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P- o Ajudante das Ordês Ant" Lopes de Az. q.' se
acha 110 Yvay (')
Das copias que lhe remeto verá os avizos que me
chegarão do Rio de Janeiro, vindos da Colonia, os
quaes referem os grandes preparativos que se faziam
em Buenos Ayres no principio deste anno, observando-se grandes movimentos de Tropa, embarcarem-se
muitos petrechos de Guerra, pranchões e colxoens, e
apartar-se Artilharia grossa de 18 e 24, e suposto que
tãobem que hião passando para a parte de Piachuello,
e se entendia se encaminha vão a Rio Grande; com tudo
não hé isso o bastante para que eu deixasse de presumir tudo o que poderia acontecer, em consequência
destas disposições, porque muitas vezes tem sucedido
o fazerem-se as ameassas para huma parte para se cahir
repentinamente com toda a força em outra muito diffe1'ente. Este meu reeevo se accrescenta com a noticia
que de lá se manda de que não tem chegado de Paraguay as costumadas partidas de yerva, por estar a Provedoria falta de mullas, e cavallos por cauza dos muitos
que tem passado os Potuguezes, que se achão estabelecidos (>m Guatemy, aonde elles dizem tem huma
grande Fortaleza com muitas familias, etc. Pelo que
tenho entrado em cuidado, de que estes preparativos
®© encaminhem a dezalojar esse estabelecimento, e que
fazendo caras ao Rio Grande subão o Bio da Prata,
e vão fazer a essa nova Povoação algum ataque.
No cazo que seja este o seu projecto, o que Deos não
permita lhe envio mais 20 soldados pagos de soccorro,
armados com todas as suas Armas, e bâyonetas, os
'|Uaes juntos com os outros que já lá se achão, formão
a

do

( ) Continua o habito de dar nome de Yvay ao Yguatemy. Antonio
Lopes estava em Yiruatemy em companhia de João Martins Barros.
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