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a esperala, porque levou ordem para mandar subir 
canoas por todas as barras dos Rios, que dezaguarem 
para aquella parte, e logo que puder, e o permitirem 
as occaziões hade executar infalivelmente esta ordem. 

Pelo que toca a Vm. c e já lhe digo, todo o seu hm 
hade ser descubrir as noticias do Rio do Registro, exa-
minar a sua corrente, e ir formar o principal estabele-
cimento junto á barra que este rio hade Jazer no Paraná, 
e por toda a direcção e corrente de hum e outro rio 
se hade procurar o formar a barreira de estabeleci-
mentos que se possão soeeorrcr huns aos outros, para 
com cila fecharmos os nossos Sertões, porque ao depois 
de segura e forteficada a fronteira por modo que 
nos possamos deffender, nella mecheremos por dentro 
os ditos Sertões seguramente como quizermos, sem 
perigo, ou reccyos de (pie nolos venbão tomar. 

Tenho-me de todo explicado por assim me ser 
precizo, agora guarde Ym. c o o segredo que pede esta 
matéria de (pie não deve ser instruído o publico, porque 
será perdida inteiramente se o vierem a alcançar. 

I).s de a Vm. o e luz para os acertos de q'. necessi-
tamos por ser esta liuma acção muito grande, muito 
defficil e arriscada, e ao mesmo tempo de mayor gloria. 
O mesmo S. r G.® a Vm.™ como dez.". S. Paulo a IS 
de -Julho de 1769.— Dom Luiz Antonio de Souza. 

Puni o mesmo Ajudante de Ordens Alfonso Botelho 
Torno a lembrar a \ in.c® (pie esta acção em que 

Viu.™ está empregado não hé qualquer couza, hé hum 
projecto muito grande, e milito difficil, que necessita 
ser conduzido com as mais prudentes, e bem ajustadas 
medidas; para se poder executar, e lograr o seu ultimo 
hm, pede huma applieação incançavel, e huma conci-
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deração tão activa, que não escape o mínimo ponto, 
porque qualquer couza, que suceda errar-se, occazionnrá 
huma terrível mudança,, e huma penoza perturbação 
em todo o conserto, com (pie está imaginada esta idéa; 
pelo que deve Ym.™ ter sempre prezente na memoria 
todas as Iustrucções que lhe tenho dirigido, lembrar-
se até da mínima palavra, para poder combinar lmmas 
razões com outras, e poder se determinar nos eazos 
que se hão de offereeer sem deserepar couza alguma 
do espirito com que vay principiada esta acção, pois 
não hé possível, por mais que se escreva, poder com-
prehender a differente variedade de sucessos, que podem 
occorrer: O mais que se pode fazer hé dar á \ m. e o 

os principios, e os fins, de que nunca Ym. o e hade ar-
reda r-se, e a elles ajustar os meyos pelo melhor modo 
que lhe ensinar a experiencia: para que isto se logre 
hé precizo que o Chefe principal saiba haver-se, se-
gundo estas regras, que tenha todas as qualidades (pie 
ate agora se tem achado em João Miz Barros ('), o 
qual pouco tem errado, e ainda isso em que descrepou 
só daqui por diante hé que hey de saber o pouco, ou 
muito prejuízo que esse erro tiver cauzado: isto lhe 
digo para que faça advertir em tudo, porque o miniino 
crio em acção grande, não hé pequeno, sempre cauza 
''feitos grandes (2). Este Chefe deve ir 110 segundo 
Corpo, e seguir o primeiro que lhe hade ir lançando 
as rossas por onde houverem de ficar permanecendo os 
estabelecimentos, e com o segundo Corpo hé (pie deve 
ir penetrando adiante, e medir de sorte o tempo em 
que hade plantar as rossas, que chegue a estabeloeor-
se na barra do Rio do Registro por tal modo que 
nunca mais largue, o seu posto, nem por falta de man-

(') João Mar t ins Barros era paul is ta , lillio de Ytu; foi capi tão-mór 
regente de Yguatemy por mui tos a n n o s e lá morreu , com I». Jo sé de Macedo e outros, da terr ivel ep idemia que assolou aquel la infeliz 
colónia. Vide vols. V a I X . 

( a ) O g rypho é do original, (N. da li.) 
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timonto, que deve ter precavido pelos estabelecimentos 
das rossas antecedentes, nem obrigado de alguma força 
qualquer que ella seja, porque deve saber dar taes 
razões, e ter lmni tal expediente de lembranças na-
turaes, que possa dar saída a tudo o (pie se offerocor 
com notável prudência, sem nunca poder ser atalhado, 
ou convencido sobre os pontos que se lhe (lerão nas 
Instrucções que lhe hão de servir de fundamento, e 
nunca os hade perder de vista. 

Isto hé precizo, porque sobre os ditos pontos baile 
dar taes razões, que nunca possão romper com elle, 
sem fazer um absurdo inaudito, que possa protestar-
se, e tornar-se em culpa grande ao chefe contrario, 
que o pertender constranger, de sorte que o recovo 
que tiver o dito chefe contrario se se meter em couza, 
do que se lhe possa tomar culpa, o faça suspender, 
e o embarace para nunca se rezolver a atacalo. 

Ja Ym.0'0 vé, que isto carece de huma particular 
habelidade, e fortuna, sem a qual se não pode dar a 
devida satisfação em circunstancias tão delicadas. 

Mas e s tes apertos pode sor que lhe não sucedão, se 
Deos for servido, e para que melhor se possa haver 
nellex, deve cuidar muito em acertar na elleição do citio 
em que se hade estabelecer, que seja om parto tão pró-
pria, como a que ellegeo o João Miz' Barros (1), porque 
tem agoa dentro, e as rossas perto, que as colhe com 
muita comodidade, e lhe tição tão cobertas, que lhas 
não podem ir pilhar, nem destruir, e por diante tem 
tantos desfiladeiros, e embaraços, que não podem pas-
sar a atacalo, sem grande perigo, e a comunicação 
comigo tão franca, o tão aberta que ninguém lha pode 
cortar ou impedir. D.8 G'° a Yin. c o S Paulo a I f> de 
Julho de 1769.— Dom Luiz Antonio de Souza, 

(') O Ygua t emy podia ter sido excel lente posição es t ra tégica e po-
litica; porém era de péssimo clima e a colonia l iquidou-se pelas epi-
demias que a assolaram. Vide vol. IX . 
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