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Para o IIlustríssimo e Ex. m o Senhor 

Martinho de Mello e Castro. 
Tll.mo e Ex.mo Snr' — Em 9 de Março deste presen-

te anno de 1772. recebi a ordem de V. Ex.a do pri-
meiro de Outubro do anno proximo preterito de 1 7 7 1 , 
em que S. Magestade cj' D.s guarde, depois de lhe te-
rem sido presentes todas as contas q' tenho dado des-
ta Capit.® de São Paulo a respeito do Descobrimento q' 
se tem feito desde o anno de 1766, em os dous cer-
toens do Way, e Tibagy, com o estabelecimento da Po-
voação e Praça de Nossa Senhora dos Prazeres que se 
fundou sobre o Rio Iguatemy, em consequência das 
Instruçoens de 26 de Janr.° de 1765, com que vim p.a 

este Governo, e das outras Reaes ordens que se foram 
seguindo: Foi o mesmo Senhor servido dar sobre aque-
les assumptos as mayores e mais relevantes providen-
cias. para rebater e remover os obstáculos que ao pro-
seguimento e conservação daqueles descobrim.tos se po-
derião opor. E concideradas atentamente todas as 
obrigações . . . . das Reaes Ordens me impõem especial 

em o Oficio do n.° 4 que receby 
em q' se me ordena for-. 

junto com o Brigadr." 
hua parte se vejão 

socorros com que 
deixando adian-

matéria 
de Janeiro o papel de que aqui junto a Copia que vai 
marcado com a letra — A — e daptado de 8 de Abril 
deste anno, p.a que chegando o dito papel as raaons do 
Ex.mo Vice Rey antes de partir p.a esta Cap.ta o d.° Bri-
gadr.° Jozé Costodio, podesse o mesmo Ex.mo a vista 
dos pontos principaes que nelle exponho instruhij- com 
o seo parecer ao d." Brigadeiro, e formalizalo de to-
das as couzas que fossem mais conformes a sua ope-
nião, e ao adiantamento do Real Serviço que nesta Ca-
pitania se devia praticar. 


