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falar naquela Sid.e por que tem que Comunicar-lhe 
matéria Importante ao Real Serviso, D.8 g.e a vem.ce 

Peru." 80 de Mayo de 1782. 

Ant.° Corr.a de Lemos L." 

Snr. João Bautista Vitorianno. 

OST. 

Sr. João Baptista Floriano 

Amigo e Snr. Na Cid.e de S. Paulo, falando eu 
proximam.te com Thomé de Alm.da da Faxina sobre 
matérias mineraes no certão da V.a das Lages; o d.° 
me informou, q. vm, e seu filho Gaspar em Comp.a 

de hum Manoel visente entrarão pela marinha no 
rio Tajahi aSima, onde Toparão boa pinta de ouro, 
o q. não duvido pelas tradisõins antigas, e exames de 
outras pessoas, q. Calcularão outras parajes, e as mes-
mas em que falamos a m.408 annos. E como" nestas deli-
gencias tem havido m.Uls variedades de noticias, e como 
de presente sou incarregado pelo Ex.mo Snr. Gn.al p." as 
ir verificar verdadeiras nos exames que pretendo m.dar 

por pessoas suficientes, semefaz m.t0 preciso supplicar 
avm' me faça a lionrra de informarme o que souber 
da realidade destes resp.tó sendo certo ter vm feito, a 
referida entrada pelo mesmo rio: os dias que uelle 
marcharão, em canoa, ou por terra, os braços do d.° 
rio que seguirão ap.tu do Sul, ou do Norte, a pinta que 
descubrirão; p.a que a sua informação confira com aq. 
teuho da bandeira que expedi daquelle Certão pelo 
mesmo rio abaixo, onde acharão no decurso de doze 
Ligoas pelas marjes do mesmo rio Lemitada faisqr." de 
ouro etambem de prata, enão repeti os precisos exames 
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pelos acidentes que semoverão uaquella ocazião deopo-
siçõius de governos daquelle Certão, emovimentos de 
guerra. Cheguei a este citio de meu Cunhado o Sarg.40 

mor Aut.40 Roiz de oliveyra asinco dias, oude me acho 
molestado, motivo porque não sou pesoalm.4® op.or desta 
p.a praticar com vm mais largam.4® sobre esta matéria, 
e junta m.4® a convidar avm p.J o mesmo intento, q.do 

tivesse Lugar chegar vm daquellas partes q.d° vm por 
cá nadelig.®" em que tem andado, não achase milhores 
intereses, e q.do menos sempre de Lá traria alguás ca-
valgaduras, não achando milhor Convenieucia, esobre 
esta matéria desejava antes de sair daqui falar com vm. 
podendo no pocivel de hoje thé amanhã chegar a este 
citio por me fazer m.c®. 

Hé oq.40 tenho de expreçar avm. aq.m apeteso Com-
pleta saúde por m.9 a.9 q. D.s felismente g.®. Citio de 
Aracarig.ma 21 de Março de 1783. 

De Vm 

O mais obzequiozo Cr.° 

Antonio Correia Pinto (4) 

j s r . 5 

Tendo determinado a entrada de João Bastistas 
Vitoriano p.a os certoens do Morro Voutuca varú, .a descu-
brir os haveres delle levando comsigo quatro Soldados, 
eSeis índios; Ordeno a toda.-; as Justissas Auxiliares, 
ou ordenanças, e em especial aos Capitaens Mores de 
Itú, e Sorocaba, e ao Sang.40 Mor da Parnahyba, q. não 
só não impessão ad." deligencia, e descubrim.40, mas que 

(4) Vide nota adiante. 
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