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Sc Y. Ex." me puder mandar a artoLharia que lhe
tenho pedido, será muito conveniente que venha, e
com ella alguma polvora, conforme a quantidade com
com que V. Ex. se achar, porque ja vou carecendo
por ter repartido a (pie tinha com estas expedições.
Quando Y. Ex." me queira honrar com as suas ordens siguro á V. Ex." a minha fiel escravidão, o
prompta obeilienoia. D. G.° Y. Ex." m. a. S. Paulo
8 de Junho de 1769.—I). Luiz Antonio de Souza.
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Outra para o mesmo Yice-Rey
111." e Ex. Snr; — Foi V. Ex." servido aprovar
o novo estabelecimento, que os Foragidos desta Capitania fizeram sobre as margens do Eio Guatemy (')
fazendo-me V. Ex." a mercê do aconselhar (pie nos
termos prezontes se devia conservar a todo o risco;
e animado com a grande Authoridade do parecer de
V. Ex. dispuz logo, e sem perda de tempo mandarlhe hum socorro, e em 29 de Março, e 12 de Abril
deste prezente anno fiz partir duas esquadras compostas de 22 canoas, e 6 batelões em (pie embarquei
27 soldados com seu Sargento, 4 pocinhas com as
monições competentes, e 654 pessoas de povoação,
homens, mulheres, e meninos ( ), o ja tive noticia em
os ultimo de Mayo que foram vistos em boa conserva
navegando o Rio-Graiule ( ), e livres das cachoeiras
deste Eio Tliietó. Agora estou preparando outro
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(') E' difficil de saber a quem D. Luiz Antonio ainda pretende enganar,
chamando de foragidos aos expedicionários de Yguatemy. A principio
pretendeu enganar os hespanhóes e aos espiões que podiam aqui ter;
porém, agora já não havia mais razões para uma tal linguagem.
(*) Toda esta gente foi mais tarde abandonada a seus únicos recursos, perecendo grande parte pelas epidemias que assolaram a
colonia, ficando muitos prisioneiros dos hespanhóes e poucos voltando a S. Paulo. Vide vols. V . á X°.
(") Para ir ao Vguatemv não se navegava c> Rio Grande; descia-se de
Porto Feliz (Araraytayuaba) pelo Tietó e Paraná e subla-se o Yguatemy
até a colonia, que estava 20 legoas acima da barra.
(N. da R.J
o
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socorro para lhe mandai- depois que recebi os avizos que
V. Ex. proximamente me mandou vindos da Colonia (').
Alem destes socorros me parecia conveniente que,
sem dar lugar a que se advertisse em todas as conveniências que podem rezultar-nos deste estabelecimento
que a A . Ex." parece tão util, se fossem formando
outros á direita e á esquerda por toda a direcção das
nossas Fronteiras, com (pie formássemos huma linha,
e fechássemos os nossos Certões, e sobre isso ando
ja actualmente trabalhando para poder vencer as grandes dificuldades que se opoem para se formar este
projecto. Mas toda esta idéa hé impossível que eu
possa sustentar por muito tempo sem que V. Ex. a
queira tomar a si, e eu ser somente o executor, tanto
porque não fio das minhas poucas experiencias negocio de tanta ponderação, como porque as.forças desta
Capitania não são por si só suficientes a sustentar os
soldos das guarnições que hé precizo conservar, como
tãobem as despezas dos indispensáveis soccorros sem
fundos certos de onde se tirem os dinheiros, e achando-me ja esgotado de cabedal, e de gente com os preparos das expedições que tenho feito careço para os
continuar de mayores providencias tanto da nossa
Corte, como das rezoluções de V. Ex. , e antes que
de todo me faltem os meyos ponho na prezença de
V. Ex." o que hade vir a ser precizo para que V.
Ex.", parecendo-llie conveniente estas dispozições, possa
com tempo dispor os meyos necessários para que se
nao pereão, ou deixem de conseguir-se todas as utilidades que forem conducentes para segurança destas
Capitanias, o bem do Eeal Serviço, que hé só o que
mais dezejo. D. G.° a V. Ex." m. a. . S. Paulo 23
de Junho de 1769.—Dom Luiz Antonio de Souza.
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(') A Colonia do Sacramento era considerada ponto estrategico
"nportante, foi muito disputada, tomada e retomada pelos hespanhoes e portuguezes e foi finalmente perdida pelo Brazil em 1827
Por incapacidade de Pedro I.
(iV. da li.)

