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que devia occupar o General nas Procissões; o uzo, 
e a razão tem decidido esto ponto : Km todas as Pro-
cissões, em que vão cõnmnidades, ou o Cabbido, pre-
cede o General junto ao Palio da parte direita com 
tocha: Xaquellas em que vay a Camara, niedôa en-
tre esta, e o Palio, levando o Estandarte á mão di-
reita, e sem tocha: Em outra qualquer parte con-
funde o Povo, e não vay distineto. Desta sorte hé 
o (pie se tem estabelecido, Y. Ex. a mandará o que 
for servido. D. s G. c a Y. Ex. a S. Paulo 19 de Mayo 
de 17(>9. 111.'"" e Ex.'"" Snr.' Conde de Oeyras. 

I). Luiz Antonio de Souza. 

P.a o Snr.' Conde de Azambuja Vice-lJey 
111.'"° e Ex.'"° Snr.': — Se V. Ex. a tiver bastante 

Artelharia (piizera merecer a Y. Ex." me fizesse a 
mercê de remeter alguma para guarnecer as novas 
Fortalezas, em (pie precizo de mayor, o menor cali-
bre, aquelle para as da Costa do mar e estas para 
as do Certão. • 

Também lembro a V. Ex." o dinheiro para pagar 
a estes soldados, porque cadavez o necessitão mais. 
Pico muito prompto as Ordens de V. Ex." que 1Y 
G" S. Paulo a 1!) de Maio de 17(59. D. Luiz An-
tonio de Souza. 

r.» o Ajudante das Ordens Aionço Kotelho 
Recebo, entre outras, duas cartas suas de 12 de 

Abril deste prezente anno em uma das quaes diz me 
dera conta de ter chegado a expedição (pie foi pelo 
Pio do Registo, remotondo-mo o papel com as circuns-
tancias, e impossibilidades que acharão no dito Rio 
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para o não poderem navegar, e me diz mais (pie manda 
fazer canoas no Rio Tibagy, ou no que melhor có-
modo tiver que possa ir dezaguar abaixo dos Saltos 
(x), e em outra me segura Ym. o e ter disposto á Ex-
pedição do Tibagi para mandar por terra hum corpo 
de cem homens de Parnaguá, outro de Curitiba, e 
outro de Paulistas desta Cidade, e que o Capitão 
Caetano Gago da Camara com a gente de Iguapé se 
embarcará nas canoas para chegarem até aonde for 
possivel, que a gente se vay ajuntando, e estará 
prompta a entrar 110 fim de Mayo para se aprovei-
tar do pinhão, e que para estas deligeneias necessita 
que eu mande pessoa que pague as despezas que po-
derão chegar até trinta mil cruzados, e as mais pro-
videncias que Ym. e o aponta para haver de ter effeito 
esta disposição; faz-se-mc precizo antecipar este avizo 
para o advertir que esta idéa ja não vay bem cons-
sertada, porquanto as Ordens que eu a Vm.ot' parti-
cipei para ter prompta esta grande expedição liião 
fundadas em (pie até o tini de Março havia eu ter 
noticia certa da navegação do Rio do Registo e de 
tudo o (pie até o fim delle se tivesse descoberto, para 
eu poder sobre essas noticias determinar as providen-
cias necessarias, conforme as Ordens que tenho para 
que por cilas se Governassem os (pie comandassem as 
expedições grandes. 

Como estas noticias que eu esperava 111c trouxes-
sem os que entrarão pelo Rio do Registo me faltarão 
pela impossibilidade que encontrarão os (pie forão 
explorar o sobredito Rio, deve-se suspender a expe-
dição grande, até se alcançarem as noticias que eu 

(') A descri pção da exp lo ração do Kio do Regis to j á foi dada a c i m a 
pelo t e n e n t e Cascaes e Bruno Fi lguei ras . A fa l ta d e c o n h e c i m e n t o 
do s e r t ã o fa/.ia suppo r a poss ib i l idade de encon t r a r ou t ro rio a lem 
do ígnassi i que fosse de sagua r no P a r a n á aba ixo das Se te -Quedas . • 

(N. da R J 
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pertendo; porquanto me persuado que metida a ex-
pedição grande no certão por rumos incertos, e sem 
paragem determinada aonde devem ir estabelooer-se, 

/vay errada a idéa, o toda a gente de (pie se com-
poem em risco de so perder, vagando sem tino pelo 
mesmo sertão, ou voltar sem utilidade alguma por 
conta das dofieuldades que pode encontrar, e ficarem-se 
perdendo os trinta mil cruzados que tiver importado, 
(' o que mais hé ficar ou inhabel com esto gasto para 
intentar outra, porque attendidas as poucas forças 
desta Provedoria, se eu errar esta acção, em que tenha 
despendido a sobredita quantia não tenho d onde possa 
tirar igual porção de dinheiro para intentar outravez 
o repetila. 

A' vista do (pie o meu parecer hé que Vm. c e no-
vamente meta huma expedição pequena polo Pio Ti-
bagi ou por outro (pie melhor modo tiver, e que possa 
ir desaguar abaixo dos Saltos, ou sahir para outra 
parte, para explorarmos tudo o que ha, e esta expe-
dição basta que seja como a (pie já foi pelo Eio do 
Registo, ou pouco mayor para nos trazer noticias cer-
tas, e individuaes do que vir, e encontrar, que aSim 
hé que eu obrei antes de mandar a expedição grande 
que foi agora para o Yvay, a qual, quando par-
tio, levava já o ponto fixo do que havia de obrar, 
porque se tinha examinado tudo o que havia anteci-
pado, cuja averiguação lié a que ainda me falta por 
essa parte de que tratamos. 

No mesmo tempo que Vm. 0 0 meter polo Rio que 
elleger, e lhe parecer mais proprio a sobredita Ex-
pedição de canoas que levo apontadas, como pode 
'"'ontecer que ainda desta segunda deligencia suceda 
0 mesmo que sucedeo a primeira de encontrarem pelo 
curso da sua navegação algumas cachoeiras, ou dofi-
euldades (pie os embarace penetrar em té o tini da sua 
corrente para maior segurança do se alcançarem as 
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noticias que se pertendein, convenho em que Ym™ 
no mesmo tempo por terra meta uma bandeira de 
Exploradores de oitenta, ou cem homens que cortem 
pelo centro do Sertão e fação deligencia de penetrar 
até o tim delle, e nos tragam as noticias que acharem. 

Os que forem nas canoas pelo Rio, devem levar 
pouco mais ou menos as mesmas ordens (pie levarão 
os primeiros que entrarão pelo Rio do Registo, as 
quaes estão muito boas, e só lhe deve mudar o que 
respeitar a algumas particularidades do Rio que se 
eleger, se as houver dignas de se adivertirem, ou 
recomendarem. 

Os" que forem por terra devem levar substancea-
damente as mesmas ordens emquanto aos exames que 
devem fazer, aecrescentando-lhe as cautellas mayores 
que devem ter por terra, principalmente aquellas de 
offenderem o gentio de modo algum, pois que ainda 
(pie estes como barbares lhe lancem alguma surriada 
de frexas, ainda nesse cazo se devem bater as palmas, 
e mostrar quo vem de paz, e que não querem guer-
ra, e procurar (pie elles os deixem passar por bem, 
o (pie lhe assistem algumas dadivas, que para isso 
devem levar, porque persuadidos de que os brancos 
lhes não fazem mal, hé todo o caminho andado para se 
franquear o exame do Certão com menor deficulda-
de, e menos perigo, porque metida alguma Aldòa 
do Gentio de paz, por meyo delles se sabem muita 
parte do quo necessitamos, o que não será fácil de 
se averiguar por outro modo, principalmente tendo o 
gentio em guerra e por inimigo ('). 

Se acazo for Deos servido (pie algumas destas Ex-
pedições possa penetrar té a fronteira do Rio Paraná, 

( ' O resul tado des tas expedições vem no vol. IV. onde e n c o n t r a m 
o leitor a noticia da descober ta dos Campos de (!wira/mava e dos 
pr imeiros encontros com os gent ios da nação Xuelan. (N. da li.) 
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deve examinar a sua corrente, e informar-se dos es-
tabelecimentos que nelle houver ja feitos sobre as 
terras que ficão para a parte do nosso Continente, e 
este exame se deve fazer com mayor deligencia na 
borda septentrional do Rio do Registo ('). Se em 
nenhuma destas partes houver estabelecimentos fei-
tos de concideravel numero de Povoadores, devem 
ellegelos nas paragens mais próprias de se augmen-
tarem para o futuro, especialmente sobre a barra do 
Rio do Registo se não for pantanozo, e sendo se 
ellegerá em parte (pie feche as passagens para o nosso 
Continente, como tãobem (pie tenlião facilidade de se 
poderem comunicar com nosco pelas iravegações dos 
Rios, ou pelas veredas das picadas (pie puderem 
abrir : e se acazo houver ja os ditos estabelecimen-
tos em quaesquer dos ditos Rios se fará a dita ellei-
ção de terreno com mayor cautella, e naipiellas par-
tes mais cómodas que houver, e o mais alem que 
nos for possível, onde pararão ( se puderem ) as ex-
pedições, e não retrocederão sem nos darem parte para 
os socorrermos, e as noticias (pie nos darem serão 
exactamente examinadas, o contadas com a mayor 
verdade, e lizura para que sobre cl Ias se faça juizo 
certo do que são as eouzas, e do (pie devemos obrar. 

Se alguém lhe perguntar o que querem, e o que 
proeurão por ally, dirão que elles sairão sem ordem 
alguma do Governo, e só por impulso de buscar o 
Gentio 110 Sertão; e (pie arrumarão para aquella 
parte sem saber para onde, o que logo (pie tiverem 
acomodado suas canoas, e colhido suas rossas para 

(') 0 Rio do Registro 011 Iguassu, lá em baixo, serve d e divisa 
ent re a Republ ica Argent ina e o l is tado do Paraná , que per tencia a 
capi tania de S. Paulo. 1) Luiz António parece que previa a f u t u r a 
'liwstâo das Missões e se esforçava para assegurar ao Brazil a posse 
integral do Paraná , dominando toda a margem direita do Iguassu, 
que os Argent inos nunca mais occnparam desde a sua expu l são do 
Cioayrá em 1(132. Vide vol. I X . ( X da R.) 
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terem mantimento, sê pertcndem retirar, e tudo o 
mais que Vm. c e sabe se praticou no Yvay, e nunca 
se retirarão sem ordem 

Nestas expedições deve haver toda a moderada 
despeza, e a menor (pie for possivel, para se reser-
var o dinheiro para quando for conveniente meter a 
grande, devem ir ao modo Pautistico, caçando e an-
dando ; pois tanto for menor a despeza, tanto pode-
remos mais facilmente repetilas: Esta idéa hé mais 
segura, e certa, não tem outro defeito mais do que 
necessitar de mayor circuito de tempo, e poder eu 
ser rendido entretanto; mas este aceidente que hé 
duvidoso não hé de tanta ponderação (2), como me-
ter a expedição grande sem destino determinado, 
porque se pode perder tudo, e dar-se em culpa, hé 
o que me parece, e se a Yiri.ce lembrar alguma ra-
zão mayor (pie vença as sobreditas me avizo para 
se eoncederar, e rezolver. D." G. e a Yni. o e S. Paulo 
a 2 2 de Mayo de 1 7 6 9 . -- I). Luiz Antonio de Souza. 

I\a o mesmo Alfonso Hotel lio 
Alem do que a Vm. o e explico na carta antecedente 

de novo lhe recomendo que aos Comandantes que 
forem nesta expedição deve passar as mais apertadas 
ordens para que nem elles, nem as pessoas do seu 

( ') Para enganar os l iespanhóes D. Luiz Antonio deu o n o m e de 
expedições do Yvay ás suas ten ta t ivas de povoamen to do Yguatemy, 
quando não lia ligação immedia ta en t re o Yvay, rio todo paranaense , e 
o Yguatemy, que 6 todo de Matto-Grosso, capi tania d e s m e m b r a d a de 
S. Paulo havia 20 annos . A força do habi to fazia com que a inda se 
desse o nome de expedição do Yvay a colonia já f undada e conhecida 
dos e spanhóes em terr i tór io m a t t o g r o s s e n s e de Ygua temy. 

(*) A subst i tu ição de D. Luiz Antonio na capi tan ia de S. Paulo era 
ques tão de alta importancia . Quem veiu substi tuil-o foi Martini Lopes , 
um dos governadores ma i s incapazes e perversos q u e o governo por tu 
guez remet teu ao Brazil. (N.da R.) 


	10.5016_10-ORDCISP-09-18_20_-_0646
	10.5016_10-ORDCISP-09-18_20_-_0647
	10.5016_10-ORDCISP-09-18_20_-_0648
	10.5016_10-ORDCISP-09-18_20_-_0649
	10.5016_10-ORDCISP-09-18_20_-_0650
	10.5016_10-ORDCISP-09-18_20_-_0651

