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INT. 1 9
Ill. Ex. Snr:—Com este Mappa que vay junto
a conta (pie a V. . Ex. dou da idéa das expedições,
satisfaço juntamente ao que V. Ex. me ordena da
parte de S. Mag.® que Deos G.® em carta de 22 de
-Tullio de 1766, determinando-me faça remeter huma
carta chorografica (ainda que não seja exactamente
calculada) de todas as Povoações que ha desde a Capitania de S. Paulo até as chapadas, em cuja observância deliniey, e procurey fazer a carta que remeto
com a possível exacção, ainda que hé muito pouco o
que se sabe do interior deste Certão, porem eu me
vali de muitos roteiros, e noticias, combinando humas
couzas com as outras, e procurando averiguar com o
mayor cuidado todos os ponto duvidozos, e pode ser
que esta seja a carta de menos erros que até aqui
tem havido deste continente ( ): G tempo, as viagens,
e entradas poderão acelarar o que lhe falta. Estimarey que vá a gosto de V. Ex. , e que por ella
possa explicar a Y. Ex. as Povoações que temos,
e podemos fazer, e o modo de as comunicar, e socorrer,
tanto para as partes das chapadas da Vacaria do
Gentio Cavalleiro Guaycurú, (pie fica entre esta Capitania e a do Cuyabá ( ), como para as partes da
Vacaria das Antas que fica entre esta Capitania, e
Missões, e o numero das gentes que podemos recear já
vay em parte expressado, segundo se pode conjecturar
nas contas que acompanhão o Mappa, e na resposta
aos pontos preliminares que vay junta a conta do 5
de Outubro de 1766. Deos G.®Y V. Ex. S. Paulo
5 de Mayo de 1768. Ill. e Ex. Snr. Conde de
Oeyras. — Dom Luiz Antonio cie Souza.
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Esta carta não é encontrada neste archivo.
( ) E' a Vacaria de Matto-Grosso, um pouco ao norte do Vguatemy,
região infestada pelos Guaycurús.
(N. de 11.)
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