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ou todos, 011 aquelles que entender lhe são necesarios, e que 
chegando lá sem demora tome posse daquelle Citio por par te 
desta Capitania, e tomada ella impida em o Real nome de 
Sua Mages tade pela Ordem que tenho do mesmo Snr ' o . 
bullir-se nellas, antes de se dar conta, e se receber a rezo-
lução do que se hade obrar . Deos Guarde a V. S.a m.s a.s 

Villa de Santos 31 de Ag. t o de 1765 — Dom Luiz Ant.° de 
Souza. 

Ao Sr. Conde de Oeyras 

N.° 1.° 

Ul.mo e Ex.m o Snr ' — Depois de com ferir com o Conde 
de Cunha Vice Rey no Rio de Janeiro , todas as couzas mais 
importantes , e essensiaes das instrucçÕes, que de V. Ex. a 

receby, vistas as for tef icações daquella Bar ra e as Couzas 
mais in teressantes do serviço de Sua Mages tade que Deos 
guarde me embarquei logo que o t empo o permet io na pri-
meira embarcação que achey mais p romta e par t i immeclia-
tamente para a Villa de Santos. Sahy no dia 16 de Julho, e 
navegando com vento favoravel paSsamos as Ilhas daquella 
Costa, the def ron te da Ilha grande em cuja a l tura mudou o 
vento e sobrevindo tempestade não podemos tomar a dita 
Ilha e varando-a fomos dar fundo, ao pé do Cabo do Cayrusú 
que forma uma das pontas mais avansadas ao mar da. ensea-
da de P a r a t y : Como se não podia fazer viagem, me aprovei-
tey daquella ocazião para ver a enseada por dent ro tendo no-
ticia que Sua Mages tade que Deos guarde t ivera já in tento 
de querer fazer defensável para impedir o acolhimento que 
dentro delle e junto a sobredita Ilha grande hião buscar os 
levantados em tempo de gue r r a e sem embargo de se achar 
o mar a l terado a fuy ver toda, e examiney miudamente , e 
não comprehendi que ouvese meyos de se lhe poder fazer 
algum genero de impedimento, porque a dita enseada, 
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lie grandessiss ima, representa o mar largo sem nenhuma 
diferença e se perde quaze de vista a terra donde se 
saliio: Os habi tadores são muito mizeraveis, dispersos 
em grande distancia huns dos outros , só se comonicão 
em canoas pelo mar , vivem da pesca, e de alguma tenue la-
voura de mandioca, e a lgumas la ran jas que cultivão junto 
a P r a y a : Sem nenhuma commodidade para ouvirem missa, 
e todo o res to do Paiz, que são Morros muito altos, estão 
cuber tos de densíssima e asperissima mat ta . Tornando a 
embarcar , quiz ver o Po r to de S. Sebastião, porque tão bem 
aly en t rão levantados, e imcomodão a ter ra , por cujo motivo 
tão bem aly devia haver algum genero de fortificação que o 
impedisse, mas não permet io o mar , nem o vento, que eu aly 
podesse dezcmbarcar . Cheguei f inalmnte ao Por to de Santos 
no dia 22 com 7 dias de viagem e dezembarquey na Villa no 
dia 23, e o estado em que achey as couzas pertencentes ao Ser-
viço de Sua Mages tade que Deos Guarde, o exponho a V. 
Ex . a nos Off.QS seguintes. Deos Guarde a V. Ex. a Porto de 
Santos em 25 de Julho de 1765 — Ill.mo e Ex.m o Snr' Conde de 
Oeyras — D. Luiz etc. 

N.° Seg.do 

111.1"" e Ex.m o S.r — Nestas Américas tudo he grande, 
as Provincias, os Rios, os Montes, as Campinas, os Mattos, 
as Arvores excedem ext raord inar iamente ao que se cos-
t u m a ver no Reyno. Sobre tudo as Bahyas e emSeadas, são 
amplíssimas, e por este motivo difíceis de for t i f icar : Eu 
vi, e examiney a de P a r a t y que reprezenta o mar largo, e 
tendo dent ro mult idão de Ilhas, e sendo huma delias a Ilha 
grande que tem 4 léguas de Comprido, parese que não ocupa 
lugar, e por isso he impossivel de se fo r t e f i ca r : Os matos 
que cerrão as passagès, a penúria e pobreza dos habitantes 
daquellas prayas, são a única defeza. Es tas emseadas de 
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