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He quanto se me oferece dizer a vmc. 6 e ao mais não 
faltarei como lhe tenho segurado. 

Deos g.fc a vmc." m. s a n . s —S. Paulo a 29 de Março 
de 4774. 

Por Portaria de 30 de Maaço se mandou assistir aos 
Soldados Joaquim Boiz' da Comp." de Basto e Vicente Jor-
ge da Comp.* do S.a que partem em deligencia do Beal 
serviço a levar cartas para o Tent.6 Cor.el Affonço Botelho 
de S. Payo q' se acha em Curitiba, com dous mil e qua-
trocentos reis a cada hum por conta de seos soldos como 
constará da mesma Portaria q' fica registada no livro a 
que pertence da secretaria deste Governo. S. Paulo a 30 
de Março de 4774. 

Portaria para a Camara de Soro-
caba e Parnahyba sobre hum termo 
que se diz estar nas mesmas Camr a 

respectivas devizoons desta Captn.a 

com a do Paraguay. 
Porquanto tenho noticia q' na Camara das V.aS do So-

rocaba e Parnahyba se acha lançado hum termo q' se fez 
entre os naturaes desta Capitania e os da Província de 
Paraguay sobre os terrenos q' a cada huma das d.aE Càp.as 

pertencia e das paragens q' entre sy assentarão para não 
excederam de parle a parte e ficarem servindo de doviza: 
Ordeno aos juizes ordinários e camaristas das referidas Vi-
las q' logo com toda a brevid.6 vejão os livros do assento 
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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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