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Emquanto ao Ipane guaçú q' faz barra em pouca 
distancia do Sobre d.° acho segundo todas as noticias 
e mapas trazer as suas aguas quazi immediatas as fon-
tes do Rio Ivencima q' o nome das tres barras desa-
gua no Rio Grande pela banda de Oeste, asima do 
Amambay, e talvez q' por estes dous Rios se ache 
mais fácil varadouro e histimo de comunicação, ou pelo 
Rio Correntes marcado logo abaixo do Tepoti a qual 
também se avezinha muito nas suas fontes do Braso 
Boreal do referido Ivencima, e como a mayor parte 
deste Terreno hê Campinada serão tão fácil como re-
conhecer as cabeceiras de todos por parte do novo es-
tabelecimento do Yguatemy, no cazo que ally aja al-
guns Certanistas intelligentes, q' sendo recompençado-
se queirão aplicar a isso com desvelo, sendo certo que 
eu da minha parte procurarey também tentar esse des-
cobrimento pelos meyos q' V. Ex.a me aconselha. 

Como não tenho Mapa algum circunstanciado da 
Capitania de V. Ex.a, até chego a ignorar a pozição da 
Comarca chamada de Parnaguá, como também das Mi-
nas de Tybagy de q' estimarey V. Ex.a me queira par-
ticipar alguma noticia, e juntam.1* o desengano se aca-
zo o Rio q' delias discorre com o mesmo 

conflue com o Paranapanema 
perdendo nelle as suas faz barra no grande se-
paradam.16 abaixo. 
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Juntou-se também a mesma Introdução 
Previa a seguinte Copia 

Ill.mo e Ex.rao Snr. Ponho na Prezença de V. Ex.a 

a Copia da Provizão induza expedida a este Governo 
pelo Concelho Ultramarino, pela qual se determinão 


