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tp.° p.r este caminho: sem q' tenha o perigo cie facili-
tar a passagem aos inimigos em tempo de guerra porq' 
alem da Serrania q' tem a Praça diante de sy p.a a p.te 

do Paraguay adonde ha hum só paço cf fecha a mes-
ma Praça, tem o Rio Guatemy o R.° Grd.® Paraná, e 
mil deficuldades q' lhes não podem consentir a passa-
gem e esta dificuld® se acrescenta fazendo Eu povoar 
de fazendas o Continente p.a o q' reprezento a V. Ex.r> 

q'hé m.to util se faculte p.a estas partes as Fazendas de 
Criação de bestas moares prohibindo ao mesmo tempo 
em Minas adonde não são úteis , 

: sos Direitos q' se pagão dos d."* 
lentradas como tenho mostrado. 

determinará o q' for servido. Deos gcl.c a 
•...'..•, de Fevr.° de"l772. 

'. . . Marquez de Pombal. 

Copia da Carta 
que Escreveo ao Gov."r e Cap.ra 

General desta Capit.a de S. Paulo 
o Cap. " Mor da V. a de Sorocaba. 

Ul.mo e Ex.mo Senhor — Sendo q' minha vont.e era 
dar contas a V. Ex.a depois da deligencia do Cam." do 
Rio Grd.® concluída me vejo obrigado pela demora q' 
tem havido a dar lhe agora conta do q' hâ na d.a dili-
gencia. Sahirão proximam. te sete peçoas da picada e me 
trouserão novas por escrito q' chegarão com ella a hum 
Rio chamado o Guapey que medeya entre o Paranam-
panema, e Nhamboy, e p.a mais abreviar fizerão os Ca-
bos canoas ahy e forão pelo Rio abaixo a buscar a 
Barra, e dahy a Picada de Francisco Paes, p.a comuni-
carem com a Sua, a qual dizem não acharão impoSsi-
^el algum, mas sim tudo capaz de transportar animaes, 
por ter m.t0 pasto, por ser puros serrados e faxinaes. 

Os que sahirão vierão compondo a picada com al-
guns atalhos, e por isso gastarão pouco mais de mes e 


