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P* o Sargl0. mor de Anx.e' de Parnaguá 

Como o Tent." Cor.®1 Ajud.6 das Ordens Affonço Botelho 
me propoem a vmc.' p.& Comd." das expedições do Sertão e 
me parece q' vmc®. podo dezempenhar mt.° bem esta acção 
pelas circumstancias q' concorrem na Sua pessoa: Aprovo 
esta nomeação, e lhe recomendo da parte de S. Magd.® se 
empregue neste Serv.° com todo disvello. e Satisfação, q' 
espero da sua honra, e prést imo; e para q' vmc.® possa 
conduzirse em todas as occazioens q' Se lhe offerecerem com 
todo o acerto, tirará huma Copia de todas as Instrucções que 
tenho expedido ao Sobred. 0 Ten.® Cor.el Aff.° Bot.° de S. Pa-
yo e Souza, p . ' os Cazos de Se achar gente Civilisada no 
Sertão as quaés Instrucções • vmc.e lerá repitidas vezes, tè 
lhe ficarem de memoria, p.a q' possa formalizarse de todas as 
Suas Circumstancias, e reflectindo de humas p.a outras, al-
cançar o espirito, e direcção por onde se deve governar, Vão 
apontadas as Instrncções no papel junto, p.a q' não possa es-
quecer algúa, as quaes vmc." deve observar, e fazer executar 
debaixo de juramt .°na f r . a q ' se contem. Deos N. Sr. permit-
ia dar lodo o bom Sucesso a estas disposições, p.a q' me-
diante os grandes Serviços, q' espero vmc.e faça' nesta occa-
sião, o reprezentar assim a S . Magd." q ; Deos gd.° p.a q' lhe 
faça toda a honra m. s do q' vmc.® se fizer merecedor (I) 
Deos gd.® a vmc. ' S. Paulo a 23 de Janr.° de 1770. 

fí. Luiz A ni.0 de Souza 

Sr. Sargt.0 mor Francisco José Montr.0. 

(1) Estas cartas referentes as expedições do Tibagy vão aqui publi-
cadas por estarem todas registradas nos livros relativos ao Yguatemy. De-
mais ellas ficam bem aqui avista das relações intimas entre as explora-
ções e o povoamento dos Sertões do Yguatemy e Tibagy. 

(N. da R.) 


