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descubrimentos . Porem esta ordem no meu sentir , se en-
contra com a outra part icular q' V. Ex. a me deo ; por quanto 
no papel de preguntas com quft consultey a V. Ex. a na pre-
g u n t a 18 delle; preguntey, se devia procurar descubrimen-
to de minas? Respondeo-me V. Ex. a Le t r a sua. De ne-
nhuma sorte, antes impedir inflexivelm. t e estes descubri-
mentos . 

E como pela palavra inflexivelmente me faz V. Ex . a 

saber exuverantemente o quanto me devo opor aos ditos 
descubrimentos, me pareceo conveniente ainda que com 
perda de tempo consultar a V. Ex. a de novo sobre esta ma-, 
ter ia e para que V. Ex. a me possa desedir de todo esta 
duvida, informado de toda a questão, me pareceo convenien-
te jun ta r a esta o mappa, comforme o pude fazer , para V. 
Ex . a vir no conhecimento do Citio em que fica a Ser ra de 
Apucarana, e as ribeiras do Rio Taba jy , que he donde se 
considerão as ditas minas, como tão bem a par te a que ficão 
MiSsões, e a Cury tyba ; sobre o que V. Ex . a me de te rmina-
rá o mais conveniente ao serviço de S. Mages tade que Deos 
Guarde, para eu opôr em execução: Tãobein he preciso im-
fo rmar a V. Ex. a que o sobre dito Cer tão de Taba jy que 
corre por aquella banda em the MiSsões, t e rá de t raveSsia 
n a openião mais favoravel, qua t ro centas legoas. D.5 Guarde 
a V. Ex. a m. s a.s Villa de Santos em 17 de 7br.° de 1765 Ill.ra° 
•e Ex.m o Snr ' Conde de Oeyras. 

Com esta Carta acompanhava hum Mappa 

N° 6o 

B. 

Ill.mo e Ex.m o Snr ' Eu não sey as informações que 
V. Ex. a poderá ter a respeito da utilidade ou prejuízo que 


