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Ivutucavarú 

III.™ Ex.mo Snr. 

Pode o Supp. t e continuar na sua derrota 
com todos aquelles que o quizerem acompanhar 
no import.e trabalho a q.e se destina, e o Alferes 
Ignacio de Moraes de nenhuma sorte o emba-
rasse; e querendo também acompanhallo, o faça; 
alias se recolha; e qd.° se verifique o descoberto 
serão attendidos todos com Just.a — São Paulo, 
21 Jan.° de 1782. 

Rubrica do Governador (1) 

Com gr.° Submissão humildem.4® chega aos pés de 
V. Ex. João Baptista Victoriano a representar a V. Ex. 
q.e tendo elle Supp.'° quasi concluído o novo descoberto 
do morro chamado Ivutucavarú, desistio da empreza 
por lhe estorvar o Alferes Ignacio de Moraes. V. Ex. 
hade permittir q.® o Supp.4® exponha a sua derrota. 

Principiou o Supp.4® aquella Conquista no pr.° de 
7br.° do anno de 1780, levando com Sigo seis Cama-
radas, q.e foram An.10 Bernardo, José Soares, Dom.09 João, 
Ellias de Moura, Matheos Barboza, e Eugénio de Britto; 
a8SÍ8tindo-lhe com mantim.103 José de Britto, m.or em a 
ressaca dos Campos de Apriatuva, por faltarem possi-
bilid.®3 ao Supp.e. E faltando os mantim.40* já em certa 
altura, voltarão quatro Camaradas a buscar Soccorro; e 
não podendo voltar por cauza das m.tBS chuvas, padeceo 
o Supp.® com a mais Companha a mais espantoza fome 
q.e podia ser, pois até que sahissem passarão vinte dias 
comendo som.4® raizes de samambaia, sem acharem huma 
única caça para. atirar. E nesta volta deixou o Supp.tB 

apicada feita em distancia de dia e meio cie jornada 
escoteira em altura q.® se divulgava o morro. 

(1) Este despacho é do Governador e Capitão General 
Martim Lopes Lobo de Saldanha. (JV. da R.) 
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Chegando o Supp.e a povoado cora os Seus Ca-
maradas, e querendo concluir a Sua Conquista, ajuntou 
mais Camaradas, que o quizerão acompanhar, q.es forão 
o Ten.e Ant.° Frau.00 de Andrade com 4 escr.0S, Sebas-
tião Borges de Barcellos com tres, Frau.00 Bueno, Se-
bastião da S.a, Jeronimo Vicente, Ant.° Machado Soares, 
Geraldo Leite, Salv.or Correa Machado, Miguel Per.a da 
S.a, e João Frz de Oliveira q.e assistio com todos os 
mantím.tos necessr.08 p.* esta 2a derrota, alem dos seis 
Camaradas antigos. E com todos estes entrou o Supp.* 
a 25 de 9br.° do rn.m0 anno de 80, e foi prosseguindo 
a picada, vencendo m.108 e gr.eB dificuld.**, passou corngr.0 

trabalho tres rios de canoa, hum dos q.es era tão cau-
dalozo, e com tantas Caxoeiras, q.e desanimou a Com-
panha; e sem duvida seria este rio a cauza de retro-
cederem todos, se D.s lhe não mostrasse um estreito 
(que na occasião pareceo milagre) onde com gr.e traba-
lho fizerão huma pinguella, q.° deo passagem a todos 
felism.10: finalm.46 passou e venceo o Supp.tc todos aquelles 
trabalhos eobstaculos, q.° por tantas vezes desanimarão 
a m.tos q.e tentarão esta empreza, sendo a maior prova 
disso o n.° de pessoas, q.e por aquelle sertão setem per-
dido, e perecido fome; sem q.e ern tantos e tão dilata-
dos annos podesse algum por pé no lugar onde já 
chegou o Supp.te cora a Sua Comitiva. 

Achando-se o Supp.1® e mais Camaradas já ião 
perto do morro, q.u apenas distaria uma legoa, alcan-
cou-lhes o Alferes Igu.co de Moraes, dizendo levava Or-
dem de V. Ex. para concluir aquella empreza, e sem 
jamais intimar e nem mostrar a d."1 Ordem foi acom-
panhando ao Supp.10 pela m.ma picada q.e se hia pro-
seguindo; e chegando todos ja ao pé do d.° morro, e em 
suas vertentes cuidou o d.° Alferes em fazer socavar pelos 
socavadores que levava; dir.t0 este q.e pertencia ao Supp.te 

por ser o pr.0 descubridor, e depois de apparecer o ouro 
dalo a manifesto. Mas o d.° Alferes servindo-se do 
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trabalho do Supp.'® sem nunca querer lhe intimar a 
Ordem, foi continuando a mandar socavar desmanhando 
as picadas do Supp.te, e procurando expulsar a todos, 
sendo q.e p." tão gr.° empreza hé preciso m.t0 mais gen-
te; pois o morro (cujo mappa se apresenta) (2) avalia 
o Supp.te em sete ou oito legoas de comprido, e hé di-
formem.'® alto. E desejando e Supp.'® rodealo todo com 
picadas, experimentando o ao m.m0 tempo, p.a lhe não 
ficar couza alguma sem ver, não concluio oseo intento 
por lhe embaraçar o d.° Alferes com violências e ve-
xações; vendo-se deste modo obr.° a retirar-se com a 
maior parte dos Companhr.08, deixando som.te a hum 
delles com tres escravos p." de todo não perder oseo 
dir.t0. Esta Conquista, Snr. Ex.mo, ao Supp.46 se deve 
como fica mostrado, e V. Ex. se pode informar: e sem 
o Supp.46 certam.'® não se conclue. Razão porq.® meresse 
o Supp.1® ser auxiliado de V. Ex. não só por lhe fazer 
justissa, como tãobem por utilid.® publica, p.a q.® se possa 
concluir huma obra, q.® a custa de tantas vidas se não 
tem concluído. 

P. a V. Exa. seja servido man-
dar q.® o Supp.1® possa continuar a 
sua derrota com todos os seos Com-
panheiros, e a mais gente q.® o 
quizer acompanhar; e q.® o Alferes 
Ign.co de Moraes denenhum modo 
possa embaraçar, impedir, ou estor-

(2) O mappa não existe entre os papeis referentes a esta 
expedição. (N. da R.) 
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var; visto q.e do Contr.0 nada se 
hade conseguir. 

E. R. M. (3) 

ILT. ± 
Aranzel ou Rotel de haver Ouro e Pedras preciozas dos 

Campos de Apreetuba entre o Sul e o Leste 

Entrando nos ditos Campos entre o Sul e o 
Leste rumo direito passaram dois Ribeiroens, e o dipois 
passaram duas Serras; daram em um Ribeiram ensima 
meyo descalvado, ou com bastantes pedras. Em dous 
Corrigos que mânão de Serra e fazem Barra noditto 
ribeiram tem ouro comabundancia. Subindo a Serra 
dobrando para trás tem outro ribeirão mais pequeno, 
como huma Cochoeira: pello barranco asima da Cocho-
eira tirarão o Ouro empedassos: Hiram para cliente, 
pendendo para o Sul alguma couza, subindo e dessendo 
algumas Serras, não muy alcantiladas, darão com um 
Vargedo grande que atôlla, tem quatro ou sinco palmos 
de Lodo, abaixo tem bom Cascalho, e tem grandioza 
pinta. Hiram adiente e darâm com huma Lagoa gran-
de na veyra desta Lagoa fese hum sucavão, tirou-se 
ouro em pedassos, e muitas pedras que não soubemos 
conheeellas de varias cores e pareciam serem preciozas 
todas. Isto de Sorocaba picando o Matto, serão oyto 
ou des dias. Por estar para morrer eja não ter espe-

(3) Comquanto esta petição seja feita em nome cie João Ba-
ptista Victoriano, comtudo elle não a assignou; no verso da 
petição vem uma lista de nomes escripta com a mesma letra, di-
versa da letra da petição, e que é aqui copiada com a mesma 
orthographia: Cabo Jose debrito, An.'» Bernardo, .José Soares, 
Domingos João, Salvador Corea Machado, Miguel Pr.a da S.a, 
Miguel Pr.» Domingues, An.'° Mor.® , Jetrudes Maria, José Gon-
çalves, Joaq.m da roza, Manoel Ribr.° , Manoel L.t« , José Mor. 
José da S.a . 

Unidos á petição se encontram alguns documentos que vão 
copiados com os números 1, 2, 3, 4, 5, e 6, que formam um livri-
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