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navegação de Cuyabá por essa Região, e com effeito Se pas-
sava ao R.° da Prata, e por ello Se Subia á aquella Capita-
nia, pode Ser q' pelas Cabecr.118 do R.° Avinheyma, ou Amam-
by haja varadouro, e tranzito p.a outros Rios, q' desção p." 
o Opoente e p.a este descobriml,.0 Será mt." util toda a Co-
municação com os Índios (4). 

No caso q' ahy se precize de alguns Soccorros me avize 
com tempo, e me md.° as Canoas, porq' fico Lançando as 
Linhas p.a os poder ter promptos, e não haver ml.* demora. 
Vay Carta p." o Cap.m Silvério aberta , Se lhe parecer entre-
gue-a depois de fechada. 

He o q' por ora posso dizer-lhe, deixando tudo o mais 
que possa offerecerse á sua reflexão, e lembr.*, governando-
se pelo Spirito das Instrucções q' lhe tenho dado. Deos gd." a 
vmc.e S. Paulo a 3 de Dezr.0 de 4769. 

]). Luiz Antonio de Souza ^ 

Snr. Ajud.e de Ordens Ant.° Lopes de Azevedo. 

P.a o Cap." Silvério Thomaz 

Estimo q' vmc.' chegasse com feliz disposição, e que com 
a mesma se conserve nesse Arrayal, aonde lhe dez.0 multi-
plicadas felicid.e". 

Agradeço a vmc.' a attenção com q' manda Saber de 

(1) O rio Ivinheima e Amambay estão em territorio de Matto Grossi 
e são afftuentes da margem direita do Paraná; o primeiro desagua pouco 
abaixo da barra do Paranapanema e o segundo quasi em frente a barr i 
do Ivay. 

(N. da R.) 
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mim, e me offereço prompto no Seu Serviço p.a tudo o q ' t i -
ver préstimo. 

Como Sou interessado no Seo Socego, e aqui me consta 
de alguns Sediciozos discursos, com q' vtnc.e inquieta esses 
Povos, me vejo obrigado a advertirlhe, que a direcção de q' 
toca a essas gentes está encarregada a outras pessoas, q' me 
hão de dar conta do q' tenho recommendado, e hè matéria 
totalmt.6 alhea do instituto com q' vmc.6 foi a essa terra, e 
assim estimarey q 'vmc . e prescinda totalmt.6 de tudo o q' to 
c a r a estes pr.ar«s. Deos gd.e a vmc.° S. Paulo a 3 de Dezr » 
de 1709. 

D. Luiz Ani." de Souza ' 

Sr. Cap.m Silvério Thomaz de Souza Doria. 

Para o Ajud:e de Aux.ôs de Cai:.03 

A not.a q' vmc.6 me dá de ter executado tudo o q' lhe te-
nho recomendado, tirando a planta da navegação desses Rios 
desses Paizes, e de todas as Cotizas m a i s notáveis da sua 

"derrota, estimo mt.°, e me parece q' virá tudo com a perfei-
ção devida, de Sorte q ' e u tenha mt.° gosto, e resulte a vmc." 
int.0 Louvor, e Crod." mas tanto este avizo me dá gosto, qt.° 
me mortefica o q' vmc.e me refere e certifica das suas molés-
tias, e da precizão com q' Se acha de Se recolher ; e Sentindo 
eu q' vmc.0 perca a Sua Saúde, pois sou mt.° interessado neL 
la, lambem devo sentir,' q' vmc.e perca o seu adiantamt.0 , de-
vendo advirtir, q' o único Serviço q' hoje há de merecimento 
nesta Capt.a são as expedições desse Sertão em q' vmc.0 está 
empregado, e cazo q' vmc.e presista na resolução deretirarse 
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