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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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Passou o rio alem pello meio dia municiado, e pre-
parado p.a  poder dilatar-se o tempo que fosse perciso 
p.a dar comprimento ao q.e lhe ordenou S. Sr.a 

No dia 2 passarão o rio p.a alem algumas pessoas 
a tratar dos Cavallos q.® j>.r lá andavam porter melhor 
pasto, e andando-os procurando virão sette índios 
em hú Capão perto; pello fogo q.c delle sabia conhe-
cerão estarem mais, acenarão-lhes q.° viessem, mas 
elles levantarão os arcos e não lhes perceberão os mais 
acenos, q.° fiserão; tão bem os mesmos forão vistos 
por algumas pessoas desta parte de rio. 

Não ouve novidade té o dia 5, q.° passou S. Sr.a 

com seis Cavalleiros o rio alem, e seguio as suas mar-
gens p.° a parte do Sul ver se encontrava paragem 
suficiente para dar principio a fortalesa, e tendo an-
dado quase tres legoas avistando grandes Campos, (pie 
estão para o Sul, e faltar examinar, seguio p.a a parte 
doeste e tendo marchado húa boa legoa encontramos 
liú caminho (|.° os índios tinhão feito quando vierão 
ao nosso alojam.'0 no dia 22 de Dezembro do anuo 
passado, e nos recolhemos p.r elle p.a o Porto, encon-
trando vários passos em ribeiroens, com bastan.® tra-
balho os passamos; recolhime pellas oito horas da 
noute, e pouco ao depois chegou Paulo de Chaves com 
a partida, q.® tinha hido p.a a parte do Norte como 
aSima selhes ordenou dando as noticias seguintes. 

Que caminhando pellas margens do rio Jordão até 
as cabeceiras q.® da parte do Norte nascem dos Mon-
tes, e continuando-os ao Sul encontrou com hú alo-
jamento pequeno deixado de poucos dias com algum 
milho, e morangas, e porseguindo ao mesmo rumo p.a 

examinar toda aquella ( osta até o capão dos Porcos, 
e mais adiante acharão outro alojamento maior onde 
hú dos ranxos tinha de comprido 25 passos, e oito 
de largo, e ahi acharão vários trastes do uso dos índios 
de panellas, porongos, prattos, caracaxases; linho em 



estriga da qual fasem os seus panos, e mostra q.e o 
tirar da estriga da grande, tres coxos grandes bem 
feitos, q.e bem poderá levar de sette alqueires de 
milho p.n s i m a cadahú, balaios, e cestos bem tapados 
e bem feitos rebocados p.r dentro e p.r fora com cera, 
q.° se supõem ser para traserem agoa das fontes, cris-
taes finos, q.' os partirão soubre outras pedras para 
suas navalhas, húa rossa, q.e teria de milho ja plan-
tado meio alqueire, e algum em pendão, e examina-
rão, q.c o caminho q.° encontrarão no Capão dos Por-
cos hé o da serventia deste alojamento p.a a Aldeia 
principal, do q.° ja tratamos, e conhecerão rastos dos 
q.° vierão aeste porto, q.° os forão avisar q." supõem 
o motivou a retirarem p." a Aldeia não pello caminho 
do Capão dos Porcos, mais sim p.r endereitura ao Alo-
jamento onde pousamos aos 16 do mez passado, se-
guindo a grande rastalhada, que fiserão. 

Tirarão-se dous porongos grandes, eselhes deixou bua 
faca, e húas ligas, e dahi perseguindo o mesmo rumo, 
de hú grande alto avistarão, toda a Campanha, q.° vai 
p.r detrás do Capão dos Porcos até os morretes do 
matto, q.e se avisinha a. serra da lTbut«runa, q.° tão 
bem avistaram divisada da lua/notaria pello negro delia, 
cia qual os cabeças mais sinalados q.° se vião são 
cortando de Sul p.a o Norte com este feitio ('); 
isto hé olhando p.n o poente, q.° hé pordonde passa 
o Rio do Resisto, e dali cortarão ao ribeirão de Capão 
dos Porcos, e acharão ser de bom tamanho, agoa ne-
gra, parada, vários saltos, lageado com os demais 
corregos, que em toda viagem encontrarão, e vertem 
da Costa do matto grosso para os Campos, huns p." 
o rio Jordão, e outros p.a o ribeirão do Capão dos 
Porcos, cujos nascimentos vem dos Campos; no Ca-
pão acima de dos Porcos acharão tres pousos do 

(1) Segue-se um desenho grosseiro mostrando a fórma das pontas 
<1» Serra. (X. da R.J 
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gentio, dous com ranxos, e hú sem elle porem grande, 
q.u bem mostrava ser de muita gente q.° por elles 
passava, dalii Serrecolherão aeste porto tendo marchado 
neste circulo boas quarenta legoas. 

Das cabeceiras do rio Jordão notarão q.R para o 
outro lado havião verdes novos nas Campanhas, q." 
para aquelle lado existem correndo p." o Nordeste, e 
leste, e p.r não divisarem caminho nem trilha, q.° 
paSasse p.a aquelle Lado pode-se persumir q.e p.a 

aquella Serra habitava outra nação de gentio. 
Aos G partio o Tenente Cascais com desassette Ca-

maradas a buscar passo no rio do Pinhão q.° deste 
Lado nasce do Lesnordeste, e fazer barra 110 Jordão. 

Aos 7 vimos, que ja tinha passado o rio, e lançado 
fogo aos campos do outro lado, e foi tãobem Paulo 
de Chaves com alguns Camaradas, examinar o Salto 
grande, q.° las o rio Jordão entre o Porto do Pinhão, 
e veio com a noticia de oter visto, e ser altissimo, e 
horroroso p.r ser entre o matto. 

Aos 8 Logo demanhaã Se dispôs Sua Sr.a ah1 ver 
o eitio aonde formava tenção dar principio a fortalesa, 
e fasendo aprontar Cavalos para osq.° me havião acom-
panhar e o.embarcar p.a o outro Lado donde ja estavão 
os cavalos sevio hú grande lote dos índios em hú alto 
defronte ao Porto, e mais dous Lotes em difterentes 
lugares, cadahú delles mostrava traser mais de sento, 
sincoenta índios, e p.r q.° marchavão apressados direitos 
ao porto julgamos vinhão como tinhão prometido. Sus-
pendeo S. Sr." a viagem, voltando p.a o qualtel fasendo 
apromptar-lhes roupas q.° Setinhão feito para vestir 
as mulheres e os mais, q.u a todos se havia de dar 
e deo S. Sr.n, ao Sarg.to Manoel Gomes e ao Tenente 
Candido estivessem cadahú 11a sua pessa de Artelha-
ria promptos p." dar fogo, e as mais armas, e os Corpos 
da goarda com as cautellas necessarias sem dar sus-
peita aos índios, q.e desconfiavão delles. 
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Sem embargo de ser o gentio m.t0 maior em numero 
do q.e costumava vir, não causou horror a nossa tropa 
pellas repetidas veses, q.e os tinhão visto ali, os cas-
sadores na cassa, os campeadores 110 Campo, e emfim 
nós nos Seus próprios alojamentos adonde inexplicável 
hé o perigo aque nos expusemos. 

Vinhão tocando suas gaitas em tacoaras, vierão di-
reitos ao porto, passarão o rio, forão dos nossos alguns 
recebelos com migo, com o mesmo carinho e agrado 
chegarão ao nosso quartel, os primeiros sem as cos-
tumadas armas q.e trasem; vinhão algumas mulheres, 
forão logo vestidas, e preparadas de saias, Camisas 
bajóz, Contas, missangas, brincos, espelhos, e muittas 
mais cousas; aos homens tangas de xitas riscadas, e 
tudo quanto apeteciao selhes dava, com demasiada 
confiança, entravão pellos ranxos, chegarão alguns a 
tomar machados, facoens, até lida bayoneta sem espe-
rar q.° selhes desse, oq.° tudo se dissimulou para os 
não desagradar. Estava no lado direito o Coartel do 
Cap."1 Lourenço Ribeiro, do abarracamento e alguma 
gente com prudente cautela cobrindo as armas, e o 
mesmo no quartel da gente da expedição, q.° estava 
no lado esquerdo, e no ('entro estava S. Sr." aonde se 
puserão duas seutinellas a titulo de laser igual des-
tribuiçâo das alfaias que selhes dava e porque ja não 
havia facas, e elles insta vão por ellas, percebeu-se 
grande desconsolação; trouxeram milho verde, q.'' offer-
tavão, e na mesma forma bollos de milhos tão ascorosos, 
q.° só o desejo de os agradar tirava o horror de os 
aSeitar, sendo dificultoso o olhar meios de dilatar o 
comellos, pois instarão tanto o fisessemos, fortemente 
trabalharão com muittos e empertinentes carinhos para 
condusirem a S. Sr." para o Porto, e me não custou 
pouco a despersuadillos sem lhes mostrar desagrado, 
ponto emq.c se cuidava m.t0 para os adquirir, e redusir 
ao grémio da Igreja; 11a mesma forma ao Cap.m 
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Lourenço Ribeiro, a o Cap.1" José dos Santos, e outros mais 
querendo levar as costas e procurando todos os meios, 
e agrados p.a nos redusir air aos seus abarracamentos, 
e p.r q.e pella confusão raros reparavão noq.e os mais 
obravão, querendo cadahú ser Autor de eroicas acçoens 
buns com praticas (que gosto poderia haver não sendo 
percebidos senão p.r acenos) e outros ja ensinando a 
lingoa a liuns, e outros, o Padre nosso á outros. 

Estando com esta familiaridade todo o seu ponto 
era intordosirem-se nos nossos corpos da goarda, o q.e 

não puderão conseguir e desenganados temerão pôr 
em execução o pensamento emq.® vinhão de nos aca-
barem a todos, e roubarem-nos deq.° Deos nos livrou 
pella sua alta providencia, pella senceridade e boa 
intenção comq.® prócuravamos a redusão destes bar-
bares, q.® debaixo de tão boafé aSeitando as dadivas 
comq.® todos liião convidando-os, trazião tão damnados 
coraçoens, e para conseguirem melhor o seu fim con-
vidavão a todos com empertinentes rogos, cahirão na 
prudente resolução em passar o rio com elles cadahú 
p.r sua vez Manoel Pinto, José Pinto, Vicente Do-
mingues, João de liamos, o soldado Manoel Francisco, 
Lourenço camarada do Rmo Capellão, hú rapaz do 
Cap."1 José dos Santos, todos apé, e sem armas, e o 
Cap.1" Carneiro a Cavallo, e dela persuadidos dos ca-
rinhos daquelles barbaros os acompanharão até encobri-
rem-se com a lomba q.® fica meia legoa distante do 
nosso abarracamento, levando-os com muittos folguedos, 
e brincos até onde estava grande moltidão de gentio, 
q.® tinhão ficado escondidos, e os fiserão perecer com 
muitta crueldade (pie bem mostravâo a tirania bar-
bara dos seus coraçoens. O Cap.1,1 Carneiro, q.® hia a 
Cavallo tinha-se apeado a beber agoa com elles, e 
montando outravos a Cavallo continuava para onde 
elles o guiavão, acompanhando-o sempre hú grande 
numero de gentio, mas como ficava mais alto pôde 



] 105 — 

ver a hú (los Camaradas morto no xam e conhecer 
a traição, dissimulou, e tanto q.e pôde ganhar alguma 
distancia deu de esporas ao Cavallo e a toda a car-
reira pôde ganhar hú passo pela banda de baixo, estando 
todo o alto coberto de índios, correndo venceu a es-
capar-lhe com a affelicidade com lhe não acertacem 
com as inlinittas frexas, com q.® lhes atirarão, sendo 
providencia do altíssimo paraq.® escapando viessemos 
110 conhecimento da aleivosia, e ferossidade destes 
cruéis inimigos. 

Elles q.° em distintos troços tinhão ocupado toda 
a Campanha vendo q.e o ditto Cap.m lhes escapava 
p.r húa baxa procurando o Porto das canoas, ariba 
do váo aparecerão húns em hú alto deonde fasendo 
sinaes aos q.= comnosco estava estes subidamente com 
arebatada carreira e gritaria fugirão para o Porto do 
váo, passando-o se reunirão aquelle corpo, e ainda ao 
fugir fiserão com tanta industria, q.® com acenos tin-
girão ir buscar, q.® comer, e esta acção nos deixou 
confuso, e muitto mais vendo a este tempo hú Ca-
valeiro, q.® era o ditto Cap.m, que a redea solta de-
mandava ao Porto das canoas adito, e gritando p.r 

ella, e chegando informando-nos daquele aleivoso caso 
nos pôs em grandíssimo pesar, não só do sucedido, 
como de onâo sabermos antes, (pie fugissem p.r q.° 
certamente serião bem vingadas as mortes dos nossos 
camaradas não tanto pella rasão da Vingança, como 
p.r q.® o horror do castigo lhes servisse de commenda. 

Deus que reconhecia o nosso interior, gosto ede-
sejo, q.° tínhamos da redução daquelles barbaros, 
seria servido livrar-nos p.r este modo, p.r q.® anão 
ser assim pareceríamos todos, q.® confiado 11a ima-
ginada simplicidade q.® mostravão aquellas feras já 
não procurávamos mais, q.® com vertellos nem ha-
veria prudente cautella que pudesse livrar-nos de ini-
migos, q.® se fasião tão domésticos, e familiares, e 

14 
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com tanta maldade q.® se observou ao depois serem 
os bollos, q.® deram envenenados p.r q.® hú único 
cão que comeo delles logo morreo. 

Tanto q.® o ditto Cap.'" nos informou do caso de-
terminou S. S.a ir soubre elles com liúa partida de 
cavalos oq.® se impedio o elle ir p.° q.® onão desa-
nimasse aquelle pequeno Corpo, porem foi bua es-
quadra, q.® marchando com a prestesa possivel ao al-
cance delles, não chegarão aver senão o resto, q.e 

atravessando as restingas se meterão ao capoens de 
mato onde a cavalaria nehúa partida tem, e muitto 
pouco depé, pois elles como senhores de casa sabem 
das entradas e sabidas. 

Voltarão com os corpos dos Camaradas, q.® foram 
sepultados com a piedade possivel, e hú delles semi-
vivo, que ainda se confessou e durou 24 horas. Vendo 
as cousas neste estado, e o perigo em q.® se achava 
o Tenente Cascais com os poucos Camaradas, q.® o 
acompanhavão, que pellos fogos que tinhão feito fa-
cilmente o gentio os podião encontrar, e elle igno-
rando o seu máo animo receberia-os com a costumada 
afabilidade, doque bem se aproveitarão matando-os 
como tizerão aos outros, q.® avançarão separados do 
Corpo, mandou S. S.a Logo chamar, e as dós horas 
danoute chegarão ao abarracamento com a noticia de 
terem achado passo no rio do Pinhão (aquelle quase 
iguala na grandeza ao do Pinhão), e vendo o perigo 
emq.® estávamos de parecer a fome p.r não haver ja 
mais, q.® húa pouca farinha que apenas chegava p.a 

3 dias e. . . .(1). . . .bois já no resto, q.® escapando 
do gentio chegaria com regra p.a oito, ou nove (lias, 
e ainda da pouca casa, em esperança, e com evi-
dente perigo de perecerem os cassadores namão do 
gentio, a gente da expedição pouca, e debilitada do 

(1) O algarismo <)ue indica o numero de bois foi devorado pelas 
traças. 
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trabalho, os cavalos estafados do Laborioso Caminho, 
e de explorar a Campanha de forma e (pie postos em 
rondas em poucos dias acabarão, e expostos ao Campo 
o gentio os acabariâo, como já tinhão principiado, 
dando fim a tres, cpie não forão mais vistos, e hú 
(pie se achou varado de húa frexa. A necessidade de 
forças para rebater a fúria de tão grande multidão de 
gentio, q.e mais crescerão em se ajuntando os da 
Aldeia que existe ao Norte, a impossibilidade de 
podermos ser socorrido de povoado em pouco tempo, 
o perigo de nos tomarem o caminho com ciladas. 
j>or uniforme de todos determinou Sua Sr.a retirás-
semos á salvar as vidas e trem de Sua Mag.e que 
sem remedio perecia tudo em poucos dias pella 
falta de mantimentos. 

A 1 ] de Janeiro partimos com as cautellas pos-
síveis p.a evitar os assaltos q.° poderíamos ter, prin-
cipalm.® se nos tivessem tomado a entrada do matto: 
Deos, q.e nos Livrou de tantos perigos, nos Livrou 
tãobem deste, dando-nos tão feliz viagem q.° bastaria 
liú só dia chuva nella para q.® peresesse toda a Ca-
valhada, q.® por fraça, mal pôde sahir húa parte 
com o Trem, fasendose marchas tão ordinarias. 

Estes favores, e tão repetidos milagres, devemos a 
Deos, pellas oraçoens comq.® nos socorrerão os pios 
amigos, e devotto Povo de Curityba, com as con-
tinuas novenas, e repetidas suplicas, q.® fiserão a • 
Deos, e a Sua May Santíssima rogando pello nosso 
bom sucesso. Os perigos deq. Deos nos Livrou, nem 
ainda os que virão, cabalmente conhecerão, porque só 
afiecção delles causa orror aos ânimos mais constantes. 

Hó oque se passou na entrada e descobrimento dos 
Campos do Vorapoava com o Gentio de Nação Choelan. 

Curiytyba. 31 de Janeyro de 1772. 
Francisco Olinto de Carvalho. 
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