
Avinheima, ou das tres barras, e subindo por elle omté per-
to das suas vertentes, tornavão a largar as Canoas, e através-' 
savão por terra as vargens da Vacaria, direitos a huma po-
voação, chamada St." Ignc.0 e mais adiante delia tornavão a 
embarcar em outro R.° concideravel, q' dezagua para o Para-
guay, o qual R.° acho em alguns Mappas nomeado—Agua 
rèhy,— e em outro chamado—corrientes,—e descendo p.a es-
te R.° entravão no Paraguay, e subião por elle Cam.0 direito 
p.a o Cuyaba, e o Cam.0 de terra q' passava pla. Vacaria 
dirt.° á Povoação de St,.a Ign.', deixava a esquerda na mes-
ma Vacaria hua Povoação grd.6 chamada—V.a Rica, e a di-
reita a cidade Cheres, q' inda no anno de 1648, em q' foi 
destruída tinha R.° e (lov.or. 

Aproveitese destas not.as q' lhe dou, e juntando as mais 
q' tiver de seus antepassados, heide estimar mt.° q' faça hum 
grd.° serviço a S. Mag.e q' Sirva de mt.° Cred.", e honra á 
sua pessoa, Caza,_e de grd.e gloria para o meu gov.°, o q' 
Deos N. Snr" assim permita dando vida, Saúde, e felicid.0 

a Vmc." p.a o conseguir, S. Paulo a 7 de Fevr.0 de 477-1, 

II. Luiz Ant.0 de Souza 

Sr. Capm.m mor José de Almd.a Leme (1). 

Para o Tent.0 Cor.-1 Affonço Botelho 

Vejo o q' Vmc.6 me diz na carta de 5 de Janeiro de que 
a noticia q' me deo de ter o Tent.6 Candido X.er abandona-

(1) No volume IX esta carta reapparece augmentada e com al-
gumas notas que esclarecem a matéria. 

(N. (la R.) 
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do os Campos de Guarapuaba, o fizera mudar a formalida-
de com que na minha prezença se assentou se devia seguir 
o estabele.cimt.0 dod.° Candid.,0 e mais expediçoens sobre o q' 
sou a dizer a Vmc.8 q. ' não mude nada do que aqui assen-
tamos nem acrescente cousa alguma as ideas que temos pra-
t icado: porq' tudo q' acrescentar, será botalas a perder por 
não haver meios que possão abranger a tantascousas nem eu 
me achar em estado de poder soccorrer com mais dinheiro, 
e com esse que la tem procure restabelecer a fortaleza por 
ter sido muito máo acerto o desamparala o d." Candido sem 
motivo algum ou ordem para isso, e Vmc.' o deve cons-
tranger a restablecela de novo, pena do ser asperam.8 cas-
tigado por essa culpa pois não devia retirarse sem ordem 
de semelhante posto depois de o ter ganhado, e fortificado 
e dado parle delle porque as cousas desta qualid.8 não se 
tralão com a leveza, e facilid." com q' elle obrou. 

Estas despezas vão sondo mt." grd.es e o futuro pou-
co e com as novas Ordens q' vierão a Junta não sei quan-
do lá hírá mais dinheiro pelo que hé precizo q' vmc." se 
governe de sorte q' ao menos sustente o que se tem feito 
para se poder mostrar em q' se impregou o cabedal. 

Se o tal Candido não desse o erro que deo nem se 
retirasse sem Ordem mt.° mais adiantado estaria tudo por-
que ao menos teria adquirido mayores informaçoens dos 
d . 0 8 Campos de Guarapuaba; e das Varedas dos Caminhos 
q' com mais commodid.® se poderião abrir p.a haver com-
municação, e lhe irem soccorros, e porque elle andou 
tão leve, e tão pouco advertido, que largou o projecto prin-
cipal depois de ganhado por isso nos achamos agora em 
novas doligencias e em novos gastos para o tornar a re-
cupera r . 

A vmc.® este negocio deve lhe dar mt . ° cuid." pois 
não lie cousa do graça semelhante facilid.8 depois de fei-
tas tantas despezas para esse fim, de que se ha de dar 
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conta, e vmc.9 deve intimar com toda a aspereza ao d . ° 
Candido que lhe deve por prompta a mesma Praça na 
forma q' lhe doo parte sob pena de o mandar em huma 
corrente p.a o Limoeiro donde nunca mais sahirá. 

Todas as noticias que vmc. 6 me diz de q' ha g r d . e 

quantid. ' de gentios nos d. '" Campos, e de q' ha Mi-
nuanos tudo isso hê de oitiva e desculpas dos q' lá forão, 
que nada averiguarão, e fizerão mt . ° mal a deligencia, e 
he mt ." precizo ao c red . 0 de vmc ." e ao meo que estas 
cousas não vão assim lié precizo q' se tire fructo delias 
e que se mostre em q' se tem gastado tanto cabedal e is-
to sò se pode mostrar pelo fructo, e u t i l id . ' dos estabo-
leciment.0 8 e Minas, que se tiverem adquirido, por q' o 
entrar e sahir he o mesmo q' já fizerão os antigos Paulis-
tas sem dospoza da Fazd.a Real, porem com os gastos q' 
se tem feito a S. Mag.9 he precizo mostrar que se entrou 
e nos establecemos, e q' seguramos, e lhe descubrimos 
taes e taes Minas mostrandolhe a conveniência dos quintos, 
que lho ganhamos; menos disso esta vmc.e mt.° mal, e ou 
também; por q' por essa parte tem sido as despezas mt.*a 

e o fructo pouco, e nos podem agora contas do Real Erá-
rio, e havemos de dalas- Veja vmc.' como hade fazer 
para sahirmos bem delias. 

D. s g.° a vmc. ' m. s a n . s . — S . Paulo a lâ de Feve-
reiro do M l \ . 

D. Luiz Ant.0 de Souza 

Snr. Tent . 0 Cor.9' Affonço Rot.0 de S. Payo e Souza. 

Para o mesmo 

Vejo a conla q' vmc.' me dá junto com a Relação do 
Guarda Mor Franc.0 Miz Lustoza o reflectindo nas poucas 


	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0158
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0159
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0160

