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P.' o Ajud.e das m.™ Ordens Ant.° Lopes de Azevedo 

Dozejando remediar a notável dezordem que cauzão o 
podem cauzar de futuro os Dezertores desse Sertão, ()' vem 
p." Povoado, tenho passado as ordens p.a q' Se prendão, o 
Castiguem no pelour.0 p.a emenda Sua, e exemplos dos 
mais : todos os q' apanhar remeterey prezos p.a q' traba-
lhem nas Obras dessas Fortificações. 

Para os q' fugirem p." Caúeila hé necesr.0 exemplo 
mais rigoroso, e qd.° não seja o de morte n.'1 como determi-
não as Ordens de El-lley de que remeto as Copias. Sempre se 
deve executar nelles hum castigo ml." rigoroso q faca terror, 
c abolir totalmt.e a idea dos que quizerempraticar. 

Alt.0 me adinirão as parvoíces com q' ahy tem andado o 
Cap.m Silvério, e como Sem." couzas podem ser cauza de 
pirigosas inquietações, e nossa altura se devem evitar ainda 
a menor apparencia de Spirito revoltoso, determino q' no 
caso q' elle mt.° deveras Se não emende, e em publico, ou 
p. : ir continue em deseminàr palavras orgulhosas, o discursos 
imprud."3, q' possão occasionar revolta: ou disgosto desses 
Povos, q' Logo seja prezo, e remetido Sem a menor demora 
c o m a s culpas q' tiver, fazendose disso huma justificação p. a 

q' possa constar. 
No q' toca ao Ajud." Theotonio hé precizo q' elle e to-

dos os mais percebão q ' o S e r v . ° d e El-Rey não se faz com 
comodid.8 , nem com descanço, e q' eu não tenho duvida 
nenhúa a r endek r mas hé necesr . 0 advirtir, q' os meyos q' 
hoje tem esta Capitania p.a haver augmento são estas expedi-
ções de Sertão, e que Se elle quizer Ser nellas trocado por 
outro também ha de ser preferido nos postos, porq' as hei 
de dar a quem trabalhar nestas occupações; e nesta Certeza 
fico dispondo q.ra vá em seu Lugar, no Cazo que elle presis-
ta na Vontade de Se recolher. 

Ao Cap.™ mor Regi." advirto que ant igamt. ese fazia a 
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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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