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III™ e Ex™ Senhor. 

Cheguei ao Paraná, falei aos Chefes de hum Alo-
jam10 de Selvagens situado na margem oecidental abaixo 
do Salto de Uruvupungá: tratando-os, e aos mesmos 
Selvagens com toda a ternura, e agazalho, e deles rece-
bendo sinceras demonstraçoens de confiança, e fidelidade, 
e desta Aldeã trousse com migo 18 selvagens entre.ho-
mens, e mulheres, e siuco menores ; e depois de persua-
dir aos chefes q.e deichassem aqueles barbaros Sertoens 
segurarão-me q.® p.a o ano os fosse buscar levando 10 
canoas grandes p.a eles virem com a sua gente, e man-
tim.'0 proporcionado p.a eles comerem pelo caminho, e 
q.e alem dos desta Aldeia liavião convocar mais gente 
de duas Aldeias situadas assima do Salto do Uruvupungá, 
q.® vivem debaicho do seu comando, e de tres grandes 
Aldeias sitas no rio Sucuriu sujeitas a outros chefes. 

O meu regresso foi ornais incomodo, e trabalhozo 
do mundo, p.rq.e alem de ser atacado de dia, de noite 
p.r enxames de mosquitos de varias qualidades, toda a 
minha gente adoeceo do Salto do Baiandaba p." sima, 
e eu igualm.1® com eles, veudome na triste necessid.® de 
fazer varias paradas p." tratar dos doentes, e igualm.® da 
minha saúde vendome p.r vezes privado dos sentidos, e 
sem gente para o serviço das canoas : a minha moléstia, 
q.® me levou as portas da morte, disparou em humas vio-
lentas Cezoens, q.® me punhao em hum letargo profundo, 
e depois de liuns vomitórios, q.® tomei achei algum ali-
vio, porem um dia sim outro não sou fortem.10 atacado, 
como aconteceo am.tos da minha comitiva. Ontem felizm.1® 
cheguei a este sitio, de Capivari mui debilitado, e na 
força do ataque das Cezoens, segurando a V. Ex.:l q.° 
o rio Tietê do Guamicanga p.a baicho hé mais pestífero 
q.® Matogrosso, pois q.® de 48 pessoas, iucíuzos os sel-
vagens, q.® trazia na minha comitiva, só nove pessoas 
não forão atacadas de peste. Fico no uzo de alguns re-
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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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