
Helaçâo do primeiro, encontro q.e tivemos com os indios 
do Certão do Tibagy nos Campos <le Varapoava aos 
1<> e 17 de Dezembro de 1771. 

Estando abarracado nas margens do Rio Jordam, 
q.® passa quase pello meio dos novos Campos de Vara-
poava correndo de entre o Norte, e Nordeste para o 
Sul, e resolvendo S. Sr.a passar a margem occidental 
p.a descobrir os Campos, que se vião ao mesmo oci-
dente, o fizemos no Domingo 15 de Dezembro, ouvindo 
missa, q.®adice-o B. Capellão o Snr. José de S. Tbereza 
de JESUS. Acompanharão a S. Sr.a os tres Cap.®8 da 
Cavalaria Auxilliar da Villa e destrictos da Coretiba, 
Francisco Carneiro Lobo, Lourenço Ribeiro de An-
drade e Joseph dos Santos Roza; O Teu/' Domingos 
Lopes cascais, os dous Sarg.1"" da Praça de Santos 
Manoel Gomes Marzagam, e José Joaquim Cesar, e 
varias pessoas mais, q.° notodo fazião o numero de 
2(i Cavaleiros. 

Marchando-se assim sem provimento algum, pois 
fazia S. Sr." tenção de voltar no mesmo, ou outro dia 
passando o rio na Caxoeira, que fas no mesmo Porto 
q.® permitia váo com algumas dificuldades pella cor-
rente, q.° fas o despencado das agoas, e m.,n mais 
pellos Caldeiroens, e canaesj q.® tem pellas Lages 
emq.° tropeçando os Cavallos fica evidente o pe-
rigo, como sucedeo nesta occasião, ip° < 'ahindo os ca-
vallos de quatro Camaradas hú se avezinhou amorte 
por Senão poder dezembaraçar dos cstrivos sendo le-
vados com o Cavallo pello impulço das agoas a lugar 
fundo onde sevio dar tres voltas o Cavallo por sima 
delle, q.e por milagre de Deus escapou, c assim mesmo 
continuou a viagem. Desde perigo Senão livrou S.Sr.", 



84 — 

pois cahindo o Cavallo se lançou fora da Cella com 
brevidade, e ficou empe no meio do Rio dando-lbe 
agoa por baixo dos braços, e sendo socorrido pella 
gente depê, q.e se lhe avezinhou para aeautellar o pe-
rigo; passou o pê ornais arriscado athé ganhar húa 
Lage mais alta, q.° está quasi em meio rio q.° tendo 
neste paço mais de cincoenta braças de largo, pouco 
mais ou menos, grande parte hó perigozo p.r cujo 
motivo para o não repetir retrocedendo a barraca para 
mudar roupa, o fes nomeio do Rio soubre a mesma 
lage mandando vir a roupa da • barraca pella gente 
depê, q.e os de cavallo corrião o mesmo perigo; pas-
sando o rio sem mais novidade continuamos a viagem 
a rumo de Sul com pouca deferença q.e hó o atravessar 
do Campo, q.e fas seu comprimento com o sobreditto 
rio, e pello que setem visto parece ter de comprido 
mais de quarenta Legoas id est de Norte a Sul, e de 
largo pello que setem andado, e falta para andar 
muito mais de vinte, e porseguindo como digo che-
gamos a liú Campo digo Capão cuja distancia ao 
Porto será sineo Legoas ao pê ao qual se achou 
bua trilha de gente, e dahi a pouco hú caminho, q.e 

terá hú palmo de largo bem seguido, elogo a Sentou 
S. Sr." Continuar p.r elle pa a parte do Sul para 
emeontrarmos o gentio, de quem indispensavelmente 
havia de ser, e porq.® os caens sentirão porcos no 
tal Capão correrão para elle latindo, e alguns Cama-
radas juntamente entendendo Sua Senhoria serião 
gentio bradou paracem, para q.® os não maltratacem, 
mas segurando lhe erão porcos Monteses nos demo-
ramos algum tempo eniq.'° os Camaradas seguindo os 
caens pelo matto mattarào quatro comq '' ficamos mais 
abeis a seguir o caminho, porq.® p.a isso só tilibamos 
algumas perdises, q.® S. Sr.a tinha morto. 

Assim porseguimos o ditto cam.° atê chegar ao 
Córrego do Campo do Craveiro distante bua Legoa, 
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o ahi adiamos hú ranxo grande, enelle vários sinaes 
deahi terem passando os índios liaveria coisa de oito 
dias, e p.r ser ia tarde determinou Sua Sr.a pousás-
semos como fizemos arredados do paço sem braças p.r 

aproveitar hum verde bom para os cavallos e termos 
avista, e porq.® o Tenente Cascais com tres Cama-
radas se tinhão adiantado a explorar, e ja era noite 
repetirão-se salvas no pouso p.a serrecolherem a elle 
o que fizerão ; pellas oito horas da noute seamos m.t0 

bem porco do matto açado, e perdises dormimos com 
muito sucego estendidos pello Campo com a cautella 
de sentinellas para não parecer imprudência toda a 
noute nos seroarão trevoadas gravissimas, q.® p.r mi-
lagre de 1 )eus corrião p.a defferentes partes, e assim 
paçamos sem algum encomodo. 

Na segunda feira aos 16 do Mez logo de manhâa 
juntos os cavallos, e sem mais demora partimos, e 
porq.® húa grande trevoada, q.® ameaçava a horrorosa 
chuva nos não apanliace apê tendo escapado de tantas 
em toda a noite paçada proseguimos viagem acompa-
nhados bastantemente dela seguindo o mesmo cam." 
do gentio, e depois de encontrar-mos alguns pastos 
empertinentes para os Cavalos tendo marchado mais 
de legoa avistamos em hú alto hú grande ranxo cio 
gentio, onde chegando achamos deserto de poucos dias; 
enelle forão vistas varias alcofas, ou Sestinhas emq.® 
elles tem guardado os seus pobres trastes, e entre 
estes foi achada a Simitrunfa composta de pennas, e 
não mal tecida, e húa fita branca amaneira de liga 
trançada, dons novellos de fios m.'° bem fiados, pa-
nellas, porongas, e hú grd.® de mel, Carracaxases, e 
outras cousas comq.® costumão fazei1 seus festejos, nas 
fontes circumvizinhas Lagos do Pinhoens; e outros 
viveres deq.® se costumão sustentar, e p.r q.® sellies 
tirarão alguns destes trastes p.a amostra lhes re-
compençamos deixando-lhes hú barrette vermelho, 
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duas facas, miçangas, medalhas, anéis, navalhas, digo 
maravalhas, frocos, o outras cousas semelhantes, e per-
seguindo mais distancia de dusentas braças estava em 
hú Capão húa rossa de alqueire de planta de milho, 
q.e já apendoava, e continuando o Cam.0 por elle 
achamos vários alojamentos, e hú bastantemente grande 
queimado do fogo do Campo; em distancia de tres 
Legoas boas achamos outro de tres ranxos grandes, 
(pie bem acomodâo sento, e sincoenta pessoas, e hú 
pequeno aonde p.r vir ja hú Cavallo deliu Camarada 
cançando determinou S. Sr.a pousássemos, q.e seria húa 
atlié duas horas da tarde, e para melhor cautella, 
mandou 8. Sr.a ao Cap."1 Francisco Carneiro junto 
com o Tenente Domingos Lopes Cascais, e mais dons 
Camaradas a explorar o Campo, os quaes seguirão o 
Cam.0 p.a diante q.e paressia mais trilhado p.r haverem 
vários, q.e sahião dos mesmos ranxos, e dos Cama-
radas q.® ficarão oito forão p.a a cassa 2, a omatto, e 
Sua Sr." com Paullo de Chaves, hú Sarg.t0, e hú 
Sobr." forão as perdises; nos ranxos ficarão o Capi-
tam Lourenço Ribeiro, e o Cap."1 José do Santos, e 
os Camaradas, p.a oque sevarreo hú dos ranxos onde 
foi achado hú Cirio de milho branço, roxo, e amarello 
todo pororuea, q.® teria hú bom alqueire, do qual 
serremediou a necessidade do Cavallo cançado, e a 
nossa com prença fis dem." assado, tudo em húa pa-
nella do gentio de duas que acharão-se, doq.® todos 
comerão, e gostarão muito bem, e Sua Sr.'1 os acom-
panhou com o mesmo gosto bebendo emsima húa pouca 
de agoa q.® foi a sobremesa. 

Foi Sua Sr.a as perdises e mattando quatro avista 
dos ranxos, q.do ja aparecião o Cap.m Carneiro e mais 
exploradores dando m.tas salvas, e repetiudo-as tivemos 
bom anuncio vendo o Tenente sem vestia, e sem 
barrette, e hú dos Camaradas João Lopes nú so com 
aSeroullas, o os mais sem alguns trastes q.® levarão 



oq.® nos fes inferir, q.° tinhão encontrado ao gentio 
pello alvoroço coraq.® vinhão. 

Contarão, que havendo marchado pouco mais de 
húa Legoa, encontrando hú rancho queimado, e mais 
adiante em hú Lago hú índio com sinco tilhos tirando 
pinhoens, que vendo-os arrebatadam.® fugirão, e elles 
arredia soltas os alcançarão fazendo Logo ao longe 
sinais depás batendo as palmas com oq.® parou o 
índio soubresaltado, em extremo aSustado doque logo 
o tirarão dando-lhe o Tenente hú barrette de pizão 
encarnado, no que duvidou pegar o índio, mas dei-
tando-o de sima do Cavallo o apanhou antes que 
chegasse a terra ficando alegre, e muitto mais q.<io o 
mesmo Tenente despio húa ximana de baeta cor derrosa 
q.e levava vestida, e lhe deo, q.® ficando muitto con-
tente pegou nella, abraçou muitto mais allegre; logo 
se apeou o mesmo Tenente, e lha vestio, comq.® fi-
cou muitto mais saptisfeitto. João Lopes, q.° tinha dado 
alcance aos tilhos lhe vestio as suas mombaxas, dando 
a vestia de guingão, q.® tinha a hú dos dittos filhos 
e a camisa de bertanha a outro: O Cap."1 Carneiro 
deo hú Lenço de chitas vermelhas, e húas verónicas 
a húa filha; Diogo Boeno, e outro Camarada deo ou-
tro lenço, e abraçarão m.t0 aos pequenos mostrando-lhe 
muitto agrado, comq.0 o Pay ficou m.tn satisfeito dando 
abraço atodos, e praticando por acenos p.r Selhenão 
entender a lingoa, diseudo-lhe donde estavamos aran-
xados p.rmeteo devir 110 seguinte dia, e dando mais 
o d.° João Lopes hú Facão ao Pay, mostrando mais 
gosto nas mais dadivas, com esta fes extremo de ale-
gria, pondo-se com elle a cortar o Capim do Campo, 
oq.® os nossos forão ao matto buscar lni pão, e o 
cortarão em muittas p.cs diante delle, com oque mos-
trou o maior contentamento, e despedindo-se p.r acenos 
aSegurou voltar 110 dia seguinte com mais compa-
nheiros. Os nossos Camaradas q.® tinhão liido a cassa 
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110 matto Ouvindo nelle o estrondo das Salvas enten-
dendo estavamos atacados do gentio acudirão atoda 
apreça, mas certificados daquelle felis incontro Soa-
visarão com alegria o pesar da perda da cassada, 
e a Cançada Carreira q.e trouxerão; paçamos anoute, 
pr.a m.e depois deresar, q.e chovia 110 rancho como, 
sefosse no campo. 

Terça Feira aos 17 Secuidou em ajuntar os Ca-
vallos, e por q.° era o pasto macegoso de tal sorte 
se espargirão, que até ao meio dia, não aparecerão 
todos, pello que teve o gentio tempo das nove horas 
vir achar-nos no seu alojamento, vindo primeiro oito 
criados, pello q.° 110 dia antecedente foi visto pellos 
exploradores; forão o Tenente João Lopes recebelos 
hú pouco adiantado dos ranxos, abraçando-os, e 
fazendo-llies m.tas caricias, o q.° coebio algum receio, 
com q.° vinhão, e chegando a nós 111.t0 alegres os 
tratamos com grande carinho, e seos vellos manços 
causou prazer, compaixão foi os vellos nús, e sem 
roupa, ou compostura alguma, pois alguns trazião 
seu modo de camisas, sem manga, e estas mesmas 
sendo m.to curtas, arregaçada de sorte q." selhevia 
todo o corpo da cintura p." baixo; dous trazião bor-
doens namão (dos quaes vão amostra) e diferimos 
serem isiginias de Officiaes entre elles, e os mais 
com arcos, e frexas, do q.° tão bem vão amostra: 
todos mossos bem feitos eclaros, e o mais velho 
teria 50 annos, os cabellos compridos de um palmo 
pouco mais ou menos cortados p.r diante bem redon-
dados, e dous com coroas no próprio lugar q.° os nossos 
clérigos atem bem redondas, pouco maiores q.° a dos 
minoristas : as sobrancellias raspada todas em geral: 
as barbas tecidas liúas mais, outras menos, e per-
guntando-lhes p.' q.° as não raspavão, ou trazião como 
nós responderão p.r acenos, q.e p.r não terem com 
que. 
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A falia tao barbara, que lie totalm.te distinta da 
geral Indianna, forão todos Logo vestidos, despiu-
do-se os nossos da própria camisa do corpo, pois 
nos ficou todo o trem no Porto, q.u dista mais de 
des Legoas. O Snr. Tenente coronel lhe dêo a vestia, 
que levava vestida, que era cor de cana com botoens 
brancos, ficando com o sebretudo, e a vesti a hú 
a q.m se tinha vestido camisa, q.° todo se mirou, 
pondo-se-lhe algumas medalhas no pescosso, marava-
lhas, e vidrilhos q.c p.r cautella forão, e os mais 
camaradas derão a maior parte dos seos fattos ficando 
quasi nús, e tão bem m.tas facas e facoens, o q.e elles 
mais q.® tudo estimarão, e hú maxado, q.® hia p.a 

fazer algum cam.°, q.® fosse necessário, mostrando p.r 

acenos o estima vão p.a tirar mel, aSim como servirão 
vestidos dicerâo hião chamar outros, q.° havião fica-
dos 110 cam.0 indo dous correndo aeste efeito, e os 
mais ficarão nos tratando com m.ta fameliaridade, 
como se fossemos m.t0 conliecido, pegando em cascas 
de pinhoens nos offereceram se os queriamos, q.® os 
irião buscar, e dizendo-lhes q.c sim p.a os contentar 
pegarão em dois jacais, q.® ali estavão, e pegando 
pella mão a hú camarada José Pinto, o levarão até 
a beira do matto, q.c distará do alojamento donde 
estavamos dous tiros de espingarda, e ali lhe derão 
aentender, q.® voltasse p.r ser longe o lugar os Pi-
nhoens estavão; o q.® fes, e logo chegarão os dous, 
q.® tinhão liido a conduzir os mais, q.® atras tinhão 
ficado, q.° era oito, e os recebemos, e vestimos como 
aos outros; entre estes vinha hú aquém chamavão 
Pay q.® mostrava mais madureza, e todos os mais 
chamava a S. Sr.a p.r Pay; derão mostra de con-
fiança armando praticas inperciptiveis, com q.® quize-
rão mostrar o seo agrado, e p.r acenos lhe pedimos 
q.® disparacem as suas frexas, o q.° promptamen.1® 

12 
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tizerão pedindo-nos atirasse tãobem com as nossas 
aras 110 q.° selhefes o gosto. 

Deitosselhes hum bocado de couro ao ar p.a q.° 
atirassem, o q.e fazendo errarão otiro; mandando IS. 
Sr." botar ao ar o mesmo couro lhe atirei com affi-
eilidade de lhe empregar toda a carga, emq.e logo 
pegarão, admirando-se todo de o ver passado de bua 
a outra parte. Tirarão-nos as catanas das bainhas 
pedindo muito lhas dessemos, mas para os devertir 
derãoselhes outras cousas; pedião 111.t0 os botoens 
das vestias p.r serem de casquinha, e relusentes, 
tirando-os algums pella sua mão ao Cap.,n José dos 
Santos sem no cortar oífenderem o pano, ou corda 
do bottão, Chegarão os dous q.e tinhão liido ao Pi-
nhão dispidos das roupas, que sellies tinhão dado 
p.a as não xujarem, e trazendo bastante Pinhão o 
lançarão ao meio do terreiro fasendo-lhe fogo emsima. a O ' 

e entrarão logo a pegar em sinando como se comião, 
os offerecião; posse-lhe 110 terreiro hú quarto de 
porco a Sado p.a q.e comessem, e o não aceitarão; 
convidandonos m.t0 q.° fossemos ao seu aranxamen.'0, 
pegarão-me na mão querendo levar-me, mas tendo 
andando hú pouco disse-lhe q.8 fossem elles adiante, 
q.° eu pondo-me a cavallo la hia ter, o q.° elles 
perceberão bem, e deixandonos alguns arcos e frechas 
se forão embora, disendo, q.° nos esperavão 110 seu 
alojamento; e os dous q.° tinliâo ido buscar o Pinhão 
nos dicerão, q.e para adonde liavião hido buscallos 
estavão Cavallos, e mandando la achemos sinco, q.' 
nos faltava, os quaes toda amanhã seandavão pro-
curando, o q.° tudo se percebeo por acenos, enisto 
conhecemos a sua lisura. 

Depois de aparecerem os Cavallos sendo perto de 
huma hora montamos, e fazendo retroceder ahú Ca-
marada doente, e tres (pie o acompanhacem p.a o 
Porto, marchou S. Sr.a com os mais desejoso de fazer 
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mais experiencia nos ânimos dos mesmos gentios; p.!l 
comprir com a promeça, q.° lhe fiz de lá hir, segui 
o caminho q.° elles tinhão tomado, encontrando vários 
Lagos de Pinhão, porvidencia deq.® usão para o an-
nual sustento, húa ranxaria queimada, e tendo cami-
nhado quasi legoa e meia bem molhados de trovoada, 
dehú alto seavistou asna ranxaria, ea poucos passos 
nos sentirão, sahindo alguns ao terreiro como inquie-
tos, vimos vestir as roupas, q.e lhe demos, ehú vestiu 
a Camisa como detrás p.a diante, e porque seguindo 
a marcha sem alteração, e chegando já nós em dis-
tancia de 50 braças, vierão ao nosso enconto três 
bugres, hú com hú bordão, e os mais sen: armas; 
fasendo-nos sinais com a mão p." q.c chegacemos, e 
com voses impercetiveis caminhando aseverados na 
nossa frente até a porta do seo alojamento, receosos 
dos Cavalos, e p.r q.e os caens, q.e nos acompanha-
vão se embrabecerão contra elles, e os nossos ti verão 
a cautella de promtamente eastigalos reconhecerão 
o auxilio e se puseram em sueego, conservando-se 
ainaior parte delles armados; e alteados que fomos 
nos offerecerão com voses, asenos, o abrigo de seus 
pobres ranxos para q.e nos livrássemos da chuva; 
para mais os agradar entra Sua Sr." em hú ranxo 
quase de gatinhas pella pequenes da porta, e logo 
dois delles com Sua Sr." Levando-lhe dentro ao fogo 
q.® estava no fim do ranxo, logo se centarão e lhe 
offerecerão acento; sentou-se em hú pedaço de pau, 
q.1' ali estava, e ofierecerão-lhe do Pinhão, q.® ali 
estava a assar ao fogo, tirão hú com união, descas-
carão, o comerão disendo-lhe fisesse omesino, e outro 
pegou em huma afanas de tacoara, mostrando o uzo 
q.e devia ter, dá para tirar o pinhão do fogo, e des-
cascalo, e comello, me ofertou; aceitou S. Sr.", e 
tirando o pinhão o deo ao Tenente Cascais q.1' o comeo; 
e outros, q.° ofiserão, dicerão q.® era m.tc melhor, q.u 
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os outros, q.c liavião trasido do lago, e ficando cllcs m.t0 

satisfeittos sahio S. Sr.11 p.a fora do ranxo, q.® digo 
estavão todos os Camaradas expergidos luís p.a luta 
parte, outros p.a outra, mostrando recíprocos sinais 
de affecto, e alguns percebidos p.r acenos. Conti-
nuarão elles algumas pequenas dadivas offerecen-
do-lhes viessem ao Porto aonde havia m.t0 que, 
lhes dar, o q.® elles pormetterão fazer, dando mostra 
de trazerem suas mulheres, e filhos, q.® para isso 
tinha já mandando vir da Aldeia principal, corando 
com isto a cautella, q.® tinhão tido de polias para 
fora do Alojamento, conservando-se nelle somente os 
que podião usar de armas, e bem mostrarão o receyo 
que tinhão deque houvesse em nós traição; mas 
como não virão mostras, nos pedirão m.'° ficássemos lá, 
pois tinhão mandado cassar, e mellar p.a Pay, q." 
assim tratavão a S. Sr.a e pegarão na mão a alguns 
Camaradas, q.® fossem com elles para lhes darem, 
q.® comer aonde tinhão suas mulheres, e os filhos, 
e mostrarão q.® muitto breve voltarião. 

Faltarão alguns dos que pella manhã tinhão hido ao 
nossopouso, cesta vão outros, q.® la não tinhão ido, 
e dos trastes q. lhe demos já poucos tinhão; em 
fim vendonos com a resolução de montar a Cavallo 
tornarão a rogamos, q.® ficássemos p.r q.® havia de 
chover muitto, como succedeo, e estando nos ja 
montando troucerão-nos liã grande tissão de fogo q.® 
o condusissemos, o q.® entendemos ser entre elles 
grande finesa pello m.to q.® lhe custa a tirallo: e es-
tando ja a cavallo a partimos veyo hú, e ofertou a 
S. Sr." hú bordão dos referidos, há arco, e húa frexa, 
q.® elle aseitou dando-lhes hú Lenço vermelho, e as 
ligas das pernas que era o q.u ali podia dar deque 
ficou muito satisfeito. 
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Todos os mais índios nos offerecerão as suas frexas, 
e vendo o gosto comq.® as acceitavamos permettião 
fazer muittas e trasellas; pusemolas diante de nós 
direitas com as pennas para cima, e viemos marchando, 
deq.e elles fiserão grande galhofa; emfim voltamos 
com a resolução de virmos ao porto, mas passando 
pello pouso donde tínhamos saido levantamos húa 
grande crus p.a memoria deque ali tínhamos chegado, 
e primeiro Lugar donde Deus principiou a abrir as 
portas de Sua Divina Misericórdia a este gentilismo, 
que nunca persumimos achalo tão humano, e tratavel, 
como o experimentamos; o mesmo Senhor permitta 
dar-lhe Lus para acertarem o Caminho da sua divina 
lei, e os traga ao grémio da Igreja, e a nós força 
para continuarmos esta grande obra ; fieou-se chamando 
aeste pouso de Santa Crus, e continuando a viagem 
debaixo de trevoadas grandes, e infinitas chuvas nos 
veio anoutecer 110 meio do Campo, e p.r q.® os cama-
radas Se pusessem em opinioens soubre o rumo, q.® 
seguíamos se forão apartando pello escuro da noute 
de forma q.° se achou S. Sr.a só com o Cap.'" Lourenço 
Ribeiro, e o Cap.m José dos Santos rosa. e des cama-
radas quase perdidos sem sabermos p." onde marxa-
riamos, nos obrigamos a hú pequeno Capão sendo ja 
des horas da noute, e ali passamos soubre a terra 
branda por mulhada, suprindo a falta da ceia o enso-
pado da roupa, posto que sem sal pella pouca graça 
que tinha. 

Cu idoso em faser húa boa fogueira, e a este tempo 
ouvimos salvas q.° conhecemos ser o Cap."1 Carneiro 
com alguns Camaradas, e respondendo-se, conhecendo 
elles, q.° estavamos pousados o fiserão tão bem em 
hú Capão, q.® proximo acharão, e os mais camaradas, 
q.1' estavão dispersos fiserão o mesmo, e p.r q.® j>or 
direito estaríamos distantes do Porto té legoa, e meia, 
a tropa que nelle velava cuidadosa ouvindo os tiros 
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lios julgarão em algum perigo, e p r q.° o Jordão não 
dava vão pellas cheias das trovoadas, cuidarão logo 
em bottar húa Canoa, q.e tinhão principiada ao rio, 
e nella passarão a outra banda, e fiserão varias dili-
gencias p.a nos encontrar, dando salvas, até q.c com 
amanhãa montamos, e nos fomos juntando deforma 
q.e ao mesmo tempo chegamos todos ao porto, onde 
com a noticia do passado fomos recebidos com reci-
procas salvas, sendo inexplicável em todos a alegria, 
visto quanto Deus favoresse esta empresa para a ro-
dução deste immenso pouvo pagão. 

Xeste dia 18, como ja dice chegamos a este porto 
adonde a alegria dos que ficarão denos verem voltar 
ilesos, e com as noticias referidas mesclarão o gosto 
com a emulação de os termos deixados tendo bastante 
matéria p.a qe., devertidos com as maiores demonstra-
çoens de alegria, passassemos estes dias até hoje Do-
mingo 22 do Corrente na esperança de ver neste 
porto o gentio, ao q.° deo comprim.'" aparecendo hoje 
as 7 horas damanhãa defronte ao porto em hú alto 
alguns, e porque logo se pereebeo, q.e os outros cau-
telosam.tc se encobriâo por (letras do lombo, ordenou 
8. S.a a todos, q.(' curiosamente se alvoroçavão avellos, 
q.1' senão movessem das barracas, e rampas donde 
estavão, nem pegassem em armas fora delles p." q.1' 
o nosso sucego Uie demenuise o receio; passando logo 
bua canoa aoutra banda para recebello, o Cap.1" Car-
neiro, João Lopes, e poucos mais com carinhos, e 
abraços, e mais offertas os resolverão logo a passar o 
rio, gritando primeiro prendecemos os caxorros, adver-
tência dos mesmos índios, e offertando-lhes a canoa 
para passarem, elles com acenos dicerão ao Cap."1 Car-
neiro q.c, pois estava de botas, q.1' passasse nella, 
q.° elles passarião pella caxoeira, apontando p." baixo 
donde ella existe, e dá aváo, aeoinpanhando-os hú 
nosso Francisco Martins, o qual posto diante ao passar 
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do váo só consentirão emq.t0 baixo,, mas chegando ao 
mais fundo, e mais perigoso pondo p.a tras tomarão 
dous a dianteira a sundar a passagem, e tanto q.° 
estiverão deste lado andarão a procurar o Pay, que 
assim tratavão a S. Sr.a receoso de chegar aos mais 
até que sahi a recebellos, fizerão-me m.,a festa, e 
muitto alegres chegarão a minha barraca, onde man-
dou S. S.ft dar dous covados de baetta a cadahú, ou 
amaior parte delles tangas pintadas, facas, contas, e 
outras infinitas cousas, e a confusão comq.0 chegavão 
húns, e se retirarão p.n chegarem outros não deu 
lllff ar aque se fisesse verdad.0 computto de tudo 
quanto levarão; dos primeiros q.° chegarão a barraca 
foi húa mossa, q.° teria 16 annos pouco mais ou 
menos, bem feita, aseando-se tratada não se reconhe-
ceria p.1" índia, trasia tanga, q.e lhe dava por cima 
dos joelhos sem mais compustura alguma, preparou-se 
com hú tanga de futfiilié, baeta vermelha, ao pescosso 
varias miçangas, pente na testa ehapeo na cabeça, (leque 
ficou muito alegre, e foi dizer aos seus tanto que sahio 
da barraca q.° estava m.t0 bonitta, o que selhe percebeo 
p.r ser quasi na lingua da terra, toda as suas acçõens 
erão obradas com honestidade; e vierão mais duas 
mulheres, q.° passavam de 40 annos, e forão vestidas 
da mesma forma; vários rapazes de oito annos p.a 

cima todos bem feitos, e hú que teria des annos vestio 
Antonio de Silva Freitas, dandolhe camisa de linho 
calção branco, vestia, chapeo, q.° não parecia índio 
criado nestes certoens, mais sim rapas nascido em 
bua terra sevclisada. Vinha tão bem hú índio pe-
queno q.'' teria dous annos e meio até tres, trazendo 
Pae as costas, era bem feito bonitto, e tanto (].e sevio 
entre nos xorou com bastante exesso, mas dando-lhe 
húa baetta vermelha e vários brincos logo seacomodou; 
por fim porque hú tomou lul maxado em hú ranxo 
já indo com elle dançando e fazemos digo fazendo 
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extremos do alegria, dando a entender q.° era para 
com elle tirar mel, fes que muittos delles, perdido 
omaior receio, se expargicem pellos ranxos entre os 
nossos confundidos huns com outros de forma q.e já 
custava a destinguir com facelidade; e em fim quanto 
maxado virão, facas, e facoens tudo levarão, duas 
bayonetas, húa catana de Antonio da Silva, q.e foi 
excessivo o gosto doq.° a levou; todas as mais ca-
tanas, q,c virão pertenderam com grd.e excesso, húa 
faca do matto que S. S.ft tinha a cinta custou bem a 
defender querendo hú q.e elle lhe déce, fazendo já 
negocio com hú bayonetta, querendo metella na bainha 
da faca em refem e só opode sucegar dandolhes a 
entender que era para dar ao Casique secá viesse; 
mandou-se pellos prettos tocar clarins, buases. e caixas 
comq.° ficarão admirados e alegres. Ruberto André 
q.e toca bem viola a tocou, e dançou, e elles con-
tentes, e con fusainente o fizerão, e fizerão fortes dilli-
gencias para levarem a viola, bulindo muittos nas cor-
das, e admirando, e examinando o q.° tinha por dentro. 

Serião por todos sesenta pouco mais ou menos, fo-
rão-se pellas des horas deixando muittas frexas e arcos 
a todos os Camaradas dando a entender q.e hião buscar 
as mulheres, e vinhão, e quaes se lhe percebias, q.° que-
rião ir comnosco p.a as nossas terras. Logo se preparou 
oaltarp."onossoCapellãodisera missap.r ser Domingo, 
que ouvindo demos m.tas graças a Deus p. rtão bons prin-
cípios a redução destes pagoens, tendo todos passado 
o rio p. a outra banda, antes de principiar a missa se 
forão deixando nos cheios de gostos, e alegria pella 
esperança q.° temos de recolher ao grémio da Igreja 
este disperso rebanho; lie quanto setem passado nestes 
('ampos de Yarapoava com os índios de nação Xuelait 
segundo algumas palavras que solhos tem percebido. 
Para maior clareza fiz esta relação 110 Porto do Pinhão 
do Rio Jordão aos 24 de Dezembro de 1771. 
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