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q' os conserve ali (aonde se hão de achar no dia 20 do corrente) 
até m.a Segd." ordem vmc.e executará o q' lhe ordeno na for-
ma nesta determinado sem demora, nem duvida alguma. 

Deos gd.e a vmc." S. Paulo a 3 de Abril de 1770. 

D. Luiz Ant.0 de Souza 

Snr. Cap.m Franc.0 X.er da Rocha. 

P.a o Ajud.''das Ordens Ant.0 Lopes Azod.0 

Estancio esperando o avizo de estarem promplas as Canoas 
para remeter as Cartas, agora me segurarão q' partirão hontem 
Com q' para alcançalos faço estas regras para segurar lhe em 
primeiro Lugar q' fico de saúde, e q' remeto o socorro de 
mantimento com a brevidade q' coube no possível, e q' fico 
apromptando as outras Canoas em q' determino mandar mais 
Socorro, e a D. Jozé de Macedo e outros officiaes a render os 
q' se achão nesse Destacamento por q' por minha falta, não ha de 
deixar de serem Socorridos, e satisfeitos, de tudo o q' neces-
sitarem e me pedirem. Vão quatro peças de Artelharia q' 
/irei das Fortrlezas, as quaes com as dés q' Lá se achão fazem 
catorze com q' já se podem ir remediando, para qualquer aper-
to, em quanto me dão parte para eu os poder Socorrer com 
todas as forças; o Sr. Vice Rey me diz q' me ha de Socor-
rer com tudo, e esta capitania, não está destituída cie forças 
por q' tem todas estas Tropas Auxiliares, e não me persua-
do q' os nossos vezinhos intentem nada de novo contra esse 
estabelecimento, sabendo q' eu lhe posso entrar a Província, 
e hostilizar lha, como intento do executar Se acazo elfos de 
sua parte me derem justa Cauza para isso: e isto mesmo se 
lhes deve protestar Se por ventura o intentarem fazer como 
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se suspeita pelos avizos Secretos q' se nos participão ; mas se 
isso suceder, o q' eu não espero, nem Deus tal permita, ani-
mem-se e rezistão-lho, que nada ha de suceder, porq' isso 
mesmo fizerâo no Matto Grosso adonde atacarão a débil For-
taleza da Conceição com hum poderoso Exercito de Oito mil 
homens e asèentando a vista os seus arayaes, e batarias, 
nunca se rezolverão a investir, até q' se forão; e cá nem po-
dem juntar aquelle grande numero de homens, nem chegar 
tão facilmente ao pé da Praça, e tudo isto são vantagens 
grandes, convenho q' Logo, se lhe tome o passo da Serra, e 
se fortefique com protesto de q' hé somente para sua segu-
rança, e q' se lhe Largará Logo q' depuzerem as armas, e 
ao depois Será o que for, e o q' eu entender hè conveniente, 
Emquanto a idéa q' me propoem de q' se pode aqui com-
prar o mantimento para ir para La. isso hè idea q' de nenhum 
modo devo lembrar, nem abraçarse, por ser totalmente per-
nicioza. impraticável, e distituida de toda a razão por q' se-
ria expor essa gente toda á parecer de fome pela acidental 
contigencia de qualquer demora q' houvesse nos Socorros de 
tão grande distancia, como por q' Seria trabalho incrível em 
huma Capitania como esta andar de continuo juntando e con-
duzindo mantimentos para essa quantidade de gente, e ulti-
mamente deixando do mais razões, por q' nenhuma pode 
sor a favor de tal idea, Seria querer estabelecer huma despe-
za para q' ainda não ha fundo nem modo de o haver, e con-
servar esse prezidio no ar, Sem o fundamento de bens de raí-
zes que lhe devemos procurar. Com q' mudasse Logo de tom 
(Variar a primeira idéa, he perder as Cousas) rossas, e mais 
rossas, por q' sem comer não se conservão Corpos militares 
os viveres devem ser os primeiros preparos para a guerra, e 
para tuuo ; e he sabido o r ifão.—Caza donde não ha pão, to-
dos pelejão, e ninguém tem razão. Deste principio heq ' pro-
cede andar a gente inquieta, e descontente; cuidasse primeiro, 
q' tudo, em q' elles tenhão de comer, e logo tudo o mais an 
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dará direito. E não torne mais a lembrar a idea de que pode ir 
de cá mantimento, antes muito tem elle ido para o q' se pode-
rá escuzar. La lie q' o hão de fazer produzir, e procurar deter. 

Com os Índios hão de estabelecer pazes com a condição 
de q' tudo o de q' carecerem de nós, e de nossas ferramentas 
panos, e effeitos se lhes venderão a troco das Couzas que clles 
tiverem, e poderão vir Livremente Comprar q' se não fará 
mal algum, o se lhes dará de comer, e se algum dos brancos 
La for, tão bem clles lhes darão de comer e lhe não fará mal 
algum. Esta paz assentou o Snr. Luiz Pinto com os vizinhos 
do Mato Grosso: mais advirto q ' e m huma dessas Aldeãs hé 
casique que hum índio q 'se criou noCuyabá, o he muito conhe-
cido, e bem instruído em tudo, e se auzentou ao depois de 
grande, e o lizerão lá Casique, não lhe sei o nome, mas eu lhe 
mandarei dizer isto com mais circumstancias, o se lhe pare-
cer escrevalhe. Mais em hu rincão de mato q' fica entre o rio 
Mambav, e o Nanduy (1) para a parte do Paraná, está gran-
de quantidade de gado bravo, que para ali acorralarão os gen-
tios, e hè bom q ' o mande procurar, porq' se aparecer pode-
rão ter com q' prover as novas fazendas, ou muito q' comer 
para os primeiros tempos ; esta noticia me derâo do Cuyabá, e 
ainda me liei de informar das mais particularidades para lhe 
avizar. 

Essa Logea que ali ha de Dom.os Francisco, não deve ser-
vir para esgotar o dinheiro dos q' Lá se achão ; q' eu não a 
consenti Lá, para trasladar para cá o pagamento, foi para 
abrir negocio com os vizinhos, com esses, e com o Gentio 

(1J O rio Ainambayé afluente da margem direita do Paraná, vem de 
Matto-Grosso e desagua pouco acima da Ilha Grande das Sete Quedas. O rio 
Nanduy é afluente do Rio Pardo, que vem de Camapuan e desagua na mar-
gem direita do Paraná acima da barra do Tietê. Ambos correm paralellos 
com o rio Yguatemy, que desagua sobre o salto das Setes Quedas. 

ÍA\ da R.) 
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podo fazer a convenieneia q' poder, Com os naturaes se me 
constar alem delhe fazer restetuir ludo o q' tiver excedido aos 
preços de S. Paulo o liei de castigar asperrimamente man-
dandoo em ferros para Lx.a ou para Angola, não misturemos 
Sempre o nosso máo Costume Com q' Logo queremos concluir 
com ludo o q' D.s nos dá e por isso nunca temos nada, nem 
fazemos nada. 

Huma das bandeiras q' entrou no Tybagv, Seguiu hum 
Rio q' descubrio no sertão a que eu fiz dar o nome de bio 
D. Luiz (4) e pelos signaes me persuado ser o mesmo em q' 
entrarão as Canoas do Coura quando voltou desse estabele-
cimento, se assim for poderão já ter penetrado até essas al-
turas, e haver outra comunicação mais breve, por parte de 
Curitiba. Francisco Paes não concluhio nada do Caminho q' 
se intentava, nem os q' vierão 11a segunda conducta pelo Rio 
Tardo fizorão Couza de memoria, por q' huns eoutros se em-
barcarão, o vierão pelos Rios, o Paes pelo Paranapanema, e 
os outros pelo Tietê. 

Agora estou preparando terceira expedição, e me parece 
que lerá melhor efeito pelás noticias q' vou adquirindo de 
sogeilos q' já atravessarão o Sertão por terra e Doos permi-
ta q' se aserte, por q' não hei de Cessar de fazer a deligen-
cia para abrir esta vareda q' Sirva de comunicação, e de con-
solação a esse povo; porem adonde quer q' atravessar o 
Rio Grande, ou Paraná, deve haver tal ou qual fortificação q' 
defenda o barranco do b i o ; e preserve Siguro, defenden-
do-o do qualquer insulto. 

Eu hei de mandar pagamento 11a primeira ocaziao e já digo que 
esse dinheiro hé para ficar Lá não para tornar, q' se houvesse de 

(1} E' o rio Ivay, onde estavam Villa Rica, S. Thomé, Los Arcan-
gelos e outras missões dos Juzuitas hespanhóes, destruídas pelos paulistas 
sob as ordens de Antonio Raposo em 1630-31-32. 

(N. da R.) 
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voltar escuzaria de ir, eu quero essa terra rica, e o q' ali 
for q' fique, eu edifico a povoação, não enriqueço onzonei-
ros, Se o dito Domingos Francisco me fizer o contrario comi-
go o ha de haver q' lhe ha de custar bem caro, e lhe bei do 
fazer repor. 

No q' loca aos banhos Veremos, o q' se pode conseguir 
por q' ainda q' o Ild.d Vigário Capitular, quer tirar tudo 
o q' for de razão, tão bem se deve atender, q' se devem ir 
estabelecendo aquóllas ofertas, usos, e Costumes necessários 
para se poder sustentar hum parocho de q' Logo hão de 
ca recerem ião grande distancia. 

Finalmente 110 q' se deve cuidar hé em ter Lá manti-
mentos muito abundantes, pacificar os vezinhos, e os gen-
tios, e fazer Comercio, q' chame a outros Com a própria con-
veniência. He o q' posso dizor-lhe, e q' fico int.0 prompto 
para o servir. D.8 o G.e m. a. como desejo. 

S. Paulo 5 do Abril de 1770. Snr. Ajudante das ordés 
Antonio Lopes de Azevedo, 

Dom Luiz Antonio de Souza 

/'.a o Cap.m llegt.0 João Miz' Barros 

Agora me derão noticia de q' tem partido as Canoas, 
quando eu esperava por avizo para mandar as Cartas, e por 
isso faço estas muito a pressa para sigurar a vmc.6 o quanto 
me alegro q' o não tenha dezamparado a saúde no meyo de 
tantas aflições como me refere. D.5 de a vmc." constancia, e 
felicidade, q' certamente lhe estou muito obrigado pelo Com-
modo com q' tem conservado esse povo e assim o reprezentéi 
agora para a Corte, expressando o Considerável serviço q' 

1 
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