quando a necessidade o pedir 
o q' lhe parecer mais ajustado a razão e a Segu-
rança d'esse Continente, em q' lhe recomendo nunca 
perca de vista aquelles pontos, em q' consiste a se-
gurança dos Reaes Interesses, de que foi encarrega-
do e cabalm. t e instruído. 
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Emquanto a Cituaçâo da Bocaina, visto ser Sa-
dia, e os Povoadores delia se agradão, me parece 
m.t0 bem, q' aly se estabeleçâo os que puderem 
acomodarse, mas sempre com as cautellas necessá-
rias, em q' devem viver, para prevenirem as trai-
ções com q' os índios os queirâo hostilizar. 

Tudo mais q' me parteeipa das suas disposições 
acho com m. t0 acerto, não tendo q' acrescentar lhe 
mais q' o Louvor dos grandes serviços, q' tem feito 
e q' espero faça a S. Mag.e acreditando em tudo o 
seo grande préstimo, e conceito q' sempre fiz da sua 
capacidade. D.s g.e a Vm.ce S. Pau lo a 24 de Junho 
de 1774. Dom Luiz Antonio de Souza.—Snr. Cap. m 

môr Reg.10 Jozé Gomes de Gouvea. 

Para o mesmo 

Vejo o que Vm.ce me diz a respeito das obser-
vações, que com industria vai fazendo na Provín-
cia do Pa raguay por meyo das correspondências a 
q' tem dado principio, e q' dezejo continuem para 
podermos alcançar o fim a q' se encaminhão os 
projectos d 'aquelle Governo, respectivo ás expedi-
ções em q' Labora com o pretexto de estenderem 
as suas Povoações Rio acima, pois hé util saber-
mos a par te certa, em q' se estabelecem, e se se 
avezinhão m. t0 ao nosso continente, no que reco-
mendo a Vm.ce tenha sempre grande Cuidado de se 
fazer sciente, e de me partecipar o que nisto for 
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