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Segunda parte emq.e se continua o mesmo assumpto, 
seguindo a mesma Ordem ao Successo dessa Viagem 
110 encontro com os índios. 

No dia 23 despachou S. S.a ao Sargento José Joa-
quim Cesar para S. Paulo com a relação retro, arcos, 
frt •xas, bordoens, e mais trastes, que os índios tinhão 
deixado para tudo apresentar ao Ulmo. e Exmo Snr.° 
General 1). Luiz Antonio q.e com rasão se deve ale-
grar, e estimar estas felises noticias succedidas 110 
tempo do seu governo, não só pella propagação da 
té, q.'' suspira de tão bons princípios entre estes pa-
goens, como pella dilatação em augmento do Reino, 
tanto em terras como em vaçallos, q.® será sempre 
memorável o de verse ao disvello comq.1' Sua Ex.ft 

procura o augmento desta Capitania. 
Ficou S. S." aplicando todo o cuidado 11a eleição 

do lugar p." construcção de huiua fortaleza em o resp.t0 

militar, estabeleça este Continente o direito Senhorio 
deste Pais, e para com ella animar o Corpo de húa 
populosa povoação, q.® provavelmente se liade esta-
belecer com multiplicadas fasendas de gado, p." 
o que convidão estes deliciosos, amenos, e ferteis 
('ampos. 

O Gentio q.® igual mente deve estar gostoso, e a 
Sombrado danão esperada afabelidade q.® em nós 
tem encontrado tendo-se retirado 110 dia 22 com pro-
messa de voltar com as fãmilias, movidos, ou do re-
ceio, q.® justamente de nós devem ter, Lembrados 
das tiraníssimas acçõens p.r tantos modos q.® com elles 
uzarão os Antigos apouco mais de 50 annos, ou da 
curiosidade de notarem os nossos movimentos julgasse 
deixarão sentinellas p.r q.® indo alguns Camaradas a 
cassa 110 dia 24 a huns <'apoens q.® abordão o rio 

is 
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perto deste porto, reconhecerão trilha fresca delles, 
e tendo morto húa oncinha vulgarm.'® chamada jagua-
tirica pondo-a no barranco do Eio continuarão a cas-
sada, e na volta não achando a bonde tinhão deixado 
conhecerão q.e o gentio tinhão levado, e chegarão a 
aviriguar a trilha de quatro q.® se verificou; mais, 
p.r q.® andando tres Camaradas em huns Capoens mais 
altos a cassa vendo hú veado no Campo pastando, o 
(pie forão negaciar, o q.e fazião taõbem 5 índios, 
nem huns, nem outros puderão matar o veado e vol-
tarão os nossos p.n não haver algum encontro, q.° des-
compuzesse a boa armonia, (pie conservávamos, virão 
fogo em hú Capão preto em q.® mostrava estar maior 
numero de índios. 

No dia 25 se dicerão as tres missas da festa do 
natal antes de ser dia claro, esperando viessem os 
índios nesse dia por estarem pertos afim denos acha-
rem mais desembaraçados p." os receber, e como 
não aparecerão até o meio dia, forão huns a cassa, e 
outros p.n o Campo a tratar dos Cavallos e do gado. 

Xo dia 27 indo outros Camaradas taõbem a cassa 
para as partes do Campo do pouso triste encontrando 
huns porcos ao malaios virão, q.° dous bugres de hú 
alto visinho curiosamente presenciavão o modo com 
q.° os nossos fasiâo a cassada, e p.r q.e os Porcos 
acossados dos Caens se recolhião a lut Capão vesinho 
seguirão-nos a matalos, e andando os Camaradas em-
bidos no proveitoso deleite da matança dos Porcos, p.r 

ouvirem hú aSubio repararão q.® lu\ bugre mui perto 
delles o tinha dado, retiraiido-se sem haver mais acção. 

No dia 28 logo de manhã aparecerão alguns em 
liú alto q.° fica fronteiro aeste Porto na distancia de 
mais de seiscentas braças, deonde logo se retirarão 
tornando logo ao meio dia a aparecer no mesmo 
lugar, e serião tres horas vierão mais perto de sorte 
q.® aSenando-selhes, e bradando elles fizerão o mesmo, 
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doq.® se inferio ser mais q.° curiosidade de explora-
dores, e itorq.1' aSenando-sellies, q.e chegacem ao Porto, 
se retirarão; determinou S. S.11 fosse a outra banda 
do rio, aonde elles esta vão João Lopes, e Manoel 
Pinto, e o seguissem em alguma distancia haver se 
assim chegavão procurando-os assim o fizeram, porem 
os bugres vendo-os mais se absentavão p.r cujo motivo 
determinarão voltar, como fizerão, e a poucos passos 
olhando p.a elles virão, q.° estavão no alto seis, e 
q.° destes quatro vinhão direito aos nossos, e dous 
ficarão immoveis percebeu do-selhes aSenos, e voses, 
voltarão os nossos p." elles, e chegando os índios se 
abraçarão e derão grandes mostras de conservarem a 
mesma amisade, convidarão os viessem ao nosso Porto 
onde havia muito q.° lhes dar, ao que mostrarão 
responder, sendo mal entendidos os seus acenos, q.° 
hião buscar suas famílias, e cousas de comer, e q.e 

vinhão p.n lhe darem facas, e facoens, e assim despe-
dirão com m.'108 carinhos, e abraços, tendo hu delles usado 
a acção de cortar liuns pequenos ramos do Campo 
estendendo-os no chão com acenos, q.° os nossos en-
tenderão p." q.e nelles pisassem, será talves afectuosa 
finesa entre elles, como entre os Hebrèos; e passou-se 
o resto do mes, e anno sem mais novidade, q.e não 
virem como nos esperavamos. 

Anuo (le 1772 

No primeiro dia deste anno depois de diser missa, 
e me confeçar, e varias pessoas, mandou Sua Sr." a 
Paulo de Chaves com desoito Camaradas passar o rio 
alem e procurar o caminho, q.° no Capam dos Porcos 
tínhamos topado do gentio, e seguido p.R a parte do 
Sul para elle perSeguir para a do Norte a ver se 
haviào mais algumas aldeias do Gentio e fazer outras 
diligencias necessarias. 
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