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menos despeza da Real Fazenda, e se aSsim conseguir 
em numero Suficiente, a minha idea queria fazer pro-
va se alem deste estabelecim.t0 principal, e mais conSi-
deravel q' determino fundar na entrada dos Campos po-
dia meter outra Bandr.a pequena pelo Rio de D. Luis, 
de q' tenho livre a navegação, fazendo adiantar em thé 
os fundam. tos da antiga V.a Rica, e dahy sobir pelo . . . 

entra da p.te esquerda a examinar o q' 
o d.° Rio, e outra q' saya de A-

a sobir pelo Rio Pequery 
de me persuadir q' aquele 
m.tos de me persuadir que 

de Jordão não he 
dos Campos a de 

.' sarios 
para ver se posso por algumas destas Varedas chegar 
a Serra de Apucarana, e manifestar o Ouro porq' des-
cobertas as suas Riquezas creyo q' a ambição dos ho-
mens lhes fará Serrar os olhos a todos os perigos e os 
empenhará a arriscar tudo para se apuderarem delias 
por mais q' as dificuld."® sejam horrorozas e os perigos 
eminentes; e nesta forma consternar os índios por to-
das as p.tes p.a os obrigar a ceder, e familializar-Se 
comnosco reduzindo-os a abraçar as verdades Catholi-
cas aSim como desejamos, e se pede a Deos com m.tas 

e repetidas Suplicas q' tenho mandado fazer. 
Esta hé a m . a i d e a q ' toda exponho,ao melhor acer-

to, e illuminada comprehenção de V. Ex.a q' Ds. G.,!" 
por muitos annos. S. Paulo a 19 de Fever.° de 1 7 7 2 — 
111.™° e Ex.mo Sr. Marquez do Pombal. 

Relação do Segundo SuceSso aconte 
eido com os índios no Campam;' do Rio 
Jordão tirado do Diário q' ao General de 
S. Paulo D. Luis Antonio de Souza Bote-
lho Mourão, escreveo o Tenente Coronel 


