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rem fazer as couzas com acerto, porque lhes não hei de faltar. 
Na carta do Ajud." das ordens Antonio Lopes digo tudo o 

mais q' he necessário, q' como elle a deve mostrar a vmc.e, e 
eu não tenho tempo de repetir, a ella me remeto. Siguro a 
vmc.6 o meu reconhecimento, e espero q' v m c . ' em quanto 
ahi se demorar continue com aquelle Zelo, e efíicacia com 
q' até aqui se tem digna e honradamente empregado no 
Real Serviço. 

D.s gd.e a vmc.6 m. 8an. s—S. Paulo 5 de Abril de 1770. 
De vmc.6 Mt.° ven.°r e obrigd. 0 .— í ) . Luiz Antonio de 

Souza —Snr. Capitão mór Regt.8 João Miz' Barroz. 

P.'oCap." João Alz' Ferr.a 

Como desejo a v m c / Saúde perfeita, não posso deixar de 
Sentir q' vmc." Se queixe da pouca saúde q, Logra. D.8 per-
mita q' vmc.3 possa Continuar os seus serviços com a activi-
dade, e Zelo q' costuma. 

Quizera q' vmc.8 fizesse toda a deligencia por aperfeiçoar 
essas fortificações, mas sem faltar as rossas, porq' he impra-
ticável q' de ca possa ir mantimento para tanta gente, eu bem 
reconheço q' não será-fácil acodir a ambas as Couzas ao mes-
mo tempo porem com methodo, e boa disposição tudo se faz 
e não ha outro remedio, por acudir com mantimento de cá a 
tempo he impossível. 

Hei de estimar q' os avizos, q' se lerão da gente que 
juntarão nossos vezinhos não produzisse efeito porq' por es-
tas partes não ha novidade: porem se clles quizerem obrar 
alguma couza, sempre do Vallor, e honra de q' vmc.e e todos 
os mais se prezão q' medem tempo para os socorrer, porq' 
o hei de fazer com toda a deligencia, e entretanto q' se sus-
tentem em todo o modo, porq' elles nunca tirarão de nós o me-
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lhor partido. Vay a Artelharia, e o mantimt." q' pode ir nes-
ta ocazião, e se fica preparando outra expedição em q' hei 
continuar o socorro, o qual não poderá tardar mais do q' es-
perar q' lenhâo evacuado as aguas, por não experimentar 
doenças, e nella hei de mandar official q' possa render a vmc.e 

Se a esse tempo estiverem as cousas em socego q' não possão 
ser lá todos necessários. Fico entregue da planta dessa Forti-
ficação q' me tem parecido muito bom e Louvo o Cuidado q' 
vmc.0 teve em procurar Vareda Para passar ao Rio Paraguay, 
e não será dezacerto q' se continue a deligencia em final-
mente se descobrir, por ser certo q ' o s antigos Paulistas por 
ahi tinhão varadouros q' elles sabião, o por elles sabião e 
por elles passavão ao Paraguay e o navegavâo para o Cuyabá. 

O mais digo na Carla de Antonio Lopes, e elle a como-
nicará a vmc.e para consultarem o melhor, e estimarei q ' n ã o 
haja novidades, nem inquietações nessas gentes q9 obriguem 
a uzar com elles de violência o q' se devo evitar quanto po-
der ser, porq' a brandura e bom modo he o q' mais prende e 
o obriga. Dezejo a vmc." melhoras para poder cuidar com an-
cia nessas couzas, e pelas Canoas q' se hão de seguir hirá o 
mais que na prezente expedição se não pode remeter . Deos 
g.6 a vmc.6 m8 a8.—S. Paulo 5 de Abril de 1770. 

I). Luiz Antonio de Souza 

Snr. Cap.m João Alz' F e r r A 

P* o Ajud." Tkeotonio Jozé Zuzarte 

Louvo a vmc." muito a boa vontade com q' se oííeroce 
para continuar no Real Serviço nem eu esperava menos de 
sua honra, o Zelo, e isso mesmo convém para os seus aug-
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