
Explorações do Tibagy (1) 

Deu-se principio as expediçõens do Tibagy no 
anno de 1768, por ordem do 111.mo e Ex.mo Snr. D. 
Luiz Antonio de Souza Bott.° Morão, General desta 
Cap.° Emcarregada a execução a mim Affonço Bot.° 
de S. Bayo e Souza. 

Entrou a primeira expedição em 5 de Dezembro 
de 1768 pello rio do registo, Comandante delá o Te-
nente Domingos Lopes Caseais Com 30 Camaradas, 
todos voluntários Sem receberem Soldo algum, e se 
despendeo Somente 70 e tantos mil reis, Com manti-
mentos, Canoas, e monissoens. 

Desceo esta expedição pello rio do registo abaxo 
Embarcandose em tres Canoas no porto de X. Snr.a 

da Conceição de Cayacanga, e tendo navegado Cousa 
de 70 legoas. Com pouca diferença Encontrou os pri-
meiro Saltos, e deixando ahi todo o trem, Com al-
guns Camaradas Seguindo o rio Continuou pello lado 
esquerdo procurando a melhor verada pellas grandes 
Serras que Compoem aquelles Continuados Saltos, 
atravessando Caudellozos rios que se ajuntão ao do 
registo, tendo andado 1 1 Legoas, achou o rio Com 
aparências de navegavel, e fazendo Canoa, novamente 
embarcando na distancia de duas Legoas tornou a 
encontrar novos Saltos, que impedindolhes a nave-
gação fes que explorando 6 dias por elle abaxo Em-
contrassem Sempre as mesmas dificuldades Sem espe-
rança de navegação: E por se acabarem os manti-
mentos voltarão para trás deixando 110 ultimo lugar 
a que chegarão húa Crus lavrada em hu pinheiro e 
Sobre a maior queda que fas o rio em húa grande 
pedra que vira para o Nordeste lavrada outra Com 
hú picão, o por baixo as letras V. R. P. e em outra 

(I) Documentos antigos encontrados entre os papeis do marechal 
José Arouche de Toledo Rendon e obsequiosamente confiados a esta 
ltedacyão. (N- da li.) 
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pedra, onde finda o rio navegavel Os mesmos Sinais 
tendo observado fazer aquelle rio o Seu Curso pelos 
rumos entre o Sul, e Oeste, e alem disto ao lado do 
1). digo direito mandou explorar Ao rumo de No-
roeste cinco dias de viagem, subindo aos mais altos 
Cumes que não devisarão mais que Xarnecas de 
montuosos mattos, e examinando mais alguns rios 
que se metem naquelles do resisto chegarão ao porto 
de X. Snr.a da Conceição onde tinhão feito e Em-
barque gastarão nesta viagem tres mezes (1). 

Entrou a Segunda expedição no anno seguinte de 
69 «para o Certão do Tibagy aos 20 de Junho.—» 
Comandante o capitão de Auxilliares da Freguezia 
de S. José, Estevão Ribeiro Bayão. e por Capellão 
o R. Fr. Antonio de S. Thereza do Spirito Santo 
Religioso de S. Bento Conventual de S. Paullo, Com 
a Sua Companhia Composta de 75 homens que Cons-
tão da matricula, e estes de Coritiba E dos Campos 
Geraes — «Entrou esta axpedição pello porto de S. 
Bento do Rio Tibagy E encaminhandose para o cen-
tro daquelle certão tendo atravessado grandes Serras, 
E estereis mattos, quando se julga vão de todo sem 
esperanças de alcançar Caminho que promettese Sa-
bida para o intento, e Conciderando perdida a es-
quadra Ignacio da Motta (pie Comandava pello Te-
nente Francisco Lopes Se tinhão se tinhão apartado 
do Corpo procurando Veredas por entre aquelles des-
penhados Montes, Voltarão estes com a noticia dorio 
a que puserão o nome de D. Luis (2) e achando ser 

(11 O rio aqui chamado do Resisto é o Iguassu, que tem suas nas-
centes perto de Corityba, tem curso extenso e caudaloso e desagua 
no Paraná cerca de 100 kilometros abaixo do salto das Sete Quedas. 

(N. da R.) 
(2) O nome de rio ile D. Luiz, posto em honra de D. Luiz Anto-

nio de Souza Botelho e Mourão, então Governador e Capitão Gene-
ral de S. Paulo, não pegou ; o rio chamava-se Ivahy e continuou a 
ter esse nome até hoje. E' affluente da margem esquerda do 1'araná. 

(X. da R.) 
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navegavel e o que procurava voltarão para donde es-
tava o Seu Capitão E mais Corpo de que houve o 
maior gosto, tanto pellas boas noticias como pellos 
verem, tendo os julgados mortos, logo o Capitão man-
dou recolher as mais esquadras que andarão explo-
rando diversas veredas principalmente a do P.® Ca-
pellão que vendo não seguia ao Corpo por não ter 
achado Caminho se tinha resolvido a ir Com lula 
esquadra pesoalmente animar aquella deligencia de 
procurar Caminho—» Logo que o Capitam teve 
a noticia do Eio, e a gente junta fez emdireitar as 
picadas para o rio, abrindo Caminho onde chegarão 
em o fim de Dezembro daquelle anno, e mandando 
fazer Canoas Se embarcou o Tenente Francisco Lo-
pes da Silva e o P.® Capellâo Com bua esquadra que 
partindo no principio de Dezembro, descendo pello 
Eio de D Luiz no meio delle donde faz Barra o 
Rio que chamão Rio Mourão Encontrarão grandes 
bananais, e grandes laranjais, Com o que mais ani-
mados porceguirão na navegação até Sahirem no Rio 
Paraná a G de Janeiro de 1770, e descendo por elle 
abaxo reconhecendo a grande boca das Sette quedas 
Subirão pello outro lado, e tomando o Rio (íoate-
mim forão dar a nossa praça Goatemim. > 

O Capitão Bayão que tinha ficado enfermo na mar-
gem do rio I). Luiz Se lhes agravou moléstia que 
o obrigou-se arecolher-se a Sua Caza adonde falleceo ao 
3.° dia de Sua chegada nos fins de Dezembro de 17 (>'.). 

A gente que ficou naquelle porto Comandada pello 
Sargento Thomé Ribeiro abandonandose grande parte 
Com elle dissertarão ficando Só alguns na Esquadra, 
Ignacio da Motta que embarcandose Seguirão o Rio 
a procurar o Seu Tenente e mais Camaradas que 
encontraram na praça do Goatemim.— » 

Entrou a 3." expedição aos 12 de Agosto de 
17 (IH.—» O Comandante Capitam de Auxiliares da 
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Villa de Igoape Francisco Nunes Com a Sua Com-
panhia que Consta de oitenta praças da gente de 
Cananea, e Igoape, e Seguindo o mesmo rumo do 
Capitam Estevão Ribeiro para o animar e fortalecer 
se ajuntou com elle no Rio de 1). Luiz, e fasendo 
Canoas se embarcou logo depois do Tenente Fran-
cisco Lopes E encontrando os mesmos sinais Sabio 
tão bem ao rio do Paraná: adonde Se arranxou e deo 
parte ter feito a Sua navegação Com fellecidade e 
mandando explorar O pais Encontrarão com canoas 
que da Cidade de S. Paullo descião para a praça do 
Goatemim (1), tanto, digo, e tendo os comandantes 
daquella praça noticia que no Paraná Se achava este 
Capitam, o mandarão Subir, e recolher a ella por ti-
raloe a sua gente da Epidemia que costuma haver 
nas margens do Paraná Com as Enchentes delle. 

Ali dispois de Juntos Emquanto esperavão Solução 
das partes (pie tinhão dado deixando o Capitam Fran-
cisco Nunes gente plantando rossas, Sabio da dita 
praça e o R. P.® Capellão Com Ignacio da Motta e 
fasendo nova expedição a explorar as Sette que-
das, e Corrente do Rio Pequeri (2), E tornando a 
praça faleceo o dito Capitam em 27 de Mayo do 
mesmo anno, o R. P.° Capelão Com Ignacio da Motta 
Sahirão da praça do goatemim navegando o Paraná, 
e Subindo pello Tietê chegarão a cidade de S. Paullo 
em Outubro deste mesmo anno de 1770, tendo en-
trado para o Certão pello Tabagy em Julho de 69» 
gastou hú anno e quatro meses neste grande cireolo 
ficando assim reconhecido aquelle grande Certão, e 

( 1 ) E s t a s c a n o a s n ã o d e s c i ã o d e 8. P a u l o , c a p i t a l , m a s d e A r a r y -
t o g u a b a , h o j e P o r t o - F c l i z , q u e e r a o p o r t o d e e m b a r q u e p a r a as e x -
p e d i ç õ e s d e I g u a t e m y e C u y a b á . (N. da R.) 

(3) O rio P i q u i r y n a s c e n o s c a m p o s d e G u a r a p u a v a e d e s a g u a n o 
P a r a n á p o u c o a c i m a d o S a l t o d a s S e t e Q u e d a s ; d e f r o n t e , n a m a r g e m 
d i r e i t a , d e s e m b o c a 110 P a r a n á o r i o I g u a t e m y , de l u g u b r e m e m o r i a 
p a r a os p a u l i s t a s . ( j V . da R.) 
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descoberta a Comunicação por aquella parte para a 
praça do Goatemim.—» Em 14 de Fevr." de 1770 Se 
passou patente de Capitam ao Tenente Francisco Lo-
pes da Silva e Seencorporou a gente daquellas duas 
Companhias por terem fallecidos Seus Capitães, e lhe 
foi Ordem para voltar Com a Sua gente ao Eio de 
S. Luis Estabeleeer-se na barra do Rio Mourão Aonde 
se achavão os bananaes, e laranjaes, e chegando a 
dita paragem descobrirão aos 10 de Março de 1770 
os fundamentos da antiga Yilla Rica de que derão 
parte e de se acharem botando roças, e principiando 
o seu Estabelecimento Com a Certesa de Se achar o 
dito Capitam Com a Sua gente naquelle lugar pro-
curando diantar O Seu Estabelecimento Se lhe man-
dou fazer pagamento, indo a esta dilligencia o Te-
nente de Auxilliares Geremias de Lemos, e João 
Chrisostomo Pais Com a condução necessaria que 
chegando a aquelle lugar aos 13 de Junho fizerão 
O pagamento que Consta da Relação que Se apre-
sentou, e feito o pagamento teve o Capitam Fran-
cisco Lopes ordem para Com a Sua gente ir Socor-
rer a praça de Goatemim, o que Logo fez deixando 
a Ignacio da Motta Com 10 homens, e chegando o 
Capitam naquella praça faleceo em Março deste anno 
de 1772 e Conservasse nella a Companhia Coman-
dada pello Seu Tenente Jozó Roiz da Silva até o fim 
deste anno.—» A quarta expedição do Tabagy, que 
Entrou em 28 de Agosto do 69, Entrou pello Rio 
do resisto a explorar pello Lado direito do mesmo 
Rio o Certão para ver se podia achar vereda que fa-
cilitasse chegar ao fim do rio do resisto onde fás barra 
no Paraná.—» Com.® da dita expedição Bruno da 
Costa Filgueiras Com 25 Camaradas que Constão da 
matricula da Sua Esquadra; Em tres Canoas Com 
todos os mantimentos, e moniçoins que lhe herão 
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percisos, o chegando a barra do Rio Pitinga (1) So-
bindo por elle aSiina deixando as Canoas, e trem, 
Com o que puderão Carregar as Costas Rompendo o 
Certão, e Vencendo todas as difficuldades que o po-
diam embaraçar : chegou a parte que vendo grandes 
fumassas (pie se Supõem ter Sido dos Campos de 
Aputerebú julgando Serem de miçoens Castelhanas 
voltou a dar parte—«A quinta expedição entrou 
pello mesmo Rio do risisto aos 16 de Outubro de 
69—» Com.0 o capitam Antonio da Silveira pei-
xoto Alferes Auxiliar da Villa do Pernagóa com 
gente de lá em duas esquadras que constão de 85 
praças: A primeira partio aos 17 de Novembro Com 
Sette Canoas Comandadas pello dito Capitam—«A 
segunda aos 28 do dito mes Comandada pello Te-
nente da mesma Companhia Manoel Telles Vitancor 
Com 9 Canoas—» Tendo chegado o ditto Capitania 
barra do Rio Pitinga Seguio a Esquadra de Bruno 
da Costa, (pie Encontrando de volta Com errada 
noticia das imaginadas missoens e fez voltar Com sua 
Companhia, e conhecendo erro o prendeo, e reme-
teo a permagóa—«Por seguir o dito Capitam o seu 
descobrimento tornando a navegar pello Rio do Re-
sisto até o primeiro Salto aonde deo principio a es-
tabelecerse chamando a aquella paragem porto de 
Nossa Senhora da Victoria (2), e pondo em recada-
ção todo o trem da sua expedição deixando ali a 
maior parte da gente Entregou ao Tenente da mesma 
Companhia Manoel Telles com 20 e tantos Camara-
das. Caminhou por terra a descobrir Caminho até ao 
fim dos Saltos pella mesma parte (pie tinha andado 

(1) Pitinga ó um riacho affluente da margem direita do Iguassu ; tles-
sagua no Iguassu cerca de 8 kilornetros abaixo da foz do Rio Negro 
que é affluente tia margem esquerda. (N. da li.) 

(2) O porto da Victoria é no Rio Iguassu, cerca de 10 kilornetros 
abaixo da barra do Rio Negro.Cerca de 20 kilornetros abaixo está 
o salto de Cáicanga, na barra do rio Palmital. (N. da li.) 



o Tenente Domingos Lopes Cascais paçando muitto 
mais adiante, liúas vezes navegando para o cpie lhe 
era preciso fazer novas Canoas; e Outras vezes por 
terras dando varias partes das difficuldades que tinha 
encontrado chegando Averse no maior perigo, pois 
despedaçando-se a Canoa em (pie hia embarcado na 
violência de húa Caxoeira Com difficuldade pode 
apegar-se a huns ramos de donde Com os Socorros 
dos Camaradas Livrou a vida perdendo as armas rei-
nunas, fattos e quasi tudo quanto hia 11a Canoa, e 
vencendo valerosamente tantos trabalhos Continuou 
ate de todo faltarem a noticias de Seu progreço, e 
Saberse se achava preso em Buenos Aires por ter 
Sabido em misoens onde foi preso em 20 de Novem-
bro de 1770 junto com o seu Alferes Antonio da 
Costa que consta ter fallecido Cruelmente naquella 
prisão E os mais Camaradas que tiranamente Conser-
vão presos em Buenos Aires, e tratados Com barba-
ridades e falta de Caridade (1). Em Abril do anno 
de 1770 foi tornado a mandar o Tenente Bruno da 
Costa, pello Conhecimento que tinha adquirido da-
ipielle Certão, e talento para elle Com hua Esqua-
dra Composta de desertores (pie das espediçoens se 
tinhão presos. E mais alguma gente para reforçar 
aquella espedição Levando Ordem para que logo que 
chegasse ao Porto de Nossa Senhora da Victoria 
Seguir a encontrar ao Capitam, o que fez em o mes 
de Julho, Entregando-lhe as Cartas que levava, man-
timentos, e moniçoens (pie pode Condusir, e Sendo 
preciso mayores Socorros O ditto Capitam o mandou 
para os fazer Conduzir para as partes que destinou, 
e vindo á dita diligencia perdida a canoa morreo 

(1) O rio Iguassu ou do Resisto divide os campos de Guarapuava 
dos campos de Palmas, e desemboca no Paraná junto aos territorios 
contestados das Missões, que firam na sua margem esquerda. 

(N, da li.) 
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afogado nos fins de Agosto deste mesmo anno.—» 
Em 12 de Julho Embarcou no porto de Nossa Se-
nhora da victoria () Sargento mór Francisco José 
Monteiro Levando em Sua Companhia O P. Ignacio 
Alves de Azevedo Coadjutor desta villa para Con-
feçar a gente (pie estava por desobrigar, e tão bem 
o Sargento da Praça de Santos Candido Xavier de 
Almeida (1), e 6 Soldados pagos Em nove Canoas 
em que liião 63 pessoas Com as reeolutas, alguns 
desertores e gente que tinha vindo buscar manti-
mento Como Continuamente se estava fazendo.— 
Levou o ditto Sargento Mór Ordem para procurar o 
Capitam Syl veira de quem ja faltarão noticias, e faser 
o pocivel para fallar Com elle para verdadeiramente 
se informar do estado da expedição, e das noticias 
que tivesse adquirido asim do Pio, Como do Sertã», 
e dar as Ordens, que lhe parecesse necessarias para 
bem desta expedição tão importante ao Real Servisse.— 

Como também havia fazer pagamento a gente que 
andava quasi nua pello matto lhes ter consumido a 
roupa que levavão foi Com elle João cardoso da Silva 
Com dinheiro, e fazenda para asistir, Conforme o Sar-
gento Mór mandace pagar. —» Chegou o Sargento 
Mór ao porto da victoria aonde Se achava o Tenente 
Manoel Telles Com parte da gente da expedição e 
não achando noticia do Capitam fes pagamento a gente 
e fasendo Conselho de guerra asentou (pie o Sargento 
Candido Com a melhor gente, armas, e trem que pu-
dese levar fose procurar ao dito Capitam e Socor-
relo, e reforçallo aonde quer (pie se achasse: e o 
Tenente Manoel Telles o Seguisse, e se postase ao 
funil para dahi receber as partes, e remetter para 

(1) Candido Xavier de Almeida e Souza foi maia tarde marechal e 
presidente do Governo Provisorio de S. Paulo em 1823. Falleceu em 
Dezembro de 1831 com 83 annos de idade. Era Paulista dos mais 
distinetos e sérvio no exercito 63 annos. (N. da R) 
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Sima todos os avisos necesarios ficando 110 porto do 
X. Snr.a de Victoria O Soldado Manoel Pereira Com 
a gente necessaria para trasportar os mantimentos 
Como se precisava, e mandar canoas ao porto de X. 
Snr.a da Conceição a buscar os Socorros que Conti-
nuamente se estavão mandando. — « Asentado o re-
ferido Conselho de guerra Se resolveo o Sargento 
Mór Francisco José Monteiro a descer tão bem pello 
rio abaixo a ver se podia ter algúa noticia do Capi-
tam para fallar Com elle, e Como não alcançou novas 
algumas chegando as capivaras, onde fasião novo em-
barque tendo expedido ao Sargento Candido Xavier 
Com a sua gente determinada, fes Seguir tão bem o 
Tenente Manoel Telles que abaixo logo se alagou, e 
morreo afogado, e Seo filho e os Camaradas perdi-
dos e o trem voltarão para a Victoria—» «O Sargento 
Mór, despedidos os dous Officiaes Com as Suas Con-
dutas visto não poder fallar com o Capitam nem 
delle ter noticia, voltou para o porto de X. Snr.a da 
Conceição, digo da Victoria, e delá Subindo para o 
de X. Snr." da Conceição chegou em Setembro. — » 
O Sargento Candido Xavier que por falecimento do 
Tenente Bruno da Costa passou a este porto prose-
guio a sua viagem chegando ao funil nos fins de 
Agosto onde pouco abaxo estando pousados ja noite 
depois da résa que sempre Se praticou nas expedi-
çoens virão liú claro para a parte do Xorte (pie mos-
trava Ser de lní grande fogo; e logo 11a menliã se-
guinte, sendo nos princípios de Setembro, fes o ditto 
Tenente paçar o Bio para aquelle lado ao Sargento 
Manoel Lourenço a examinar aquellas terras para onde 
virão o fogo aquella noite antecedente, e perto do 
meio dia Sahirão ao campo onde toparão hú ranxo 
Comprido, e reconheceudo-o com cautella, vendo não 
aparecia gente sechegarão a elle e acharão ser paiol 
de gentio onde guardavão seus mantimentos daz ros-
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sas que tãobem ali virão, E mais sinais que ficarão 
Certos ser <lo gentio que por aquellas partes habita: 
parecentlo-lhes tãobem que os gentios estarião nas 
rossas onde virão o fogo, e todos os mais sinais de 
haver muito pouco terem Sahido do ranxo: voltarão 
logo a dar parte ao Tenente trazendo algumas espi-
gas de milho feijão, e outros, signaes para a Certeza 
do que virão—» . . . Tanto que o Tenente recebeo as 
noticias, que deo o Sargento e mais Camaradas Se 
resolveo a entrar com todos os Camaradas, e trem aos 
Campos, o que fes por Cima do paço do funil Sa-
bindo a elles a 8 de Setembro dia do Nascimento de 
X. Snr.a Com toda a alegria festejarão esta felleci-
dade: Logo cuidarão Em se intrincheirar dando prin-
cipio a hú forte a (pie puserão o nome de X. Snr." 
do Carmo de onde o Tenente deo parte daquelle des-
cobrimento; Estando nelles 20 e tantos dias vendo 
que não podia presistir por falta de mantimentos, e 
a impossibilidade de Ser Socorrido pella impossibili-
dade do Eio, Se resolveo a Sabir para procurar Ca-
minho para os dittos Campos por Si ma do porto da 
victoria. 

Logo que Sabio do Campo o ditto Tenente e se 
achou aquartellado no porto do funil mandando 5 
Camaradas a Cassa para remedear a falta de manti-
mento, repentinamente se virão estes no matto Ser-
cados de gentio que sem defesa lhes podia tirar a 
vida, e Com vasios a senos os deixarão embarcar, e 
paçar para o outro lado do rio onde estava a tropa, 
demorando-se o gentio na margem do rio, retiran-
do-se algúas vezes ao matto e tornando a parecer derão 
mostras, e fizerão dilligeucias por passar o rio, en-
trando nelles até chegar-lhes agoa ao pescosso, e fa-
sendo outros Sinaes (pie derão mostras de quererem 
ehegar-se a nosa gente ; E vendo o Tenente o pe-
rigo em que se achavão de poder a gentio passar o 
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rio por algum passo desconhecido, a acabarse-lhes o 
mantimento, e desvanecido tãobem e poderse encon-
trar com o Capitam Sylveira Se resolveo a subir para 
o porto da victoria ahonde chegou com toda a gente, 
e ti-em deixando nas Capivaras ao Sargento José 
Lourenço com algúa gente. - » 

Chegando o dito Tenente ao porto de X. Snr.n 

da victoria determinado ahy o que era preciso Se 
resolveo a vir ao porto de X. Snra. da Conceição 
para me procurar, e informar da Sua diligencia e 
receber as ordens que lhe desse, e 110 dia 17, de De-
zembro chegou a Fazenda dos Carlos onde me achava 
e me informou do que tinha visto, e as dificuldades 
que se offerecião para Se poder Continuar para os 
Campos, a vista do que logo o despachei no dia 18 
para Sem demora ir botar a picada para os Campos, 
o que executou com a mayor diligencia, e tra-
balho gastando todo mes de Janeiro e Fevereiro 
do anno de 71 Sein poder Conseguir O fim que per-
tendia — » Yistas as noticias que liavião do gentio, 
sem esperanças de Sahir ao Campo foi necessário re-
forçar a expedição com gente e ofeciaes para al-
cançarse o frutto de tanto trabalho ; e assim em 4 
de Março de 71 » partio do porto de X. Snr." da 
Conceição E111 7 Canoas, o Tenente da Praça de 
Santos Fellipe de S. Thiago que hia por Coman-
dante das expediçoens: e o P.e Fr. Ignacio de S. Ca-
tharina Relegioso do Carmo, e Missionário para Ca-
tequisar os índios, e dispor a sua redução como pa-
recesse mais o Serviço do D.r Cirurgião, o mais re-
cluta de gente que consta da lista, trem, e manti-
mentos.— ' 

Chegado o ditto Tenente Santiago Ao porto da vic-
toria, Sabendo (pie o tenente Candido Xavier estava 
110 Matto animando os da picada lhe escreveo logo 
a dar parte da Sua chegada, e Serecolhesse para 
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Cumunicar o meio do por fim a esta dilligencia, e 
justos os dous Tenentes Capellão e os mais fizerão 
Seus Concelhos de guerra, Em (pie aCentara Seguis-
sem as picadas que determinarão, e Se veyo alcançar 
o que se desejava, Sahindo a picada ao Campo nos 
fins de Junho tendo-se trabalhado nesta diligencia 6 
meses Com o maior cuidado, e dizvello, que puderão 
mostrar Os referidos Comandantes, e logo fiserão abrir 
o Caminho e transportar todo o trem e mantimentos 
para o rio de S. João onde se demorarão até haver 
caminho para os campos; E desertando algúa gente, 
vendo-se quasi impossebilitado o Tenente Santiago 
de poder Sahir do Campo, se resolveo a voltar Com 
alguns Camaradas para me encontrar por ja ter no-
ticia que eu tão bem partia para aquelles Campos, 
e se me pode encontrar Estando eu ja nelles aos 
6» de Janeiro de 72—» O Tenente Candido Xavier, 
Com os poucos Camaradas que ficarão tendo recebido 
O aviso de que eu certamente marxava pessoalmente 
a aquelles Campos Continuou a marxa, e Sabio a 
elles meado de Setembro de 71— 

A 6.a expedição para descobrimento do Certão do 
Tebagy Entrou em 26 de Julho de 1770 fasendose 
a entrada pelo carrapato que fica em meio da en-
trada, do porto de S. Bento e da do rio do Registo 
para o Certão por se ter achado noticias Seria por 
ali boa vereda não só para descobrimento dos Campos, 
Como para a Serra da Apucaranã visto todas as mais 
espediçoens não terem aberto Caminho para os 
Campos de Varapoava; e por esta parte se espe-
rar melhor Comodidade de Caminho para transpor-
tes Como a experiencia o mostrou, e se está esperi-
mentando. —» Comandante desta expedição O goar-
damór Francisco Martins Lustosa Com IS Camaradas, 
que entrando pello ditto Carrapato paçando o rio 
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guarauna (1), e Sinco Legoas de Campo que vão até a 
borda do matto, dentro deste, duas legoas fes búarossa 
ao pé do rio das Almas; e por que a picada a este 
tempo proceguia, adiantou Outra no Lugar chamado 
S. Felippe, e dahi a Sette Legoas Outra 110 Lugar 
chamado S. Miguel; E tendo chegado a picada a 
Serra do Copivarassú e por ser tempo de agoas e 
outras impossebilidades Sabio p.a fora em fins de 
de Novembro tendo feito nestes quatro meses as re-
feridas tres rossas, e a picada até a Serra de Capi-
varussú, e grande parte do Caminho aberto, Se re-
colheo deixando algua gente na rossa para beneficio 
dela. 

Tornando a dispor nova entrada pello mesmo Ca-
minho Entrou o Goardamór Francisco Martins Lus-
tosa Aos 7 de Março Com 60 e tantas pessoas, destas 
37 vencendo Soldo, e os mais Voluntários, e che-
gando a Esperança que lie na fralda da Serra, e Ca-
pivarussú fes Subir a Serra, e Continuar a picada 
(pie Com facilidade Sabio ao Campo a 21 de Abril, 
dia de S. Francisco de Paulla que ajudou o feliz Su-
cesso desta importante dilligencia. 

Dando parte de ter Sabido a picada ao Campo 
dispoz logo abrir Caminho para elle, e bottar húa 
grande rossa na Esperança onde se conservou até a 
minha chegada, e me acompanhou para os Campos. 

Com as noticias que tinhão vindo do descobrimento 
dos campos vindo a pouca força que havia para en-
trar á elles, e que era perciso quem animasse 
a gente das expediçoens que Com Somida Com 
trabalho pouco alento tinhão para Completar esta im-
portante dilligéncia resolvime pessoalmente hir aos 
Campos para o (pie convidei aos Capitaens de Au-

C) O rio Guarauna é aftinente da margem esquerda do Tibagy. A 
estrada de Curitiba a Garapuava atravessava este rio no bairro do Car-
rapato, que íicava na sua margem direita. (N da li.) 



— 50 -

xiliares Lourenço Ribeiro de Andrade, Francisco Car-
neiro Lobo, e José dos Santos Rosa, que com a gente 
que voluntariamente pudessem adquirir Sem venci-
mento de Soldo Se aprontassem para me acompanhar 
para os referidos Campos; e passando a Cidade de 
S. Paullo, onde cheguei a 12 de Agosto dei Conta a 
Sua Ex.a da minha determinação que foi aprovada, 
dando-me as ordens necessarias Salii daquella Cidade 
a 27 » do mesmo. 

Chegado a Parnagoá Logo dispus fazer Subir para 
Coretiba o trem que era perciso para a Entrada dos 
Campos, e aos 30 de Novembro cheguei a Yilla de 
Coretiba, e Com mayor Cuidado aprontando-se os Ca-
maradas tis marchar o trem, artelharia, e o mais que 
era perciso, e a 9 do mes de Novembro Sabio o Cabo 
Simão Yeloso Com o ditto trem, e aos 10 sahi eu, 
e aos 17, paçamos o rio garantia no carrapatto, e 
aos 18 partimos para a entrada do matto.—Dahi por-
seguindo a viagem Com as desposiçoens determina-
das, Vencendo os trabalhos daquelle inculto Certão, 
Sahimos a 4 dc Dezembro de 71 dia da Snr.a S. 
Barbara, e Logo no mesmo dia encontrei ao Tenente 
Candido que havia perto de quinse dias ali tinha 
chegado a esperar-nos e no dia seguinte, nos ajun-
tamos todos aonde se achava o ditto Candido e tinha 
dado principio a lula estacada que se havia chamado 
o porto de N. Senr.a do Carmo—»—Aos 8, dia de 
N. Senr.a da Conceição, Se disse a primeira missa 
nos Campos de Vorapoava, e tendose explorado a 
Campanha no dia 9 parti Com os 3 Capitães e al-
guma gente a ver o melhor Citio de nos arranxar-
mos para dar principio ao estabelecimento que de-
sejávamos: Chegamos perto do grande rio (pie divide 
aquella Campanha onde pousamos expostos a hú 
grande temporal de agoas que apenas no dia seguinte 
deo Lugar de montarmos a 10 horas deixando na-



quelle Lugar O Capitão Lourenço Ribeiro de An-
drade para Com a Sua exquadra examinar o rio, e 
descobrir Lugar em que admittisse váo. — 

- No dia 14 nos ajuntamos 110 Yáo que se achou 
no ditto Rio, pondo-lhe o nome porto do pinhão do 
Rio Jordão. (1) 

Xo dia 15 pacei o referido rio Com os 3 Capi-
taens, e 22 Companheiros, e Correndo grande parte 
da Campanha Sempre a rumo do Poente, no dia 15 
encontramos os primeiros alojamentos, e paçados vá-
rios se encontrarão alguns índios, e no dia 18 os 
comonicamos pello modo possivel pois nos faltava en-
trepete da lingoa.— Xo dia 19 nos recolhemos ao 
porto do Pinhão bonde vendo que brevemente nos 
faltaria o mantimento necessário Cuidei em dar as 
providencias para os faser apromptar principalmente 
pello porto da Victoria, Caminho por onde entrou o 
Tenente Candido pello qual se intendeo poderse aprom-
ptar com mais brevidade. — 

Xeste porto me Conservei fasendo correr aquella 
grande Campanha por todos os Lados não só para 
tomar verdadeiro Conhecimento daquelle pais, Como 
para averiguar o gentio que por aquellas partes ha-
bitava, tendo-nos elles vindo ver algumas vezes em 
avultado numero, procurando pello modo possivel agra-
dalos.— Xo dia 8 de Janeiro voltou aaquelle porto 
grandessissimo numero do gentio que se averiguou 
Serem ja de diversas naçoens, que confederados Se 
tinha unido para a traissâo que descobrirão, de que 
Deos por sua providencia e algúa nossa nos livrou 
da manhosa Sagacidade Com que se armarão — Xo 
dia 9 chegou aviso do Porto da Snr.a da victoria do 
qual ficamos Certos não podermos ser Socorridos de 

(.1) O rio Jordão tem as suas cabeceiras nas Serras de S. João c da 
Esperança, passa perto da actual villa de Garapuava e desagua na 
margem direita do Iguassu, nos campos de Garapuava. (N ria RJ 
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mantimentos em breve tempo quando já tanto neces-
sitávamos delle—Estas, e as mais Circunstancias es-
premidas na particular relação desta ação, fes que re-
solvesse a faser retirar a gente para fora onde me 
pudessem ser sustentados das roças até dar as co-
modas providencias: e no dia IS chegamos a sabida 
do mato, o que tudo consta do diário, e relaçoens, 
que tenho dado Conta a Sua Ex.u ficando o goarda-
mór Lustosa na rossa de S. Fellipe Com alguma 
geute tanto para tratar de la, Como para dar noti-
cia do gentio Se por ahi aparecesse. -

Presentemente se conservão as goardas da gente 
nas partes seguintes—No porto de S. Bento do Bio 
de Tabagy por onde entrarão as primeiras expedi-
çoeus do capitam Estevão Ribeiro, e Franciso Nunes » 
Conservase o cabo Francisco Xavier digo Lima Com 
dons Camaradas pagos, e alguns voluntários, arriei-
ros, e Cavallos para transportes ao Rio de D. Luis, 
e Servisso daquella goarda onde se tem botado rossas 
Sem que a real fasenda despenda Cousa alguma Com 
mantimentos, e a deste anno tem 27 alqueires de 
planta.—No Rio de 1). Luis na nova villa Real Se 
conserva goarda de 70 homens, tem plantado, e este 
anno ja tem mantimento para muito mais gente—». 

Sabio para fora o Cabo, e Sargento Ignacio da 
Motta e está prompto a toda a hora que o manda-
rem—No porto de N. Snr." da Conceição por onde 
entrou o Capitão Silveira, e mais Comductas que des-
cerão pello rio do resisto Se acha o Soldado pago 
Manoel Pereira Com alguns Ventureiros, emtregue 
de todo o trem e moniçoens fasendo compor os ar-
mamentos, o ferramenta em que ate agora tem tra-
balhadores ferreiros, e Se acha prompto para o que 
se offerecer. 

Sustentão-se Com o milho, feijão das rossas sem 
que a fasenda Real dispenda em mantimento—No 



caminho que se abrio o guardamór Lustosa pello Carra-
patto para os Campos de vorapoava, Logo na entrada 
do matto cousa de tres Legoas Se acha a rossa de 
S. Felippo em que asiste Antonio de Pina Com al-
guns Camaradas, plantou-se seis alqueires de milho.—» 

Xa Esperança principio da Serra de Capivarussú 
bonde com dous dia de viagem podem os índios de 
vorapoava chegar Se acha o Goardamór Francisco 
Martins Lustosa presentemente com quarenta homens 
pouco mais ou menos: Colheo da rossa antiga quatro 
mil duzentas, e sincoenta maons de milho fora Ores-
tollio: plantou este anno 27 alqueires, e muitto mayor 
Seria a rossa Se mais Cedo pudesse prineipiala, está 
fazendo armazém onde recolha todo trem que lia de 
entrar para Varapoava quando for tempo: quartéis 
para a gente que ali deve fazer alto, e reformar o 
Caminho para os Campos que se acha infinitamente 
Embaraçado por Causa das tormentas que tem ha-
vido para aquellas partes; ali se deve demorar o 
ditto guardamór, ou outra pessoa de capacidade por 
ser o ponto fixo onde Se devem dispor todas as 
prevensoens para a entrada dos Campos. — 

E todo referido se conserva 11a forma aSima em-
quanto Sua Ex." não mandar o contrario. —» 

Esta hé a breve relação que ao presente nesta 
V.a de Coretiba pude extrahir por faltarem os diá-
rios e livros do resisto V." de Coretiba l!h de De-
sembro de 1772. 
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