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S. Mag.® fosse servido e quizeSse mandar separar del-
le alguma couza se julga q' havendo hua Consignação 
annual de duzentos mil cruzados certos e efectivos, se 
poderá por em pratica o que contem o referido Plano 
havendo a mais exacta economia, e quando não seja da 
aprovação de S. Mag.® este parecer com aquele compu-
to de dinheiro q' o mesmo Snr' for servido querer 
aplicar para estes Socorros, se poderão hir dando co-
mo até agora se tem dado, á proporção das Forças que 
tivermos e permetirem os cabedaes com q' nos achar-
mos sobre o q' V. Ex.a disporá como lhe parecer mais 
util ao Serviço de S. Mag.e, e com o acerto q' cos-
tuma. 

D.6 g.e a V. Ex." São Paulo. . . . outubro de 1772 
/ / 111."10 e Ex.mo Senhor 

D . L u i s Ant. .o í l e S o u z a 

Tllmo e Ex.mo Snr.' .'. . . 
- ao adiantam/0 

me recomenda nas Instruçoens de 26 de Janeiro de 
1765 em q' sahy deSsa Corte p.a este Governo em que 
se tem empregado tanto trabalho, e tantas despezas,. 
se acha no tempo prezente com tanto adiantamento co-
mo V. Ex.a poderá examinar do Mappa q' remeto nes-
ta ocazião, e das diferentes relaçoens, q' tenho reme-
tido sobre esta importante deligencia q' S. Mag.® deno-
mina — Grande — Offereceseme expor a V. Ex.a que 
sendo hum dos mayores obstáculos q' se encontrão pa-
ra o Seo proSeguim.'0 a ferocid.® dos índios q' habi-
tão aquele Certão, e tendo-se visto, e experimentado 
q' os d.os índios depois de receberem as nossas dadi-
vas, e aceitarem a nossa amizade não se reconciliaram 
comnosco com cinceridade, e bôa fé, antes pelo contr." 
descimulando o seo odio debaixo das aparências paci-
ficas procurarão os modos de poder matar como ma-
tarão aos que Se fiarão dos seos fingim.toa e devendo 


