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e registo das mesmas camaras para se procurar o dito ter-
mo, e de tudo o que se achar a este respeito ou outra 
qualquer memoria antiga, e moderna conducente ao mes-
mo fim se tirem logo duas copias em publica forma do 
seo .conteúdo que me farão remeter com toda a brevid." 
e segurança. >. Paulo a 2 de Abril de 1774. -

Direção para a abertura do Cam." do Guatemy 

A vareda q' se deve seguir para o melhor acerto do 
Caminho q' ha de cortar o sertão de Parnapanema a sahir 
no bio Grande junto a foz do bio Pardo he entrar pela 
serra do Botucatu adonde tenha melhor comodid.e e da 
ly botar o agulhão em ponto fixo a Barra do Rio Pardo e 
hir cortando o sertão bem pelo meyo da Campanha q' me-
dêa entrç os dons Rios Paranapanema e Tiete, fogindo sem-
pre de avizinhar-se aos ditos R.0" por conta dos matos e 
pantanaes q' ambos tem por toda a sua margem. E seguin-
do-se a dereção referida vcncendo-se ao dificuldades da 
Campanha, penetrado q' seja o mato q' abeira o R.° Gran-
de se tiver comodo para o Caminho logo q' sahirem a mar-
gem do dito Rio, a costearão ainda q' seja mayor volta athe 
encontrar o Ribeirão de Santo Anaslacio q' fica meya légua 
abaixo da barra do b.° Pardo em fronte das tres Ilhas 
adonde mesmo R.° Grande tem a melhor passagem tanto 
para barcas como nado de animaes cuja passagem deve ser 
da sabida do d.° Ribeirão em direitura a Ilha do meyo q' 
faz huma grande prava e dahy cortando a outra banda na 
sabida se deve costear pelo barranco do Rio atlié a Barra 
do Rio Pardo porque dahy para baixo em té a barra do 
Guatemy ha grandíssimas lagoas e continuados pantanos q' 
fazem difícil a passagem. Em chegando ao Rio Pardo se 
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deve seguir a direção do Caminho encostado as restingas de 
mato q' aboirão o mesmo Rio e seguindo este allié onde 
faz barra o Nhanduhy se deixará o R.° Pardo costeando o 
mesmo Nhanduhy dez ou doze léguas e daly carregando so-
bro a Campanha entre Oeste e Sul procurarão as cabecei-
ras do Rio Avenheuma o cortando este e os Campos da 
Vacaria procurarão o R.° Amambay q' lhe íica em distan-
cia de des legoas e pasando esto seguirão a Campanha en-
costados ao mato q' dece da cordilheira athé dar nas ver-
tentes do R.° Forquilha, e dahy seguirão o mesmo ru-
mo athé dar no Guatemy q' lhe fica em distancia de 8 le-
goas. A não seguirem esta direção, por outra qualq. r pl e 

será dificultosa passagem por conta dos grd.e" barrancos, 
lagoas e pantanos q' do R.° Pardo para baixo se encontrão 
por ambas as margens do Rio Grande 

Manoel José Gomes assista para certa diligencia do Re-
al Serviço comquarenta machados, quarenta foices, meyaarroba 
deSera e meya arrroba de farinha de trigo que tudo entre-
gará com recibo nas costas desta ao Almoxarife da Fazen-
da Real para remeter adonde eu lhe ordenar e tudo lhe 
será pago e Satisfeito som o menor prejuízo. S. Paulo a 
4 de Abril de 1771.—Com a rubrica de S. Er.'. 

(1J Todos os rios acima mencionados conservam ate hoje os nomes 
que tinham no eeculo passado e, por conseguinte, pode se acompanhar 
esta descripçâo tendo a vista qualquer mappa dos Estados de S. Paulo r 

Paraná e Malto-Grosso. 
ÍAr. da R.) 
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