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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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não tenho duvida em nomear Official q' vá Subslituilo, nem 
falta p.a o seu emprego pessoa idónea, mas hé de advertir, 
que lodo aquello que for Substituir este Lugar, esse hé o q' 
ha de alcançar os postos, q' se olferecerem e forem vagando, 
por Ser justo, (pie o premio acompanhe o trabalho dos q' 
se arriscarem por hum Serviço tão util como concidero o des-
se estabelecimt.0 . 

Nesta Certeza ellegerá vmc.® aquillo q' achar lhe podo 
fazer mais conta. 

E p.®tudo o q' lhe prestar no Seu Serv.° fico ml.° certo. 
Deos gd.° a vmc. S. Paulo a 3 de Dezr.0 de 4769. 

Agradeço a vmc.® mt,° a not.a q' me dá das Couzas mais 
notáveis q' ahy tem sucedido, e Suposto q' algumas delias 
me referem outros estimo ver na de vmc.® algumas particula-
r i d . " q' nas outras Cartas Se omittirão. 

Não tenho q' recomendar a vmc.® a vigilancia, e exacti-
dão que ahy Sc deve observar, por q' das mesmas not.as al-
canço o Louvor q' vmc.® merece no Zello Com q ' s e emprega 
em tudo o q' loca ao Real Serviço. 

, Ao Ajud.c das ordens Antonio Lopes de Azd.° escrevo as 
Instruções que me pareceu accrescentarlhe p.a que entre vmc.® 
e o Cap."1 mor Regt.e as Communique. 

Emqt. J aos Dezertores he-precizo hum exemplar Castigo 
que emende esta desordem, c fico deligenciando fazelos pren-
der p.a se poder fazer nelles exemplo: 

Sr. Ajud.6 Theotonio José Zuzarto. 

Para o Cnp.m .loão Ah. Ferr* 
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