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Em toda a parte dezejo merecer a graça de Y. Ex. a 

e que por effeito delia me permita sempre a honra 
de empregar-me 110 seu serviço. Deos G. e a Y. Ex . a 

S. Paulo a 22 de 9br.° de 1769.—Bom Luiz Antonio 
de Souza. 

Carta jtara o I l l . m o e Ex . m o Snr. Marquez (le Lavradio tendo tomado posse de Yice Rey, e Capitão-Gene-ral de Mar, e Terra do Estado do Brazil. 
111."10 E x . m o S. r — Nesta plauzivel occazião em que 

essa Capital com todos os Povos deste Brazil festejão 
a boa vinda de Y. Ex. a , e applaudem a posse que 
Y. Ex. a tem tomado do Governo geral de todos elles, 
não pode faltar a minha escravidão, e obediencia, 
quando por tantos motivos hé obrigada em aparecer 
na prezença de Y. Ex . a do modo possível para dar 
á V. Ex. a os devidos parabéns com o mais obzequio-
so rendimento, e reverente affecto: As honras, e 
favores de que sempre fui devedor á Y. Ex. a accre-
scentão o meu jubilo, reconhecendo as relevantes quali-
dades de Y. Ex. u para tão alto emprego; e nesta certeza 
me prometo muitas felicidades, não só pelo que 
respeita em particular a esta Capitania, pelo muito 
que necessita dos socorros de V. Ex. a , mas geral-
mente pelo que toca a todo o Estado, em cujos vo-
tos uno tãobem os meus, dezejando a Y .Ex. a mui-
tos acertos, e (pie Deos N. 8 / conserve a Y. Ex. a 

a vida, e saúde tão necessarias para as expedições 
do Eeal Serviço, como para o amparo dos (pie devo-
tamente lhe pedimos tudo o que for para mayor bem, 
e felicidade de Y. Ex. a . 

Em occazião mais apportuna darei a Y. Ex. a con-
ta das couzas mais notáveis, que agora pendem nesta 

(') Serviu até 177i-> e chainava-se Dom Luiz de A lme ida Portugal 

Soares de Eça Mel lo Si lva Mascarenhas. ( N . d a R . ) 
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Capitania, e para tudo o que Y. Ex. a me determinar 
me acharey muito prompto para obedecer fielmente 
as Ordens de V. Ex. a q.' Deos G. e S. Paulo a 22 
Novembro de 1769 .— Dom Luiz Antonio de Souza. 

IV o Àjud 0 (le Ordês Ant°. Lopes de Azevedo. 
Em 31 de Outubro chegarão cartas desse Estabe-

lecimento com data de 20 de Setembro deste pre-
zente anuo livrando-me as suas boas noticias do 
justo cuidado em que a dilação delias me tinha posto. 
Estimo que fizesse a sua viagem com felicidade, con-
duzindo toda a expedição a salvamento por entre os 
trabalhozos perigos desses Rios. ( x) 

Agora permita Deos que com o mesmo bom su-
cesso se vá estabelecendo e fortificando essa Fron-
teira, e me parecem muito boas as medidas que tem 
tomado, especialmente a rezolução de se deixar ficar 
até que as couzas possão tomar melhor semblante e 
melhor soeeyo. 

Estes tempos passados tive mayor cuidado pela 
noticia <pie se espalhou de que os Castelhanos en-
grossavam em Rio Grande, e chegaram a mandar-se 
algumas Companhias de socorro do Rio de Janeiro 
para aquellas partes; e estas vozes acrescentadas co-
mo de ordinário acontece não deixavão de me trazer 
dezasocegado por muitos motivos, mas o tempo foi 
mostrando que estes movimentos não ti verão mayor 
consequência. 

Pode ser o mesmo suceda pelo que respeita as 
disposiçoens do Governador do Paraguay, e que se 

(') Estes rios eram o Tietê, Paraná e Ygua t emy . O Tietê ora 6 
ainda é o mais perigoso de todos elles para esta expedição. Para 

mais noticias sobre o assumpto vide os vols. V a X . d a l i . ) 
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