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Ex.mo e ///.""" Senhores 

Já tive a honra de aprezentar a V. Ex." e S.rias 

a Portaria de Sua Magestade Fidelíssima, pela qual 
sou autorisado de viajar n'esta Capitania de S. Paulo, 
e em outras Capitanias do Brazil; e V. Ex." e S.rias; 
dignarão-se também de me dar Portaria, para que as 
Authoridades d'esta Capitania me prestão os auxílios 
necessários, nas minhas degressões. 

Tenho nas minhas instrucções que me forão dadas 
por Sua Magestade Apostolica o Imperador de Áustria 
meo Amo, de fazer huma excurção para o Rio Parauá 
pelo Rio Tietê. .Já fui a Porto-feliz para alugar huma 
canoa e hum batel para a dita raiulia excurção sobre 
objecto da historia natural d'este paiz, querendo allugar 
doze homens peritos, para me acompanhar na quelle 
viagem que só poucos mezes poderá levar. 

O Commandante de Porto-feliz porem exige ordem 
expressa de V. Ex.a e S.rias para me franquear a men-
cionada viagem pelo Rio Tietê athé o Paraná. Portanto 
rogo humildemente a V.a Ex. S.ms de se dignar de me 
remetter huma expressa Ordem, para que o Commandante 
de Porto-feliz não impede a minha viagem no Rio Tietê 
e Paraná, mas que me auxilia para o mesmo fim; pois 
todos (e o mesmo Commandante me assegurão, que a 
expedição para Camapuan não pode ainda sahir por 
estes poucos de mezes, por falta de mantimentos, e a 
pouca gente que eu levarei não faz falta entretanto. 
Se fosse possivel de me conceder, pederia também a V. 
e Ex." Sr,as que se me emprestasse duas pequenas canoas 
pertencentes á Fazenda Real, para esta minha comis-
são. 
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Rogo de V. Ex.' e S.™ de me dar breve rezolução 
para continuar na minba deligencia. — Deos guarde V. 
Ex." e S.rias muitos annos. 

Real Fabrica de S. João do Ypanema, 27 de 
Março de 1819. 

Ex.mo e Ill.mos S.ores Governadores interinos d'esta 
Capitania de S. Paulo. 

J O Ã O N A T T E R E R S 

Naturalista de sua Magestade o Imperador da Áustria. 
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