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P. o Cap.m Mor de Sorocaba 

Recebo a carta de Vmc.® de 29 de Dez.0 e vendo delia a 
propozição, que vmc.® me faz offerecendo-so p.1 mandar fazer 
a experiencia de abrir cam.° a sua custa desde essa V.a em té 
a Praça de Guatemy, hé tal o meu contentam!.0 que me faltão 
palavras próprias p.a poder encarecelo, e Seguro a Vmc.e q' 
hé tanto da m . a approvação esta delig.a, q' inda q' vmc.® o 
offerece a Sua custa, eu estou prompto a ajudalo o favorecelo 
com tudo o q' me for possível, e lhe rogo me.® p.a entrar Logo, 
e Sem demora neste Serv.0 p . a q' tenha o gosto de over conse-
guido no meu tempo, como também a gloria de por na prez.a 

de S. Mag.e (aq. 'n vmc.® hé notr.°) o seu merecimento p.1 q' 
o mesmo Sr . lhe faça toda a honra e mt.° q' ao sou destincto 
zello hé devida, no que espero não hade haver a menor falta, 
pelas recomendações, e repetidas ordens q' tenho. 

O meu intento sempre foi abrir o Cam.0 pelo Wutucatú 
e so disisti deste por me assegurarem, q' erão grd.®s os 
morros e as difficuld.es , ainda q' delias não estou mt." ca-
pacitado, p.a q' a b o r d a s de grandes rios, Sempre de ordi-
nário ha grd.6S Campos, e me persuado, que Costiando o Pa-
ranapanerna se ha de achar Vereda franca em té o Parana 
alem de ser mt®. mais direito, e ml0, mais perto q' Cá p. a 

Cima por Piracicaba por onde hé necessário fazer grd.®8 vol-
ta p.a vir p.a o Guatemy, q ' f i ca ao sul. 

Eu tenho hum mappa antigo, em q' so vê o rotr.0 de 
hum Cam.0 q' seguião os antigos Paulistas, o qual saindo 
de S. Paulo p.a Sorocaba vay dahy a Fazenda de Wutucatú 
q' foy dos P.e" desta a S. Miguel junto do Paranapanema, 
q' hoje se acha destruído, dahy costiando o R.° p. 'a esquerda 
se hia a Encarnação, a St0. X.®\ e a St". Ignacio, Lugares 
q' hoje se achão destruídos, ahy embarcavão no Paranapa-
nema e desde o Salto das Canoas, emté a barra deste Rio 
gaslavão 20 dias, dahy entrando no Parana, navegação o R.° 



Avinheima, ou das tres barras, e subindo por elle omté per-
to das suas vertentes, tornavão a largar as Canoas, e através-' 
savão por terra as vargens da Vacaria, direitos a huma po-
voação, chamada St." Ignc.0 e mais adiante delia tornavão a 
embarcar em outro R.° concideravel, q' dezagua para o Para-
guay, o qual R.° acho em alguns Mappas nomeado—Agua 
rèhy,— e em outro chamado—corrientes,—e descendo p.a es-
te R.° entravão no Paraguay, e subião por elle Cam.0 direito 
p.a o Cuyaba, e o Cam.0 de terra q' passava pla. Vacaria 
dirt.° á Povoação de St,.a Ign.', deixava a esquerda na mes-
ma Vacaria hua Povoação grd.6 chamada—V.a Rica, e a di-
reita a cidade Cheres, q' inda no anno de 1648, em q' foi 
destruída tinha R.° e (lov.or. 

Aproveitese destas not.as q' lhe dou, e juntando as mais 
q' tiver de seus antepassados, heide estimar mt.° q' faça hum 
grd.° serviço a S. Mag.e q' Sirva de mt.° Cred.", e honra á 
sua pessoa, Caza,_e de grd.e gloria para o meu gov.°, o q' 
Deos N. Snr" assim permita dando vida, Saúde, e felicid.0 

a Vmc." p.a o conseguir, S. Paulo a 7 de Fevr.0 de 477-1, 

II. Luiz Ant.0 de Souza 

Sr. Capm.m mor José de Almd.a Leme (1). 

Para o Tent.0 Cor.-1 Affonço Botelho 

Vejo o q' Vmc.6 me diz na carta de 5 de Janeiro de que 
a noticia q' me deo de ter o Tent.6 Candido X.er abandona-

(1) No volume IX esta carta reapparece augmentada e com al-
gumas notas que esclarecem a matéria. 

(N. (la R.) 
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