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médios proprios, e logo que tome algum vigor me porei 
a caminho p.a essa Cid.e a apresentar a V. Ex." os sel-
vagem, e protestar-lhe aminha obediencia, dando p.r bem 
empregados os meus trabalhos, pois q.e tirei das trevas 
do Paganismo 18 almas, q.e ainda podem ser úteis 
ao Estado. Façame V. Ex.a o favor de fazer-me lem-
brado a Ex.4 Senr.a D. Luiza e suas inocentes, e ama- -
veis- filhas, prescrevendome as suas ordeus, em cuja ob-
servância heide mostrar q.° hé com todo o resp.t0, e ter-
nura. 

De V. Ex.a 

O mais obrigado Servo, e am.te Capelão. 

lll.mo e Ex.mo Snr. Antonio José da Franca e Horta. 

João Ferreira de Oliveira Bueno. 
Capivari 7 de Novembro de 1810. 

Ill:'0 e Ex.mo Senhor. 

Tendo representado a V. Ex.a sobre a Cathequiza-
ção, e reducção dos caiapós ; e não havendo final decizão 
deste projecto ; me propuz a tomar nom.mo certão as lic-
ções q.u faltassem p." tão alta deligencia. 

Com vinte, e duas pessoas, munição e mantim.10 

competente em tres canoas salii deste Porto aos dez de 
Julho, e entrei no Certão com destino de ter falia não 
só com os caiapos, mas outros quaesq/ povo, q.° encon-
trasse p.r todo o rio grande, ou outra qualquer parte 
para onde me levasse o desejo de ser util aos meus se-
melhantes. 

Neste m.mo rio logo abaixo do primeiro Salto Goa-
nhandava aos trinta do mez encontrei os Gentios Goa-
nhanaz, q.° vindos das partes do rio Paranapanema estão 
infestando com suas vivendas os matos, e campos adja-
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centes a este rio Tyethé da parte meridional. Apezar 
dem.tos signaes de paz, q.e lhe fiz, e a q.e forão inflexí-
veis, forão tomar-me o passo em lmm Estreito cha-
mado Funil, e ahi armados em linha de batalha, e com-
mandados p.r hum agigantado Cap.m, q.e em altas vozes 
me desaffiava como se tivesse já segura a sua preza, fi-
zerão disparar sobre nós hum chuveiro de flexas, q® me 
obrigou a uma necessaria, e perigoza deffeza : e nesta 
peleja perdi o meu guia traspassado p.r hua flexa. 

Depois deste conflicto, em que tomei tão pezadas 
lições, fazendo fugir estes inimigos, sem offensa da nos-
sa parte, continuei a viagem vendo sempre os fogos desta 
gente, e outras, q.° habitão a parte setemptrional do rio 
athé o seg.'io Salto de Itapura, onde cheguei aos seis de 
Agosto, e passando logo abaixo sahi no rio grande ao 
8 do d.° mez. 

Neste m.mo dia tive falia com quatro caiapos, q.® me 
apparecerão alem do rio; e passando-se da m." parte 
tomei com elles as prim."3 informações, e pouzarâo no 
meo rancho. No seguinte dia fui vizitado pelos dois 
Capitães de Aldeia, q.e alli estava mais próxima; os 
quaes vierão com doze soldados, estiverão comigo athé 
outro dia. Em todo este tempo tratei com os d.03 Ca-
pitães Antouio, e José os meios da sua cathequização, e 
reducção: Os dois sabem suffieiente Portuguez, e sempre 
me respondiâo com iudifferença a este ponto ; e final-
mente ao cabo de tres dias, q.e se passarão comendo 
elles, e bebendo na m.a meza, quizerâo dicidir as m.as 

proposições com um grande Esquadrão de gente arma-
da, de que inexperadam.®me vi cercado com toda am.a gente. 
Levantei-me rapidamente, e os fiz dezistir d'acção, deq.° 
forão bem reprehendidos no discurso, q.e lhes fiz; e 
posto q.® os dois Capitães fizerão retirar os combatentes, 
ficando-se com poucos no meo ranxo, com tudo, depois 
de repetir por todos elles os quotidianos mimos de farinha, 
fumo, e faccas, despedi-me daquelle sitio tão mal avizinhado. 



— 129 -

Descendo pelo d.° rio grande ao cabo de tres dias 
encontrei n'hua praia outro Cap.m dos caiapos, chamado 
Manoel, o qual começou a chamar-me ; e chegando-me 
a elle, estava com sua m.er, dez soldados com suas mu-
lheres, e f.os. Este nobre gentio, bem digno do lugar, q.° 
occupa, depois de perguntar do nome, e saúde de V. 
Ex.', e tão bem, se ainda era viva a Nossa Augusta, 
e Soberana Rainha ; só tractou de expor-me as suas 
mizerias, procurando os meios do seu transporte p.a cá; 
e disse mais que sua Aldeia era a mais populoza, esta-
va 110 rio Sucuryhy, e q.° q.do eu voltasse me daria a 
gente, que eu quizesse trazer. Eu depois de receber os 
seus prezentes, q.° não passarão de liuns coiros, e cor-
íesponJer-lhe com os generos de mais neccessid.6, des-
pedi-me com promessa de voltar logo p." escolher a 
gente promettida ; e por esta forma fui indo para baixo. 

Cheguei a barra do rio pardo, e passando abaixo 
vendo sempre alguns fogos dos Gentios dos Campos do 
Goatymym, cheguei a barra do rio do peixe, e p.r outro 
nome Tybagy aos vinte, e dois de Agosto. E afim de 
examinal-o entrei p.r elle com todos os Apparathos d'hua 
repentina deffeza, por ser este hum rio confinante com 
os Campos de Guarapuava, a sua placida corrente, lar-
gura, e profundid.® me asseguro hum livre regresso. 

Com eff.° depois de ter andado tres dias por elle 
acima, sem encontrar mais do q.e ribeiros chrystalinos, 
deliciozas praias, cobertas de pedras finas, e terras altas, 
e primorozas situações, q.e excitão a satisfação, e inte-
resse humano, 110 quarto dia descobrimos signaes de 
gente. E tendo eu apezar disto addiantadome nr.10 acima ; 
n'hua tarde q.d0 dei acordo, estava o meo pouzo visi-
nhando com hum grande Alojam.10 de salvagens, ser-
vindo-me somente de attaque aquelle rio. Não quiz 
deixar o sitio, não só p.r ser já tarde, mas p.a fazer 
mais serias explorações, e alli passei a noite ouvindo as 
conversas dos taes, brincos dos rapazes, golpes de ma-
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chado, etc. Chegou a manhãa sem os d.os nos terem 
ainda percebidos; quiz avançar mais acima ; porem a 
repulsa dos meos companr.08; q." me vaticinavão onosso 
ultimo dia, me fez retroceder, e em vinte e cinco dias 
puz-me de volta na barra deste rio; sem ter achado o 
Cap.m Manoel, que se tinha recolhido a sua Aldeia com 
a minha tardança. 

Pelo que subindo pouco acima da barra deste rio, 
procurei pelos meos primeiros alliados Antonio, e José, 
e logo os encontrei; e fallando-me com a m.ma liberd." 
antiga, negociarão comigo oito indios, q.° os comprei 
por varias especies de ferramenta. Aos doze de Outubro 
cheguei a este Porto felizmente com os d.08 indios, q." 
os tenho em meo poder; e por terem enfermado amaior 
parte delles, não tenho seguido adiante; o que certam.® 
farei indo beijar a Mão a V. Ex.a em cuja respeitável 
Prez." faço este breve rezumo dam." viagem, rogando 
sempre a D.8 q.*a abençoar os fructos delia, e guardar a 
V. Ex." p.r m.103 annos. 

Porto feliz 15 de Novembro de 1810 

Tll.mo e Ex.mo S.or G.or, e Cap.m G.al Antonio José 
da Franca, e Horta. 

De V. Ex." 

M.'° obediente S.°, e rever." cr.°. 

O P: Manoel Ferraz de Sampaio Botelho. 

Illr e Fx.mo Senhor. 

Recebi a respeitável Ordem de 15 do mez proxi-
nio passado, que V. Ex." me dirigio com a carta do 
Rd.0 Manoel Ferraz de Sampaio, p." avista delia eu 
informar, q.'° o m.mo reprezentou a V. Ex."; e maudan-
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