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Illin.0 e Exm.° Snr. Logo depois q'. clieguey a este des-
coberto, mandey os Mateyros q'. me acompanharão, atraveçar 
o mato daqui p.a Itapeva para saberem por onde melhor se 
poderia abrir o cam.° p.n por ella entrarem as tropas carre-
gadas, depois que VEx.a for servido mandar repartir estas 
terras a quem as lavre sem ser precizo hir buscar a gr.e volta 
do Emboque, nem subir, e descer os muitos, e altos morros 
q'. tem a estrada, da encruzilhada do d° Emboque pn aqui, de 
cujo novo caiu0, não se segue extravio algum aos Riais direi-
tos; porq'. tudo q'. entrar por elle pa este descoberto, como 
pelo outro, pa o d° emboque, no mesmo Registo de Itapeva 
se ha de examinar, e registrar; pelo q'. logo q'. recebyaordem 
de VEx.a, encarreguei ao Sargento Jeronymo Dias Ribr0 ajun-
tase a gente q'. fosse precisa, e mantimentos; eq ' . instantaneame 

mandasse abrir o cam°, para por elle me continuar aniandar 
os mantimentos que me fossem necessr08por serem os morros de 
outro, tais, q'. agora me foy forçoso mandar os soldados ao 
meyo do caminho, buscar a farinha, feijão e toucinho, q'. o d° 
Sargento me mandava em quatro cavallos por cançarem, e 
frocharem todas. 

Este Ribeyrão não tem tão pouco ouro como pelo cam° 
me disserão, pois me seguro o descobridor, q'. poderá qlqr tra-
balhador, fazer jornal de seis e oyto vinténs por dia; e q'. pinta 
do mesmo modo, mais ou menos fundo, em distancia de hua 
légua e mais, porém como corre por entre morros e só junto 
dagua se trabalha, se senão descobrirem outros corrigos, po-
derseha acabar depreça o serviço deste. 

O d° Descobridor, sahio já pa fora, comseos camaradas, 
por falta de mantimentos; e dizendome quando aqui clieguey, 
q'. não tornaria senão pa Março do anno que vem, agora medisse 
hia só ajustar os mantimentos com qm lhos trouxesse; eque 
em 20 dias tornava p" dentro, a esperar as ordens, e provimt0 

de polvora, e chumbo com q'. espera que VEx.a lhe mande as-
sistir, ]>a continuar a sua deligencia. 

Das Geraes ainda não chegou rezolução algúa, a respeito 
das contas do Cabo do Emboque, de cujos acontecimentos, e 
de tudo o mais q'. suceder darey p® a VEx.a a qm Deus gc 

sem sombra de moléstia, pa bem, e amparo dos seos humil-
des súbditos. Descobrimento de N. Sra da Conceyçâo 19 de 
8br° de 1765. Capitão Ignacio da Silva Costa. 


