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25 
Deos queira prosperar, o ajudar a felicidade desta 

Expedição, para honra e gloria sua, e ao Comandan-
te saúde, e discurso para obrar com acerto o que 
de ve para dezempenho do conceito que fiz delle 
quando o nomeey para o dito emprego. Dadas estas 
ordens boje dia do seu embarque 6 de Dezembro de 
1 768 anno ('). 

N. 4 
Para o Snr. Conde de Oeyras 

111.11,0 e Ex."10 Snr':—Nas vertentes da Serra que 
faz frente ao Grande Certão do Tibagi, entre a mesma 
Serra e ao caminho que do Registo de Curitiba vem 
para esta Cidade se tem descoberto pinta de ouro 
conveniente ( 2) e geral em grande distancia ao longo 
do mesmo caminho, em que liabitão muitos moradores 
dispersos desta Capitania, o se tem avançado outros 
de fora delia com a esperança de poderem minerar: 
"ias como a inflexibilidade com (pie tenho sustentado 
as Ordens de S. Mag. e que prohibem a extração de 
ouro em novos descobertos, tem dezanimado a todos, 
e não acertão o modo de poderem empregar as suas 
eseravaturas, a penúria a que se vão reduzindo, e a 
neeeeidade que ha de os conservar para a intentada 
conquista do Tibagi, adonde depois de enfraquecidos, 
mal poderão servir para as deligencias de entrar, 

( '; O Coronel Affonso Botelho estava em Curitiba nessa ocasião 
0 a data é de lá, embora o logar não venha expresso. Vide pags. 37 
( > seguintes do vol. IV. 

( 2) Esta descripção geographica está muito obscura. A serra parece 
N er a de Paranapiacaba, havendo bastante ouro em Apiahy e cabe-
ceira do Paranapaneina. (JV. da li.) 
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povoar, e segurar na forma que a Y. Ex." tenho 
exposto: me pareceo conveniente nestas circunstancias 
emquanto me não cliegão os despachos de Y Ex." 
sobre as contas que tenho dado a este respeito, dis-
farçar com elles que se vão entretendo em algumas 
faisqueiras, sem com tudo lhes permitir mayores 
serviços, e para melhor encobrir o intento de os in-
treter, sem entrar na repartição das terras que per-
tende para minerar, me vali do pretexto de lhe querer 
mandar sucavadores para que examinem os corregos 
e me dem parte, com cuja deligencia hirey alongando 
o tempo emquanto Y. Ex". pozitivamente me não 
responde, participando-me as Peaes Ordês, ou para 
os meter daly no Descubrimento, e Conquista do 
Tibagy, ou para os fazer sahir para outras partes 
adonde vão arrumar os seus modos de vida. D." (T.e 

a V. Ex." m.8 a." S. Paulo 30 de Janeiro de 1769. 
U l . m o e E x . m u S.1' Conde de Oeyras.— Dom Luiz 
Antonio de Souza. 

X. 5 
I l l . m o e Ex. m " Snr':—Ainda que AT. Ex. a com as 

claras luzes da sua admirarei penetrarão tem cabal-
mente comprehendido a i< trópica cobiça, com que os Jn-
(jtezes com o seu comercio nos absorvem todo o nosso 
ouiv, para confirmação desta phiziça certeza, em que 
Y. Ex." se acha accrescentarey mais huma pequena 
prova do que tenho alcançado nesta Capitania a este 
respeito. 

Em carta n.° 6 d o = ESTADO POLITICO=, que 
em 31 de Janeiro do anilo proximo preterito de 1768 
escrevi a Y. Ex. a toquei já levemente este ponto 
prometendo remeter a Y Ex." o numero do escravos 
que actualmente existem nesta Capitania; chegarão-me 
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