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A . N N O 1 3 H! 1 7 7 1 

Continuão as delligencias do Real Servisso em que anda 
empregado o Tenente-Coronel AfTonso Hottelho do 
S. Payo e Souza. 

Janeiro: — aos 3 foy a fortaleza ver as obras, e 
mais q.° se tinha feito na sua ausência, e por ter 
m.t0 que fazer se recolheo no mesmo dia p.a a Villa 
de Parnagoá; e aos 6 despachou para São Paulo as 
contas a Sua Ex.a de tudo q.° pertencia os expedi-
çoens do Tybagy, e dos mais negocios do Peai Ser-
viço q.u 1 lio estão incumbidos; e determinando na 
mesma Villa de Parnagoá o q.e se havia executar na 
sua ausência, tanto com a obra da Fortalleza, como 
com oq.° pertencia as expediçoens, e novas villas, e 
Freguezias aq.° tem dado principio, e se achão já 
algúas concluídas. 

Aos 12 do d.° mez subio p.n a Villa de Curytyba 
e chegou aos 16; e Logo despachou o Alferes da 
Comp.a do Cap.m Francisco Lopes p.a o Pio de D. 
Luiz afazer canoas p.a se hir fazer pagam.'" na nova 
Villa Real á Comp." do d.° Cap.m, acabou de justar 
com o Guardamór Francisco Martins Lustozo a se-
gunda entrada que o d.° fez p.a os Certoens do Ty-
bagy pello morro do Capivarusú; e fazendo pagam.'0 

de todos os mantimentos e mais despezas das expe-
diçoens fes aprontar o trem e moniçoens q.° hera 
preciso p.a continuar as delligencias, e descobrir os 
grandes haveres dos Certoens de Tobagy, Serra de 
Apucarana, e Campos de Gurapuaba. E partío: 

Em o primeyro de Fevereiro fazer entrar o Goar-
damor Francisco Martins Lustoza pello Carrapato, e 
acompanhou até além do Rio Guarauna, aonde aSistio 
e passou mostra a toda a gente, armas, e mais per-



tences da d." expedição deq.° era Comandante, e 
dando-llie as ordens de procurar as grandezas do 
morro Capivarusú, e descobrir os Campos de Gura-
puaba, e abir caminlios p." elles, e dando de tudo 
conta a Sua Ex." 

Partio para a nova Freguezia de S.'° Antonio do 
Registo aonde chegou aos 10, e passou mostra á nova 
Comp.a de Auxiliares, e determinou o mais que era 
precizo p." o augmento da nova Freguezia, e partio 
p." os Carlos aonde chegou aos 13 do d.° mez, e 
aos 14 foi a Capella de Nossa Senhora da Con-
ceição de Tamanduá despachar a gente que aly es-
tava pertencente as expediçoens mandando seis ho-
mens p." a Expedição do Goardamór Francisco Mar-
tins Lustoza e os mais p." o porto de Nossa Snr." 
da Conceição de Cahyacanga. (1) 

Aos 19 chegou a Villa de Curiytyba a fazer apron-
tar a Expedição q.u havia de entrar p.r o Rio do 
Registo, o q.e se concluído até o fim deste. 

Em oprimeyro de Março partio da Villa de Curi-
ytyba com o IV Missionário Frey Ignacio Martins 
(pie hia p.r Capellão da Expedição do Rio do Re-
gistro e ver se podia adquirir os índios, e o Tenente 
Felippe de Santiago por Comandante, e a mais gente 
que consta da Lista que se acha registada no L.° 
das expediçoens, e tudo faz partir no dia 6 deste 
mez todo o mantimento e mais preparo que pôde ser. 

E partido p.a o porto de S. Bento chegou aos 
11, e dispondo o pagamento p.a o Rio de I). Luiz, 
e o mais q.e pertencia as expediçoens q.® entrarão por 
aquele porto de S. Bento; partio aos 15 p." a nova 
Freguezia da Senhora S. Anna de Yapó onde pro-

(1) A capella do Tamanduá estava 
alfluento do alto Tibagy.no meio do 
do Carrapato. A freguezia de Yapó, 
tual Cidade de Castro. 

a margem do ribeirão Baratas, 
caminho de Curitiba ao bairro 
de que adiante se falia, 6 a ac-

(N. da li.) 
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curou dar as providencias necessarias p." o aug-
mento da nova Freguezia, e fazenda aos 16 pagam.40 

dos mantimentos a mais despezas das expediçoens; 
partio p.a Ponta grossa, e ali mandou comprar cavai-
los p.a e expedição do Goardamór Lustoza, e che-
gando ao Carrapatto despachou ao Furriel Antonio 
da Silva Freyre com elles, e mantimentos e mais as 
despoziçoens que eram precisas p.a aquella expe-
dição. 

E partindo p.a o porto de Nossa Snr.a da Con-
ceição de Cahyacanga determinado oq.° se havia de 
aprontar p.a a expedição do Rio do Registo, chegou 
em 23 a Villa de Curiytyba, e dando despacho a 
varias cotizas p.a bem das expediçoens, partio p.n a 
villa de Parnagoá aos 26, e chegou aos 27 com tempo 
muito rigoroso. 

Abril, aos 7 foy p.a a Fortalleza ver oq.° se tinha 
feito na sua auzeneia, e demorando-se nella recebeo 
as partes da expedição do Rio de 1). Luiz (1) de 
se ter achado os fundamentos de liuma grande po-
voação que se entende ser a antiga Villa Bica des-
inibidas pellos Paulistas a mais de 80 annos, cituada 
nas margens ao Rio de 1J. Luiz, e boca do Rio 
Mourão. Aos 15 do ditto mez voltou da Fortaleza p.a a 
\ illa de Parnagoá, e aos 26 partio p.a a nova Po-
voação de Guaratuba levantar em villa aquella nova 
Freguezia aonde chegou aos 27, estando ja na nova 
Povoação o ouvidor da Comarca, Cap.m mór, e mais 
officiaes da mesma villa, e a Camara da Villa do 
Rio de São Francisco, que todos receberão a elle Te-
nente-Coronel com o mayor aplauzo q.® foi possivel; 
aos 28 se benzeo a nova Igreja, sendo hú dos me-

(1) E' o mesmo rio Ivaliy, em cujas margens estava Villa Kica, 
povoação de Índios aldeados pelos Jezuitas castelhanos, destruída em 
1032 pelos paulistas commandados por Antonio Kaposo. 

(N. da li.) 



lhores Templos,, q.° tem esta marinha, e pella muita 
eliuva se uão pôde fazer mais nada; aos 30 se le-
vantou Pelourinho eregendo-a em villa com a invo-
cação de São Luiz q.L' hé o Padroeiro, com muito 
gosto de todos, e se fizerão os termos, e autos q.e 

constão de tudo oq.c se obrou, e se aclião registados 
nos L.os da Camara da mesma A illa. 

Mayo; aos 2 se fez a demarcação dos termos entre 
a nova villa de 8. Luiz e a do Rio de S. Francisco, 
e determinando o mais q.° lhe era preciso p.a o aug-
mento delia despachando vários requerimentos, partiu 
p." a Villa de Panaguá aos 3, e aos 4 chegou a 
mesma Villa, e aos 8 foy p.° a Fortalleza aonde es-
teve até os 18, fazendo continuar as obras, e deter-
minando o que em sua auzencia se havia de fazer. 

Junho; aos 3 partio p.a a Afilia de Curiytyba, e 
chegou aos 4 onde se dillatou dispondo oq.e era pre-
cizo p.a fornecer as expediçoens do Tibagy, e os 
mais negocios q.e se oíferecerão. Partio aos 14 p.a 

o porto de Xossa Senhora da Conceição de Cahya-
canga; mandou colher as rossas q.° aly estavão fei-
tas, e se aprontassem canoas e mantimentos p.a mo-
niçoar agente do Rio do Registo q.° daly expedião; 
e voltando p.a a villa de Curiytyba chegou aos 17 
a dispor os Socavadores que havião de socavar o Ti-
bagy, e aos 23 partio da mesma villa de Curiytyba, 
e chegou ao porto do Cahyacanga aos 25, e no mes-
mo dia despachou pello Rio abaixo mantim.*08 e car-
tas em húa canoa p.a o Tenente Fellipe de San-
tiago, e partio p.a o porto de São Bento do Rio Ti-
bagy a ordenar a entrada dos mineiros que ali se 
achavão com dezejo de provar as grandezas de ouro 
que os antigos tanto certificavão daquelle Certão. 

Julho, ao primeyro chegou aod.° porto de São 
Bento, e assentando com os mineyros p." onde havião 
de socavar, e mandando fazer novo caminho p.u o 

8 
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Eio de D. Luis, dando aly as ordens q.e erão pre-
cizas, saliio daquele porto de São Bento aos 5, e 
chegou a Cahyacanga aonde estava húa canoa q.® ti-
nha chegado do Eio abaixo com as partes do Co-
mandante daquella expedição, e partindo p.a Curiy-
tyba aos 11 despachou aos Condutores e cartas q.® 
forão pello Eio abaixo do Eegisto, e duas canoas 
carregadas de mantimentos, dando ordem afazer pa-
gamento das despezas das expediçoens do Tabagy 
como consta da Lista q.® se fez; dispôs a gente que 
havia de entrar com elle Alfonso Bottellio a desco-
brir os Campos de Gurapuaba, e deixando recomen-
dado ao Cap.m Lourenço Bibeiro de Andrade convi-
dasse gente de Cavallo que acompanhasem volunta-
riam.te, deixando determinado ornais q.® hera precizo 
aprontar p.a o descobrimento dos ditos Campos, par-
tio p.° Parnagoá aos 22 deste mez de Julho, e che-
gou aos 23; e dando as providencias necessarias aos 
mais negocios do Eeal Servisso partio desta villa aos 
27 p.a a Fortalleza a ver o augmento que havia nella 
na sua auzencia, e despolido oq.® hera precizo partio 
p." a nova Freguezia de S. José da marinha, e de-
terminando oq.° hera necessário p." o augmento delia, 
passou a Villa nova da Snr.a Conceição da Lage, e 
dando as precizas ordens p.a se continuar no seu 
adiantamento, partio p.a a Cidade de São Paulo em-
barcando-se em una esteve quazi perdido sem es-
perança de vida pellos grandes mares, q.® fazia, e 
por millagre Livrou de aly ficar, e os mais q.® com 
elle se embarcaram. 

Aos 12 de Agosto chegou aquella Cidade a dar 
conta a S. Ex." da Execução que deu as suas or-
dens, e recebendo de S. Ex.a novas instruçoens, e 
ordens, sábio daquella Cidade aos 26, e aos 27 che-
gou a Praça de Santos aonde deu cumprim.t0 a va-
rias determinaçoens que Sua Ex.a lhe mandou exe-
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cutar naquella Praça, e seguindo viagem por terra 
veyo pella nova villa de Xossa Senhora da Concei-
ção, e pella nova Freguezia de S. José, e pella For-
taleza, e chegou a villa de Parnagoá aos 11 de Se-
tembro aonde esteve providenciando oqe hera neces-
sário p.a bem do Real Servisso, e aos 21 foy p.a a 
Fortaleza aonde esteve assistindo as suas obras até o 
fim do mez. 

Outubro, no principio foi da Fortaleza para a villa 
de Parnagoá, e aos 6 recebeo as ordens de S. Ex.!l 

p.a despachar a Comp.a do Cap.™ Francisco Aranha 
Baretto em socorro da Praça de Guatemy, passou 
logo a apromtor mais gente q.e se agregou a mesma 
Comp.a assestindo com pagam.103 e mais despezas ne-
cessárias, e a expedio da Villa de Parnagoá a 23 do 
d." mez p.a seguirem pello Rio de 1). Luiz abaixo, 
e hir á dita Praça de Guatemy, tendo feito subir p.a 

Curiytyba tres pessoas de Artelharia, todo o Trem, 
moniçoens, e os mais petrexos necessários p." a en-
trada dos Campos de Gurapuaba, e subio elle Tenente 
Coronel aos 2í>, sahindo pellas duas horas da Villa 
de Parnagoá indo por terra embarcar ao porto grande 
do Rossio, e o acompanharão todas as pessoas distintas 
q.u havia na Villa, e o Cap.m Francisco Aranha q.c 

ahy se despedio por hir destacado p.a a Praça de Gua-
temy, e os mais q.° se achavâo prezentes. 

Embarcou, e junto com elle varias pessoas em 3 
canoas Largando as vellas á Som de varias trompas, 
e com vento fresco navegarão, e pellas 8 horas da 
noite chegarão as Carnissas, e aos 28 foy ouvir missa 
aos morrettes, e durmir no Cubatão onde estava ja 
o Sargento Manoel Gomes e a Comp.a do Camp.m 

Francisco Aranha, q.® liia p.a Guatemy, e rece-
beo a elle Tenente Coronel com as honras mili-
tares, e dadas as ordens se recolheo a pouzar em 
caza de Francisco Ignacio aonde chegarão varias pes-
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soas a vizitallo, e a noite houve hu Sarao: Aos 2!) 
determinando ahy oque era precizo, despondo a 
marcha da gente que ahy se achava, partirão p.a a 
villa de Curiytyba onde chegou no mesmo dia. 

Aos 31 passou mostra a gente que marchava p.a 

o Guatemy, e a que partia p.a a Expedição do Rio 
do Registo, talharão-se as barracas, e deu ordem se 
aprontasem os Soldados, e a mais gente q.L> marchava 
p.a o Guatemy. 

Novembro: no primeyro chegou o Cap.m Francisco 
Carneiro e outras pessoas q.e tinha mandado apron-
tar p.a acompanharem aelle Tenente coronel p.a os 
Campos de Gurapuaba para as mais providencias ne-
cessárias. 

Aos 2 mandou á Freguezia de São .José o Sarg.t0 

José Joachim Cezar, e o Cadette Francisco OLinto, 
p.a hirem os Cavallos, e a gente que daquella Fre-
guezia tinha mandado aprontar; e os mais dias se 
gastarão em dispor oq.° hera precizo até o dia 5 
emq.® chegou o Cap.m José dos Santos Roza, q.° hera 
hu dos officiaes q.° havia de acompanhar aelle Te-
nente Coronel, e recebendo as ordens partio no dia 
6 para mandar a boyada p.a a Expedição e apron-
tar os Soldados da sua Comp.a q.® o havião de acom-
panhar: no mesmo dia despachou o Alferes Fillipe 
Freyre e a Companhia pa o porto de São Bento com 
40 Soldados pagos e Auxiliares que marchavão p.a o 
Guatemy, e hú comboy de moniçoens p.a o porto de 
São Bento. 

Aos 7, e aos 8 se derão varias ordens, e tornou 
a mandar o Sargento Cezar a S. José aprontar os 
Cavallos q.® refugarão: aos 9 partirão da Yilla de 
Curiytiba as moniçoens e mais trem que pertencia a 
Expedição de Guarapuaba, e as cargas delle Tenente 
Coronel, tudo entregue ao Cabo Simão Yillozo do 
Campo Largo: fesse pagamento das despezas e mau-
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timentos e tudo o mais que consta das Listas do pri-
m.° pagamento pertencentes as expediçoens, e de-
rão-se varias ordens que lierão precizas. 

Aos 10, depois de ouvir missa, e deixar disposto 
oq.e hera precizo, partio elle Tenente Coronel pellas 
10 horas da villa de Curiytyba com as pessoas da 
sua cometiva que o acompanha vão p.u os Campos de 
Gurapuaba, e algúa da villa de ('uriytyba; que tendo 
acompanhando húa Legoa, os despedio, e seguio via-
gem. Chegou pellas 2 horas ao Campo Largo onde 
Braz Domingues o esperava com bom jantar: Comeu, 
e os mais que liião com elle, e partindo, chegou no 
mesmo dia a Fazenda dos Carlos pellas 10 horas da 
noite, sendo da Villa Curiytyba 10 Legoas á ditta 
Fazenda, onde estavão algumas pessoas, e officiaes, 
esperando aelle Tenente-Coronel, q.e tendo vindo ao 
caminho esperallo, por ser tarde, e chover setinhão 
recolhido. 

Aos 11 chegarão varias pessoas q.° havião de en-
trar tão bem p.° o Certão com elle Tenente-Coronel, 
e outros mais com vários requerimentos, que despa-
chados, se cuydou em arrumar p.a partir no dia se-
guinte. 

Aos 12 sahio da Fazenda dos Carlos, e o acom-
panharão varias pessoas até a ('apella de Nossa Snr.a 

da Conceicào do Tamanduá onde estava o Missioná-
rio Frey Ignacio Alves gravemente enfermo, e por 
ter chegado apouco da Expedição do Rio do Registo 
aonde se achava o Tenente Felipe de Santiago, Falou 
com elle o Tenente-Coronel, e depois de largo tempo 
seguio viagem, e chegou ao porto de Nossa Snr." da 
Conceição de Cahyacanga aonde deu ordens p." par-
tirem as canoas, e a pessa de Artelharia que ahy 
estava, com a gente, e trem, e cartas p.a o Coman-
dante Fellippe de Santiago que se supunha ja nos 
Campos de Gurapuaba, oq.® disposto partio, e foy 
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durmir á Fazenda chamada Ferrador, e antes de che-
gar apanhou húa grande trevoada q.e todos molharão. 

Aos 13, depois de dar ordem marchasse a boyada 
q.° ahy estava, partio com toda a gente q.° o acom-
panhava, chegou pellas 4 hora ao Carrapatto, sendo 
9 legoas, onde achou já a gente do Cap."1 Francisco 
Carneyro, e outros mais q.e havião de entrar com 
elle p,4 o Certão, e dando ordem q.° ao outro dia se 
passasem p.a outra banda do Rio Carauna, q.° fica 
dahy húa Legoa, e se armassem barracas, e se reco-
lhesse todo o trem, e estivesse tudo pronto p.a se 
dizer a missa o primeyro Domingo, pois deste Rio 
Carauna p.a dentro já hé certam, e dando as mais 
ordens q.° forão precisos ao Cap.,n Carneyro, ficando 
ahy o Sarg.t0 Manoel Gomes doente, partio com al-
guns q.° o acompanhavão, p.a o porto de S. Bento, 
foy durmir á ponta grossa tendo andado nesse dia 
12 Legoas, e por hú sol asperissimo. 

Aos 14 partio p.a o ditto porto de São Bento, e 
chegou pellas 5 horas da tarde, tendo marchado 10 
Legoas. No seguinte dia Logo pella manhã passou 
mostra ao armamento q.'' tinha vindo da Expedição 
do Rio de D. Luiz, e determinando fossem p.a oporto 
de Cahyacanga p.a se consertar, tomando conta dos 
mantim.tos, inoniçoens, e todo o mais trem, escrevendo 
p.a o Sargento Motta q.° estava Comandando o des-
tacam.40 do Rio de D. Luiz no Lugar das bananeyras, 
e tãobem escrevendo p.a a Praça do Guatemy, e 
dando as ordens ao Alferes Fellipe Freyre q.° aly se 
achava com a Comp." q.° marchava p.a a ditta Praça 
de Guatemy, recomendando ao Cabo do registo da-
quelle porto, Francisco Leme, fizesse aprontar com a 
inayor brividade oq.u fosse precizo p.a transporte do 
mesmo Alferes, e a Comp.a até o Rio de 1). Luiz, 
dispondo ornais q.° hera precizo naquele porto, par-
tio no dia 16 pella manhã do porto de São Bento 
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do Rio Tobagy p.a o Carrapatto, aonde chegou polias 
8 horas da noite, q.e passou o Eio Caráuna, q.° fica 
na entrada de caminho p.a Gurapuaba, e logo pas-
sado o Rio se achava abarracado o Cap."' Francisco 
Carneyro, e toda a mais gente q.e aly tinha chegado, 
e estava armada a barraca delle Tenente-Coronel com 
o seu trem, e tudo mais de Sua Mag.d9 q.° pertence 
a Expedição. 

Aos 17 pellas 11 horas chegou o Cap.™ Lourenço 
Ribeiro, o Cap.™ José dos Santos, e mais gente que 
faltava p.a entrarem ao Certão, detarde partio o Cap.m 

Francisco Carneyro com a gente que lhe pertencia 
mandando conduzir a boyada, foy dormir á Lagoa á 
entrada do matto, derão-se varias ordens, e se dispôs 
a partida de toda a gente p.a outro dia. 

Aos 18 pellas 9 horas partio o Cap."1 Lourenço 
Ribeiro com a sua esquadra, o Trem d'ElRey, e 
toda amais vagagem da Expedição: pellas 1 1 horas 
partio elle Tenente Coronel, o Cap.m José dos Santos, 
e amais gente da Expedição, e despedindo-se de varias 
pessoas que aly se achavão, seguindo o rumo de Oeste 
meya partida ao Sudueste, e passando alguns morros, 
hú ribeirão, e duas restingas de matto. e ornais tudo 
Campo chegou a hum pouzo chamado a Lagoa, dis-
tante quatro Legoas do Rio Carauna de onde tinha sahido, 
estava ja toda a gente arranchada, chegou o Trem da 
Expedição. 

Em o dia 19 pellas 11 horas partio o Cap."1 Lou-
renço Ribeiro, e o Cap.m Francisco Carneyro com a 
gente, e trem q.® lhe pertencia, e ordem a hir con-
certanto o caminho arruinado e acabar de fazer p.a 

o campo oque faltava. 
Aos 20 chegou Antonio Bonetto da villa de Cu-

riytyba e outras pessoas q.® havião a entrar p.a o Certão; 
chegarão cartas de Sua Ex,n e outras varias, de que 
se deu resposta, veyo noticia q.® estava o vigário 
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de Curitiba fazendo lifia novena á Nossa Senhora do 
Rosario, e os Padres de São Francisco dispunlião fazer 
outra, p.a o bom sucesso desta Expedição. 

Aos 21 partio deste pouzo da Lagoa pello meyo 
dia o Tenente Coronel com toda a gente, e trem 
da Expedição, entrou logo ao matto q.e era rallo aqe 

chamão CAHA'TANDUBA, tendo marchado húa Legoa 
se chegou á rossa q.e Goardamór Francisco Martins 
Lustoza o anno antecedente tinha aly deitado, aonde es-
tavão dous Payoes de milho, e no fim o Pio a q.° chamão 
das almas, q 0 inda bem pequeno, foy precizo descaregar 
os cavallos, e a gente passai' p.r húa pinguela: dilla-
taram-se aly por dispararem algús Cavallos, e q.(,° tudo 
esteve pronto marcharão p.a diante seguindo o mesmo 
matto, e pellas 4 horas chegarão a outra Possa aque 
chamão de São Felippa, e fica duas Legoas distante 
da Lagoa da borda do Campo de onde sahirão: assistia 
na ditta Possa Antonio da Pina com toda a sua fa-
mília, estava-se fazendo farinha em dous Monjollos e hvl 
bom forno de cobre q.° p.a aly setinha mandado, vio-se 
a Possa q.° tinha plantado, e determinou-se oq.e era 
precizo p.R outro dia seguir viagem. 

No dia 22 disse missa o R.do P.° Capellão, q.e foy a 
primeyra nesta viagem, dez obrigou a gente que aly 
se achava ainda por dez obrigar da Quaresma passada, 
e disposto oq.e hera precizo, se partio desta Possa 
de São Felippe pello meyo dia, e tendo andado tres 
Legoas as arranchara no pouzo novo. 

Aos 23 dezaparecerão os Cavallos, e até húa 
hora ainda não tinhão aparecido, pellas duas partirão, 
ficando o Sargt0 José Joachim e trez pessoas a procurar 
os Cavallos q.u faltavâo, e tendo marchado Legoa e 
meya, se arrancharão no Rio Embetuba (1). 

(1) E' um riacho afMuente da margem esquerda do Tibagy; havia 
dois Embetubas, assn e. mirim, pertos um do outro. 

(N. da R.) 
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No dia 24 pellas 7 horas se disse missa, e chegarão 
os homens q.® tinhão hido adiante a fazer Caminho, 
partirão pellas 9 horas, e tendo marchado húa Legoa 
toparão outra Rossa aque chamão S. Miguei, q.e tão 
bem a tinha lançado o outro anno o Guardamór deu-se 
milho aos Cavallos, e continuando a viagem forão 
pouzar ao Taquaróba, q.® fica da rossa 2 Legoas 
e meya. 

X<> dia 25 pellas 9 horas partirão, e forão durmir 
ao JRio Jacutinga, e o Trem d' Kl Rey ficou atraz no 
líio do Tigre hú quarto de Legoa distante delles, e 
andarão nesse dia trez Legoas e meya. 

Aos 26 pella manhã chegou o Sarg\t0 José Joaquim 
q.® tinha ficado a procurar os Cavallos q.® não apa-
recerão, partirão pellas nove horas e meya, chegarão 
ao Vapuanduba pellas duas, aly esperarão chegassem 
os Cargueyros, e os deixarão a pouzar, partirão pellas 
4 horas, e forão durmir á rossa da Esperança aonde 
estavão ranchos feitos, e. hú bom cómodo, por ter 
assistido aly o Goardainór Francisco Martins Lustoza, 
q.® mandou plantar húa grande rossa, e tinha partido 
no dia antecedente com o Cap.m Lourenço Ribeiro, e 
a mais gente q.® hião a preparar o Caminho, e dei-
xarão húa carta e roteyro das viagens q.1' hião fazendo, e 
das q.® elles havião de fazer: estavão aly fi homens, 
e duas prettas do mesmo Guardamór; neste dia 4 an-
darão Legoa e meya. 

No dia 27 falharão, disse missa o P.® Capellão p.n dez 
obrigar a gente que aly se achava, maudou-se á cassa, 
e morreu húa anta: vierão os Cargueyros, q.® ficarão 
atraz, p.n o pouzo do Lageado aonde durmirão, 
tendo deixado quatro Cavallos cançados no pa-
puanduba. 

Aos 28 partirão pellas 2 horas e meya da tarde 
desta Possa da Esperança, tendo ja passado todo o trem, 
e mais coinetiva, subirão a serra, e forão durmir a Santa g 
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Crwz (1), chegarão a.s 5 horas (pie são duas Legoas: nessa 
noite principiou a chover, e como parecia bom o pasto 
p.a os Cavallos, não lhes cauzou descõmodo : todo o dia 
29 choveu, e aos 30 dia do Sr. Santo André disse missa 
o Padre e porque continuava a chuva falharão. Domingo 
primeyro dia de Dezembro disse missa o P.° Capellão, 
e como o tempo ja hia melhor, partirão pellas 11 
horas deste pouzo de Santa Cruz, e tendo marchado 
duas Legoas chegarão a Lagoa do Espirito Santo, e 
e parecendo cedo continuarão a viagem, e chegando ao 
Pio Negro com animo de aly pouzar, acharão tudo 
queimado dagente (pie hva adiando, e lhes foy preciso 
marchar até aonde houvesse pasto p.a os Cavallos; 
deste Pio Negro, voltou o Sarg.t0 José Joaquim, e o 
rapaz Francisco a encontrar os cargueiros e mais 
cometiva, p.a pouzarein aonde houvesse pasto antes 
do Pio negro, e trazerem de comer p.a o Tenente 
Coronel e mais pessoas q.° o acompanharão por não 
levarem couza algúa, e continuando o Tenente Coronel 
com 5 camaradas q.e o acampanbarão forão pouzar ao 
Rio do milagre em liuns ranchos velhos q.e aly estavâo, 
e depois de acomodar os Cavallos, recolhendo-se nos 
ditos ranchos, fazendo fogo as portas por amor das 
ousas. doq.e há gr.dG quantidade nesta parage; sendo 
horas de rezar a Coroa de Nossa Senhora,, ofizerão 
como sempre se praticou nesta viagem: a Cea, foy 
beber húa pouca dagoa por huns canudos de taquara: 
acomodarão com os ponches q.e por acazo levarão 
alguns dos Camaradas frio por se apagar o fogo: São 
quatro Legoas do pouzo de Santa Cruz ao Pio millagre. 

Aos 2 deste mez de Dezembro pellas 10 horas 
chegou o Sargento José Joaquim, o Sargento Manoel 
Gomes, o P.e Capellão, eo rapaz Francisco, que trazia 

(1) A fazenda de Santa Cruz era entre a Capella do Tamanduá e o 
bairro do Carrapato na estrada de Curitiba a Garapuava, lado esquerdo 
do Tibagy. ' (N. da R) 
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feijão cuzido com carne de porco, biscouto queijo e 
dosse: comerão todos com vontade, e por ser a para°-e 
triste que tudo hera matto serrado, e rio fúnebre, 
voltou p.a traz o Sarg\t0 José Joaquim, e o rapaz 
Francisco a encontrar os cargueyros, para virem durmir 
aonde os topasse, e quando não podessem chegar os 
cargueyros, trazer provim t0 de mantim.tos, e o Tenente 
Coronel com os mais marchou p.a diante com animo 
de ficar 11a entrada do caminho novo, e porque não se 
conhece© senão depois de ter andado por elle mais 
de meya Legoa, e o mato não dava lugar a pouzarem, 
por não houver pasto p.a os Cavallos, forão mar-
chando até húa parage alta q.e fazia liú pantano 
grande, e como estava quasi seco, tinha bom pasto, 
hera o sitio alegre, e se chamou pouzo alto: herão 
duas horas q.do aly chegarão e audarião duas Legoas 
e meya do Rio do millagre até este pouzo alto. 
Pellas 4 horas chegou o Sarg t 0 José Joaquim, e o 
Francisco com o provim.t0 e os Cargueyros do P.° Ca-
pellão: houve de comer, porem a cama foy nos Capottes 
q.e apenas puderão vir. 

No dia 3 chegarão os cargueyiros, e todo o trem 
e marchou para o papuanduba, e elles em comendo 
partirão, e chegarão pella húa hora, por ter meya 
Legoa, e acharão em húa arvore liú escritto dos Ca-
maradas q.1' hião adiante, que dizia o seguinte: — Hoje 
primegro de Dezembro, partimos para diante como couza 
de húa Legoa, ou pouco mais por rezào de melhorar de 
pasto para os Cara/los, que então muitto fracos: e por 
fazer conserva aos Camaradas i/ue andão no caminho <j r 

,)a andão muitto Longe: Mmos ficar hoje perto do Campo 
couza de mega legoa ou pouco mais, e como hoje hc o 
dia de nos ajuntarmos conforme o lntenerario, amanhã 
será o dia de sahirmos ao Campo, e do contrario, pe-
receremos á fome, q.e já himos a Deos mizericordia, 
<].' deste matto não sac coelho. Anda gente adiante a 
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explorar, o a picar os atalhos, gente no serviço do caminho, 
gente no trem, não hé fácil separaremos <jent p." traz 
com aviso, nem por hora há deq.c dizer tenhão Cantella 
com os onsas que ja hua matou ahu cachorro entre as 
pernas de hâ Camarada. Avista do escritto mandou 
o Tenente Coronel ao Cadete Francisco OLinto, e o 
Soldado Manoel Francisco q.e fossem a encontrar os 
Capitaens, e mais gente q.° estava adeante, p.a lhe 
dar noticia adonde se achavão, e q.° pella manhã 
partião a encontrallos, e tanto q.0 os topassem, vol-
tassem a dar-lhe parte. 

Aos 4, dia da Snr.a Santa Barbara, quarta feira 
pellas 7 horas montou o Tenente Coronel a Cavallo 
com o P.° Capellão, e Cap.m José dos Santos, e outras 
pessoas q.° o acompanhavão, q.° por todas herão 7, e 
deixando toda cometiva ainda no pouzo, tendo an-
dado húa Legoa toparão o Cadette e o Soldado, q.° 
no dia antes tinhão Ilido a procurar a gente q.° es-
tavão adiante, e derâo parte q.° daliy ahúa Legoa to-
parão o Cap.1" Lourenço Bibeiro, e a amais gente, q.° 
já alguns tinhão partido demanhã p.a sahirem ao 
Campo, q.° distava duas Legoas, e q.° os mais se 
estavão aprontando p.a partirem: com esta noticia 
marchou mais depreça o Tenente Coronel e os q.° o 
acompanhavão, e pellas 10 horas chegarão ao POUZO 
das alegrias, q.° assim lhe puzeram o nome, pois delle 
v irão os picadores o Campo a primeira vez, matarão 
humas antas em ocazião q.e não tinhão couza algúa 
p.a comer, e cliegou-lhes socorro de mantím.tos, teve 
noticia o Cap."1 Lourenço Bibeiro q.° aly estava com 
o Goardamór e os mais q.° o Tenente Coronel com 
a gente q.° o acompanha estava perto, pois não sa-
bião noticia algúa delle depois q.° se apartarão na 
Lagoa do Campo, e ultimamente por se ajuntarem 
todos. Ja adiante tinha marchado o Cap.™ Francisco 
Carneiro a acabar de abrir o Caminho; dillatavão-se 



— 69 -

até as 11 horas, montando todos a cavallo partirão 
p.n o Campo, ficando neste pouzo das alegrias o Sol-
dado Manoel Francisco p.a dar noticia aos conduc-
tores do trem, e mais gente q.° ficava atraz, e a sua 
partida p.a diante, p.a elles pouzãrem aly, ou onde 
pudessem, e marchando p.a o Campo, tendo andado 
húa Legoa acabou-se o matto grosso, entrarão nas 
cahátandubas; e còuza de húa Legoa encontrarão, 
os fachinaes mais de outra Legoa, e sahirão a Campo 
queimado de dous annos, tendo andado 6 Legoas, 
sendo 3 horas cuydarão em se arranchar, estavão ja 
junto com o Cap.m Carneiro, e os mais q.e tinhão 
vindo adiante: em hú capão de matto assentarão 
fosse o pouzo, e não se apeando o Tenente Coronel, 
o Cap.m José dos Santos, o Cap.m Carneiro, e mais 
alguns Camaradas, q.° por tudo herão 11 forão ver 
o Campo p.a a parte do Noroeste, e tendo andado 
pouco apareceo húa perdiz, q.° se atirou, e logo de-
pois do tiro couza de meya Legoa apareceo húa fii-
massa grande, o q.° visto pello Tenente Coronel en-
tendeo ser o Gentio, e deu ordem q.® se fosse reco-
nhecer, marcharão todos, e passado húa Lomba vi-
rão-se ranchos, e huma Bandeyra, e se conheceo ser 
a nosa gente q.® tinha entrado pello Rio do Re-
gisto, chegarão, e acharão o Tenente Candido Xavier, 
q.® recebeo o Tenente Coronel com as honras mili-
tares q.® o Certão permittia, e foy excessivo o gosto 
de parte a parte. O Tenente Candido tinha sabido 
a 15 dias ao Campo, e dado principio a húa esta-
cada: sustentava-se com carne do matto, e tinha al-
gua seca p.a couza de 3, ou 4 dias, sem mais pro-
vim.'0 algum; depois de lhe dar noticia do estado 
da Expedição, e o do Comandante delia o Tenente 
Felippe de Santiago ter seguido pello líio do Be-
gisto levando a melhor gente, com animo de encon-
trar a elle Tenente Coronel nos Campos Gora es, e 



entrarem juntos p.a o Campo; dez acordo q.e podia 
mal Lograr esta delligencia, pois estando p.a sahir 
aos Campos em 3, ou 4 dias, foy dar húa volta em 
q.e perdeo o tempo em mais de dons meses; e anão 
tomar o Tenente Candido a rezolução de saliir aos 
campos com os poucos camaradas q.e o acompanhavão, 
q.do o Tenente Coronel saliisse ao Campo, e não to-
passe a gente que tinha entrado pello Eio do Re-
gisto, conforme as ordens que tinha dado, gastaria 
todo o tempo a esperar por elles, e serviria de em-
barasso p.a não poder adiantar as delligencias aque bya. 

Logo que o Tenente Coronel chegou á estacada aonde 
estava o Tenente Candido, mandou liú Camarada dar 
parte ao Cap.m Lourenço Ribeiro, e aos mais de ter 
encontrado a nossa gente, pois ja de hú alto tinhão 
visto a bandeyra que estava na estacada, e com hú 
oclo, reconhecido a nossa gente, e sendo 6 horas, 
despedido-se elle Tenente Coronel do Tenente Can-
dido e dos mais lhe disse q.® ao outro dia vinha com 
toda a gente p.a adita estacada, e partio com os mais 
Camaradas p.a onde estava o Cap.m Lourenço Ri-
beiro e o Goardamór com agente q.° tinha sabido ao 
Campo e chegando aonde elles estavão foy grande 
o gosto p.r verem q.° tão breve foy topada a nossa 
gente, e por não terem sabido os Cargueiros do Te-
nente Coronel ao Campo seou, e os da sua Cometiva, 
muitto bem q. deu o I)r. Lourenço Ribeiro e o Goar-
damór, e e cama delle Tenente Coronel foy o Ca-
potte, mas como não estava frio passou menos mal. 

Aos 5 pellas 8 horas forão todos p.a onde estava 
o Tenente Candido, chegarão logo por ser perto, e 
pella húa hora chegarão os Cargueiros do Tenente 
Coronel, e o Trem d'Kl Rey, e tudo o mais q.c> tinha 
ficado atraz, e no mesmo tempo montou a Cavallo 
o Tenente Coronel e os Capitaens José dos San-
tos Roza, e Francisco Carneiro Lobo, mais alguns 



Camaradas, q.c portudo faz ião o numero de 15, e mar-
chando p.a a parte do Norte a explorar o Campo, 
chegarão até hú capão alto q.° ficou chamando-se 
CAPÃO ALLEGRE, e tendo andado 3 legoas e meya 
sendo 5 horas da tarde mandou o Tenente Coronel 
fazer alto p.a recolherem, não tendo descoberto mais 
doq.° grandes campos p." o Norte, o Nordeste, e todo 
o Campo jjor onde passarão estava queimado de hú 
anno, e diziam os Camaradas ser de bom capim, e de 
criar; e como o Tenente Coronel se resolveo a vol-
tar, offereceu-se o Cap."1 Carneiro a ficar com alguns 
Camaradas p." explorar o Campo, e chegar ao Rio 
grande se podesse, o acompanhando 8 Camaradas, 
se recolheo o Tenente Coronel com 7, e tendo an-
dado couza de húa Legoa se topou húa lermoza Anta 
q.e andava pastando, atirou-se-lhe hú tiro, porém me-
teu-se ao matto, e por não hirem caxorros, se não 
pôde seguir, mas tornando aSahir ao Campo, foy per 
seguida de alguns Camaradas, e lhe atirarão tiros, e 
por ser noite escapou; e marchando para e Estacada 
onde estavão os Camaradas, e por ser noite se perdeo 
o rumo, e se acharão em li uns pantanaes q.® foy pre-
cizo dar húa exessiva volta p." se sahir ao alto, e 
o que valeo foy atirarem os camaradas alguns tiros 
de pessa, q.® pello cuidado com q.® estavão da de-
mora aSenderão fogos, e atirarão tiros, pelloq.® co-
nhecerão aonde estavão, o primeiro tiro de pessa 
ouviose na distancia de Legoa o meya pellas 8 horas 
da noite, e pellas 9 outro, e tanto q.® subirão a hú 
alto, se atirarão vários tiros, e vierão direyto as Lu-
zes q.® puzerão em húa atalaya e certamente durmi-
rião no Campo senão fossem os tiros e luzes; muit-
tos Camaradas vierão encontrallos; chegarão pella 10 
horas, e tudo sucegou com a chegada delles. Neste 
dia vierão 14 homens do porto da Victoria, certifi-
carão ter o Tenente Santiago partido p." o porto de 



Nossa Senhora da Conceição do Cahycanga com 3 
canoas carregadas de gente, com o destino q.e atraz 
se diz. 

No dia 6 pella manhã se mandarão algumas parti-
das a cassa; posse fogo ao Campo como já se tinha 
feito no dia antecedente p." haver pasto p.a os Cavallos 
pellas 3 horas chegou a boyada, e pellas 5 horas se 
levantou húa grande Cruz benta pello P.° Capellão 
primeiro Signal da Ley de Jesus Christo nos Campos 
de Gurapuaba, deu se húa Salva com húa pessa de 
Artelharia: Pellas 6 horas chegou o Cap.1" Carneyro, 
q.° nodia antes tinha ficado a esplorar o Campo, deu 
noticia de ter chegado ao Rio q.® vai pello meyo do 
Campo, disse ser niayor que o Tabagy, ficar distante 
6 Legoas do Lugar onde estavão abarracados, porem 
depois se vio ser mais de 8 ou 10. 

Aos 7 vespora de Nossa Senhora da Conceição, se 
armou hú rancho para Capella o melhor que pôde 
ser, se passou o dia sem novidade, a noite se fizerão vá-
rios fogos. 

No dia 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, 
logo de manhã houverão varias confissões, confes-
sou-se o Tenente Coronel, o Cap."1 Lourenço Ribeiro 
e muitta mais gente, pella 11 horas se principiou 
a missa, foy cantada pella melhor forma q.c foy pos-
sivel, e no fim se deu húa descarga de 3 tiros de 
Artelharia, e se festejou a Senhora da Conceição com 
a mayor allegria que pode ser, tanto por ser a pri-
íii.™ missa q.® se dizia nos Campos de Gurapuaba, 
como por ser Padroeyra da Cassa de Passos onde todos 
os annos hé festejada por ser Senhor delia o Te-
nente Coronel Comandante desta Espedição: l)e tarde 
chegarão algúas couzas q.° tinhão ficado atraz, como 
forão as vacas de Leyte, e alguns Cavallos, e porque 
não deve ficar em silencio oq.° sucedeo q.do se es-
tava á missa, se conta 110 modo seguinte: — No fim 



da missa q.° se disse neste dia, estando húa vara de 
roupa ao Sol em distancia de 50 passos do oratorio, 
se levantou húa toalha ao alto, Levada de hú vento 
de pouca forsa, e panejando como húa bandeira ca-
minhou p.a a frente do oratorio, onde fazendo vários 
movim.tos , e ainda retrocessos contra o mesmo vento 
q.e a movia, e quazi parada veyo caliir aopó da gente 
que ouvia missa, cahindo m.t0 serena oq.c' vio amayor 
parte da gente, e só não vio q.m estava mais 
dentro do oratorio, e ainda a esses foy perceptível 
o movim.to q.° fazia a mesma toalha, deq.° se tomou 
bom annuncio; nossa Senhora permitta assim se cum-
pra : anoite cantou-se a Coroa de nossa Senhora no 
seu oratorio, e varias orações. 

Aos 9 de Dezembro disse missa o P.e Capellão, e 
partio o Tenente Coronel com os 3 Capitaens e o 
Goardamór, e toda a esquadra do Cap.m Lourenço 
Ribeiro q.e passavão de 50 pessoas, chegarão ao Rio 
pellas 5 horas, e acharão ter mais de 7 legoas de 
distancia, chovia bastante, fizerão-se alguns ranchos 
p.a se recolherem, seou-se algúa couza q.e se pôde 
levar, matarão-se 3 veados, e se aproveitarão m.t0 

bem, durmirão nos Capottes, e se enchugarão, porq." 
choveu bastante toda noite. 

Xo dia 10 amanheceo chovendo bem, mas como 
estavão mal acomodados, rezolveo o Tenente-Coro-
nel hir i5.a O Forte, ou estacada, ficando aly o 
Cap.m Lourenço Ribeiro com a sua gente, aquém deu 
ordem fosse p.a a parte do Norte ver aonde o Rio 
tinha melhor capacidade p.a se fazer porto, e logo se 
cuydasse em canoas, e se avizasse p.a vir logo com 
toda a gente, e trem p.° e mesmo porto, e partio 
com 14 Camaradas, e os outros Capitaens p.a a parte 
do Sul a ver onde o Rio se juntava com os q.° vani 
dos Capoens de Santa Barbara, e como chovia não 
se pôde descubrir os morros,, p.a assentar onde o Rio 

10 
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grande se metia p.a a Campanha do Sudeste, por 
hir seroado de matos: Aeharão-se signaes de gentios 
pella borda do Eio, mas mostrarão ser ja de muito 
tempo, q.e nem assim tinhão aparecido até então: 
marcharão p.a a estacada, chegarão pellas 5 horas, e 
pella volta havião de andar mais de nove Legoas. 

Xo dia 1 1 forão varias partidas a cassa, e não se 
cassou couza alguma. Xo dia 12 sábio o Tenente 
Coronel com os dous Capitaens, Santos e Carneyro 
e 12 Cavaleiros aver onde sabia o caminho do porto 
da Victoria, e se havia lugar melhor p.a fazer a For-
talleza aq.e queria dar principio, recolherão-se anoite 
e não houve novidade. 

Aos 13 se revolverão a mudar p.a o Eio onde es-
tava o Cap."1 Lourenço Ribeiro, pellas 8 horas partio 
o Cap.m Carneyro com os seus Camaradas, e pellas 
11 partio o Tenente-Coronel, e o Cap.m José dos 
Santos com toda a Cometiva, e trem, e íicou na Es-
tacada o Tenente Candido com a sua gente, e foram 
durmir no Capão da Anta, q.° aly se matou húa m.to 

boa e chegou o líonetto com a noticia de estar o 
Cap."1 Lourenço Ribeiro na borda do Riogrande, ter 
achado porto, e vir elle p.a ensinar o caminho: São 
mais de 4 Legoas deste Capam da Anta a Estacada 
de onde sahirâo. 

Aos 14 pellas 9 horas partirão do Capam da Anta» 
e marchando sempre por Campos excelentes sem mato 
algum, chegarão ao Rio pellas 2 horas da tarde, an-
darião 4 Legoas, acharão o Rio bom, e o Cap.m Lou-
renço Ribeiro arranchando aopé; tinha descoberto passo 
de vao, e passando a outra banda Paulo de Chaves 
com alguns camaradas a descobrir o Campo, e por-
lhe fogo p.a haver pasto p.a os cavallos: detarde che-
gou todo o trem, e se armou a barraca do Tenente 
Coronel, e as mais. 



Aos 15 Domingo ouvirão missa, e determinando o 
Tenente Coronel passar a outra banda o Rio, o fez 
pellas 11 horas com os 3 Capitaens e mais Cama-
radas q.° por todos fazião o numero de 25 e prin-
cipiando a passar o Rio vários Camaradas cahirão nelle 
por tropeçarem os Cavallos, e o mesmo sucedeo ao 
Tenente Coronel, e na maior correnteza dagoa cahio, 
e anão ser soccorro dos camaradas depé q.e hião 
prontos podia suceder-lhe algum perigo, e por se 
molhar todo, em húa Lage no meyo do Rio mudou 
de roupa, e se continuou a viage, ficando chaman-
do-se o Rio Jordão, pellos muitos que nelle forão 
bautizados contra oSeu gosto. O mais que sucedeu 
nesta viagen consta da rellação do encontro com os 
índios que vae no fim deste Diário, e o mais q.° 
se passou até o dia 22. 

No dia 23 partio para São Paulo o Sarg.t0 Cczar 
com as contas do q.° tinha succedido até então, foy 
gente p.a o porto de Nossa Senhora do Vitoria, e 
Gente, p.a a Esperança conduzir algum mantimento. 
Aos 24 de tarde, vindo da parte dalém 3 homens 
que tinhão hido a cassa, (licerão ter visto os índios 
em hú Capão, e 7 no Campo perto delles, e se re-
tirarão por não haver encontro, q.° fosse precizo al-
gum obrar viollento. 

A 25 dia de Natal ao amanhecer estavão as 3 
missas dittas, p.a q.e se viessem os índios como se 
esperava por se terem visto no dia antes, estivessem 
desembarassados p:a poderem tratar, e communical-os 
porq.° até o meyo dia não tinhão aparecido forão al-
guns á cassa, e o Tenente Coronel com o Cap.1" San-
tos, e Carneyro ao Campo seguindo rio assima, e se 
recolherão ainda de dia. 

Aos 26 pello meyo dia embarcou o Tenente Co-
ronel com os 3 Capitaens, Goardamor, o Tenente 
Candido, q.e tinha chegado aos IS com toda a gente, 



o trem q.e ficou na estacada, e seguindo todos pello 
Rio aSima p." assentarem onde devia dar-se principio 
a Fortaleza, q.e que por não haver parage cómoda p.n 

este effeito, voltarão, tendo pegado fogo em hú grande 
Campo, e chegarão ainda de dia ao abarracamento. 

No dia 27 forão duas partidas a cassa, e húa del-
ias se recolheu no mesmo dia trazendo 8 porcos, e 
disse virão dous índios m.to perto, e outros mais 
Longe, mas, nem liuns, nem outros, fizerão cazo de 
se verem, continuarão o exercício da cassa. 

Aos 28 aparecerão pella manhã alguns índios, pello 
meyo dia ainda aparecerão, e ultimam.te pellas 3 
horas da banda da Lem do Rio, e perto, q.c gri-
tando-sellie mostrarão querião falar, e mandandose 
Lá dous Camaradas retirarão, oq.e vendo os nossos; 
voltavão, e com isto se rezolverão avir quatro ao en-
contro dos nossos, ficando dous no alto, e encon-
trando-se, abraçarão-se muitto, e por assenos selhe 
percebia dizião hião buscar as mulheres, e vinhâo, 
e o mais que consta do Diário do encontro q.° liou\re 
com os mesmos índios; e não houve mais novidade 
neste anuo de 1771. 

Anno de 1772. 

Ao primeyro de Janeiro foy Pardo de Chaves com 
18 Camaradas a examinar hú morro q.° parecia de 
pedra branca p.a a parte do Nordeste, e socavar os 
ribeyroens q.e encontrassem, seguir o caminho q.° se 
achou dos índios p.a a parte do Norte, e ver se apa-
recia bom Lugar p.a a Fortalleza. 

No dia 2, passando alguns Camaradas alem do Rio 
a cassa, encontrarão 7 índios, e não fizerão mais, q.° 
levantar os arcos, não chegarão a fala, e em hú 
Capão perto aparecia fogo, q.® prezumirão estar Lá 
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