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~eu idolatrado e bondoôo lae 

I 

CAPITÃO lGNAClO DE SA' SOTTO~IAlOR , 

• 

o 1neu mais sincero amigo e o unico 
protector que me tem servido de fa
nal , e a quem devo a pallida luz que 
t anto llle tem g uiado na estrada tene
brosa da vida. • 
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,~inha carinhoôa l rman, ..... .,.~/' ~ 
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D. MARIA DA LUZ AGAPITO DE MELLO, 
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que tem sabido se impor ã minha vc
. neração pelas suas reconhecidas vir
tudes e pelo puríssimo affecto que tri 
buta ao seu dedicado esposo e aos seus 
estremecidos filhos . 
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Thesouros inestimaveis que tanto 
me têm valido, retemperantlo-me a 
coragesn nas pugnas gloriosas do pen
samento . 
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Prefacio 

Escrevi este livro afi~I.de proporcionar, especialmente 
aos meus di1ectos conterraneos, uni meio facil de conhecer, 
posto que perfunctoriamente, as magnificencias de nossa 
terra, a belleza soberana de seus pampas, a imponencia 
1nagestol'.la de suas selvas, a benignidade incotnparavel de 
seus climas, a fauna , a flora, em summa,-as inestimaveis 
riquezas naturaes que o nosso Estado eucerra en1 admira
vel e surprehendente profusão . 

Descrevendo ligeiramente os avultados thesouros que 
possuimos, muito de proposito enxertei nestt trabalho 
abalisadas opi'niões de extranhos, s0bre o mestfto assun1- · 
pto, para que não se diga que fui exaggerado no pallido 
transmupto que fiz desta bella e auspiciosa estrella da 
inagnifica e soberba cor:stetlação brazileira. 

Estâ este livro dividido em duas partes : na primeira 
estão reproduzidos fiehuente, sen1 alteração de linguagen1 
e n1es1110 de orthographi~. para conservar,en1 a s~a origi
nalidade, todos os documentos antigos, 1ue encontrei, 
referentes ã exploração do interior da região paranaerise, 
á descoberta dos campos de Guarapuava .e de Palmas, á 
catechese dos indios, etc. ; na segunda se encontra a <les
cripção chorographica do Paranã. 

Bé-nl sei que é un1 livro incompleto, cheio de faltas, 
eiva1lo de lacunas, attenta a insuffi.ciencia de dados de que 
dispuz, e tambem, pesa-me dizel-o ! ao menosprezo que en 
contraran1 quasi todas as cartas endereçadas a 111uitas pes-

._ .. 
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soas de differentes localidades do Estado, solicitando info.r
mações e~actas e circumstanciad&s de seus mun_icipios .. 

Eis ahi , pois, o meu livro. E' um trabalho 1mperfelto, 
como todas as obras feitas pelos homens : 111as, pE:rdoe-tnc 
por isto o leitor bondoso e complace!lte, e creia que en:idE:i 
grandes esforços para prestar este insignificante serviço á 
nossa terra. Se mais não fiz foi porque mais não pucte. 

Se pouco valor scientifico este trabalho encerra. tem 
·elte ao n1enos o n1erito de. dispertar no espírito. dos n1aiQ 
competent~s do que eu a 1déa de escrever un1 hvro com
pleto sobre o Paraná, em que as suas riquezas immensas _e 
innuu1eraveis sejam postas etn revelo com talento e bri-

lhantismo. 

Coritiba,-1899 

$ei>aét.ião f)araná. 
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'PRIMEIRA PARTE 
Documentos antigos 

Explora~ões do Tibagy 

11 De'u-se principio as expedições do Tibagy no anno de 
1768. por orde111 do Ilhu. º e Exm . º Snr. D. Luiz Antonio 
de Souza Bott . .:. ~Iorão, General desta Cap. • Encarregada a 
exL-cuçào a mim Affonso Bot . 0 de S . Payo e Souza. 

11Entrou a primeira t xpedição em 5 de Dezembro de 
1768 pello rio do registo (r ). Commandante dela o Tenente 
Domingos Lopes Cascais Con1 30 Camaradas, todos vo
luntarios Sen1 recebere1n Soldo algun1, e se desptndeo So
mente 70 e tantos n1il reis, Com inantimentos, Canoas e 
mon1ssoens . 

11Desceo esta t!Xpediçào petlo rio do registo abaxo Em
barcando se en1 tres Canoas no porto de N. Snr: da Con
ceição de Cayacanga, e tendo navegado Cousa de 70 le
goas, Com pouca diferença Encontrou os primeiros Saltos, 
e deixando ahi todo o trem, Com alguns Ca111aradas Se
guindo o rio Continuou pello lado esquerdo procurando a 
melhor vereda pellas grandes Serras qne Compoem aquel
les Continuados Saltos, atravessando Cauc!ellozos rios q~e 

(1) E ' o rio lg uassú, a que então davam o nome de r io 
do Regt"sto. 
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se ajuntào ao do registo, tendo andado I 1 Legoa~. achcn o 
rio Com aparencias de navegavel, e fazendo Canoa, nova
n1ente embarcando na distancia de duas Legoas tornou a 
encontrar novos Saltos. que impedindolhes a navegação 
fes que ex plorando 6 dias por elte abaxo Encontrasse111 
Setnpre as tnesmas dificuldades Se1n esperança de navega
çãu: E por se acabarem os mantimentos voltarão para tras 
deixando no ultimo lugar a que chegarão hua Crus lavra · 
da em llú pinheiro e Sobre a maior queda que fes o rio hun 
g rande p~dra que vira para Nordeste lavrada outra Coni. 
hfi picão, e por baxo as letras V. R . P. e en1 outra pedra. 
onde finda o rio na vegavel ús iuesmos Sinaes tendo cbser~ 
vado fazer aquelle rin o Seu Curso pellos rumos entre o 
Sul e Oeste, e aletn disto ao lado do D : digo direito man
dou explorar A.o rumo de Noroeste cinco dias de viagen1, 
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 
portQ de N. Snr." da Conceição oude tinhão feitv o Embar
que gastarão nesta viagi:! tn tres n1ezes. 

. 11 6ntrou a Segunda expedição no anuo seguinte de 69. 
p~ra o Certào do Tibagy aos 2 0 de Junho.-Com1nandante 
o capitão de Auxilliares da F reguezia de S. José, E stevão 
Ribeiro Bayão, e por Capellão o R. Fr. Antonio de S. The
reza do Spirito Santo, Religioso de S. Bento Conventual 
de S . Paullo, Com a Sua Companhia Composta de 75 ho
mens que Constão <la inatricula. e estes de Coritiba E dos 
Campos Geraes. Entrou esta expedição pello porto de S . 
Bento do Rio Tibagy B encaminhantlose para \)centro da
quelle certão tendo atravessado grandes Serras , E estereis 
níattos, quando se julgavão de todo se111 esperanças de al
cançar Can1inho que pron1e-tte~se Sahiàa para o intento, e 
~onciderando perdida a esquadra Ignacio da l\lotta que 
Con1andava pello Tenentt Francisco Lopes se tinhão apar
tado do Corpo procurando Verc::das por entre aquelles des
penhados l\Iontes , Voltarão estes co1n a noticia do rio a 

~-------
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que puserão o nome <le D . Luís (1) , e achando ser navega-
vel e o que procurava voltarão para donde estava o Seu 
Capitão E mais Corpo de que houve o maior gosto, tanto 
pel1as boas noticias como pellos veren1, tendo os julgados 
tnortos. logo o Capitão n1andou recolher as mais esqua
dras que anclavão explorando diversas veredas principal-
111ente a do P: Capellão qne vendo não seguia ao Corpo 
por não ter achado Caminh<> se tinha resolvido a ir Com 

, ht1a esquadra pesoalmente a~nimar aquella deligencia de 
( procurar Caminho. Logo qut o C~pitam tev~ a noticia do 

Rio. e a gent.e junta fez emdireitar as picadas para o rio, 
abnndo Caminho onde chegarão en1 o fim de Dezembro 
daquelle anno, e mandando fazer Canoas Se embarcou~ 
Tenente Francisco Lopes da Silva e o P." Capellão Com 
hua esquadra que partindo no principio de Dezembro, dt:s · 
cendo· pello Rio de D. Luis no meio delle donde faz Barra 
o Rio ~que chamão R:ºo Mourão (2) Encontrarão grandes 
hanana1s e grandes laranjais (3) , Com o que mais anima
dos porceguirão na navegação :~té Sahirem no Rio Paranã 
a 6 de Janeiro de 1770, e descendo por elle ·abaxo reconhe
cendo a grande boca das Sette quedas St1birão pello outro 
lado, e tomando. o Rio Goatemim (4) forão dar a nossa 
praça do Goatem1m . 

"º Capitão Bayão' que tinha ficado enfermo na mar-

--- ---
. (1) O ~on1e de rio de D . Luiz. posto em honra de D 

kuiz Anto-!IJ_? d~ $ouza Botelho e l\1ourão, então Governa~ 
or e Cap1tao General de S. Paulo. não pegou : 0 rio cha· 

mava-se lva~y, nome que conserva até hoje. 
(2) Ass1n1 o denominaram ainda em honra do Gover

nador_ de S . Paulo, D. Luiz Antonio de Souza Botelho e 
Mourao. 

(3) Resto~ ta~vez da !avoura de Villa Rica, iinportante 
povoação de 1nd1os alde1ados pelos jesuitas castelhanos 
fundada e~ r576 á margem do l vohy, e destruida em 1632'. 

f.4) O no lguatemy pertence ao Estado de Matto Grosso 

d
e desagua ~a .margem direita do Paraná, quasi de fronte 

a foz do P11Ju.try. 
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gem do rio D. Luis Se lhes agravou a 1nolestia que o obri
gou arecolher-se a Sua Caza adonde fall~eo ao 3. 0 dia de 
Sua chegada nos fins de Dezembro de 1769 . . 

A gente que ficou naquelle porto Cotnandad~ pell o 
Sargento Thomé Ribeiro abandonandose graade parte Con1 
elle desertarão ficando Só alguns na Esquadra, Ignacio da 
l\1otta que etnbarcandose Seguirão o Rio a procurar o Seu 
Tenente e mais Camaradas que encontrarão na praça do 

Goatemini. ( 
11E11trou a:;: expedição aos c2 de Agosto de 1769.-0 1 ' 

Comandante Capitam de Auxiliares da Villa de Igoape 
Frncisco Nune~ Con1 a Sua Catupanhia que Consta de 6i- · 
tenta praças da gente de Cananea e lgoape. e Seguindo o · 
111esmo run10 do Capitam Estevão Ribeiro parr. o aninuu:. e 
fortalecer se ajuntou com elle no Rio de D. Luis, ~ fasendo 
Canoas se embarcou logo, depois do Tenente Francisco 
Lopes E encontrando os mesmos sinais Sabia tão betu ao 
rio Paranâ : adonde Se arranxou e deo parte ter feito a Sua 
navegação Com fellecidad~ e 1uandando explorar O pais 
Encontrarão com canoas que da Cidade de S. Paullo (1) 
descião para a praça do Goatemim, e tendo os comandan
tes daquella praça noticia que no Paraná Se achava este 
Capitam, o mandarão Subir, e reE:•>lher a ella por ttrálo e 
sua gente· da Epidemia que custu'1na haver nas margens 
do Paraná Com as Enchentes delle. 

uAli dispais de Juntos Emqunto esperavào Solução 
das partes que tinhão dado dêix4ndo o Capitam Francisco 
Nunes gente plantando rossas, Sahio da dita praça e o~. 
P: Capellão Com Ignacio da Motta e fasendo nova expe-

(1) Essas canoas não partiam da cidade de S. Paulo, 
mas sim c\o Porto Feliz, que então tinha o nome de Arary
toguaba e era o ponto de embarque das expedições de lgua-
temy e Cuyabâ. · 

Com relação ao forte de Iguatemy, veja-se o que diz 
Azevedo ~!arques, -Apontamentos Histo1icos~ pag. 184. 
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<lição a explorar as Sette quedas, e corrente do Rio Peque
ri, E t<'rnando a praça fal~ceo o dito Çapitan1 em 2í de 
i\Iayo <lo tnesmo an 110, o R. P: Capellão Cnn1 Igna~io <la 
l\I0tta Sahirão d~ praça do Goaten1irn navegando o Paraná, 
e Subindo pello Tieté chegarão a ci<lade de S. Paullo en1 
Outubro <leste 111es1110 anno de 1770, tendo entrado para 0 

Certão pello Tibagy en1 Juiho de 69, gastciu hft anuo e 
quatro n1eses neste grande circulo ficando assin1 reconhe
cido aqnelle grande Certão, e descoberta a comunicação 
por aqut:lla parte para a praça do Goate1nini. Em 14 de 
Fevr. 0 de 1770 Se passou patente de Capitam ao 'i e;:nente 
Francisco Lopes da Silva e Seencorporou a gente daquellas 
duas Cou1panhias por tere111 follecidos Seus Capitães, e 

· 111e foi Ordem para voltar Cont a Sua gente ao Rio df' D. 
Luís Estabelecer-se na barra do Rio l\.1ourão Aon<le se 
achavão os ba11anaes e laranjaes, e chegando a dita para
gem dt-scobrirão aos 10 de l\1arço de 1770 os fundamentos 
da ctntiga Villa Rica de que derào parte e de se acharen1 
botando roças e principiando o seu Estabelecimento Con1 
a Certeza de Se achar o dito Ca('ita1n Co1n a Sua g ente 
naquelle lugar procurando diantar O seu Estabeleci111ento 
Se lhe mandou fazer pagan1ento, indo a esta dilligencia o 
Tenente de Auxiliares Gere1nias de Lemos e João Crisos
tom0 Pais Con1 a condução necessaria que chegando a 
aqu~lle lugar aos r 3 de Junho fizerào O pag~unento que 
Consta da relação que Se apresentou, e feito o pagan1ento 
teve o Capitam Francisco Lopes ordem para Com a Sua 
gente ir Socorrer a praça de Gonten1in1, o que Logo fez 
deix~ndo a ~gnacio da Matta Com 10 homens, e chegando 
o Capitam naquella praça faleceo em l\i!arço deste anno de 
1772 e Conservasse nella a Companhia Cotnandada pello 
Seu Tenente Jozé Roiz da Silva até o fi1n deste anno. 

«A quarta expedição do Tibagy, que entrou em 28 de 
Agosto de 69, Entrou pello Rio do resisto a explorar pello 
Lado direito do n1esmo Rio o Certão para ver se podia 
achar vereda que facilitase chegar ao fi1n do rio do resis to 
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onde fãs barra no Paraná. Co111 •da ditta exped· - B 
da c t Fºl . . · 1çao runo 

~s ª 1 gueiras C'om. 25 C3ntaradas que c ·onstào da 
:\Iatncu~a da Sua Esquadra; En1 tres Canoas Com todos 
os mant1111entos e l\1oniçoins que lhe herão percisos, e che_ 
ga~do a barra do Rio Pitinga (r) sobindo por elle asima 
<l t 1xando as Canoas, e tren1, Com o que puderão Carregkr 
as Costas Rompendo o Certão e Vencendo todas as difficul
dades que podião eiubaraçar: Chegou a parte que ,,~ n dr, 
grandes fu~assas. que se Supoem ter sido dos CantJ:<·'> d~ 
Aputerehú Julgando Seren1 de n1içoens Castelhanas vol toLi 
a dar parte. 

• n A quinta expedição entrou pello mesmo Rio do re-
g isto ~os 16 .de .outubro de 69. -Comandante o capitan1 
Anton10 da Stlve1ra Peixoto Alferes de Auxiliares da villa 
d_e Pernagua com gente de lá em duas esquadras que cons
t ao de 85 praças. A primeira partia aos 17 de Koventbro 
Co111 Sette C-:inoas Co111~ndadas pello ditto Capitani. A se
gunda aos 28 do ditto mes Comandada pello Tenente da 
•11tsn1a Con1panhia 1\tianoel Te11es Vitancor Con1 9 Canoas. 
Te~do chegado o ditto Capit~m a barra do Rio Pitinga se
gu 10 a Esquadra de Bruno da Costa, que Encontrando de 
volta Com a errada noticia das imaginadas missoens 0 f~z 
voltar Con1 sua Con1panhia, e conhecendo o erro prendt:o 
e remeteo a Pernagua. Por seguir o ditto Capitam 0 seu 
descobrimento tornando a navegar pello Rio do Reo-isto 
até o prin1eiro Salto aonde deo principio a estabelec:rse, 
chan1ando a aquella parage111 Porto de Nossa SenllOra da 
l~icton:a. e pond~ em recadação todo o tren1 da sua expedi-

çao deixando alt a maior parte da gente Entregou ao Te
nente da mesma Companhia Manoel Telles com 20 e tantos 
Camarad~s. Caminhou por terra a descobrir Caminho até 
ao fim dos Saltos pella mesma parte que tinha andado o 
Tenente DomiTtgos Lopes Cascais paçando muitto mais 

(1) O no Potinga é affiuente da margem direita do 
fguassú. 
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adiante. huas vezes navegando para o que lhe era perciso 
fazer nova!> Canoas; e Outras vezes por terras jaodo \'a
rias partes das difficuldades que tinha encontraco che
gando Averse no tnaior perigo, pois despedaçando-se-a 
a Canoa en1 que hia embarcado na violencia de bfta Ca
xoeira Com dificuldade pode apt.:gar-se a huns ramos de 
donde Com os Socorros dos Ca1naradas Livrou a vida per
dendo as armas reiunas, fattos e quasi tudo quanto hia 

. '1 Canoa, e Yencendo valerosa111ente tantos trabalhos Con-
1, .iuou até de tndo faltarem a noticia de Seu progreço, a 
'.-iaberse se achava preso em Buenos Aires por ter Sahido 
em 1nisoens onde foi preso a 20 de Noven1bro de r770 junto 
com o seu Alferes Antonio da Costa que consta fallee:ido · 
Cruehnente naquella prisão E os mais Camarada.s que ti
ranan1ente Conservão presos .~m Buenos Aires, e trrttados 
Co1n barbaridades e falta de Caridade. 

« E111 Abril do anno de i 770 foi tornado a mandar o 
Tenente Bruno da Costa, pello Conhecimento que tinha 
adquirido daquelle Certão, e talento para elle Com húa Es
quadra Con1posta de desertores que das tsp~diçõens se ti
nhão presos. E mais algun1a gente para reforçar aquella 
espedição Levando Orde1n para que logo que chegasse ao 
Porto de Nossa Senhora da Victoria seguir a encontrar o 
Capita111, o que fes, em o n1es deJulho. Entregando-lhe as 
Cartas que levava. mantimentos e moniçõtns que pode Con
dusir, e Sendo perciso n1ayores Socorros o ditto Capitam o 
mandou para os fazer Condusir para as partes que desti
nou, e vindo á dita diligencia perdida a conoa morreo afo
gado aos fins de Agosto deste mesmo anno. 

n En1 12 de Julho Eu1barcou no Porto de Nossa Senho
ra da Victona O Sargento n16r Francisco José ~fonteiro 
levando em Sua Companhia o P: Ignacio Alves de Azevedo 
Coadjator desta villa para Confeçar a gente que estava por 
desobrigar, é tão bem o Sargento da Praça de Santos Can
<lido Xavier de Almeida, e 6 soldados pagos En1 nove Ca
noas em que hião 63 pessoas com as recolutas, alguns de-
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sertores e gente que tinha vindo buscar mantimento Con10 
Conti11unn1ente se estava fazendo. L~\·ou o ditto Sargento 
:\lór Ordem para procurar o Capita1u Sylverio de que111 já 
faltavào noticias, e faser o pocivel para fallar Cou1 elle 
para vercladeira111ente se informar do estado da espedição, 
e das noticias que tivesse adquerido asitn do Rio, Con10 
do Certào, e dar as Ordens, qué lhe parece'ise necessarias 
para be1n desta expedição tão itnportante ao RP.al Servisso. 
Con10 ta111bem havia de pagamento a gente que andava 
quasi nna pello 1natto lhes ter consu1nido a roupa que le- Ú 
vavão foi Co1n tlle João Cardoso da Silva Com dinheiro e 
fasenda para asistir, Conforme o Sargento l\16r n•andace 
pagar. Chegou o Sargento l\ilór ao Porto da Victoria aonde 
Se achava o Tenente l\1anoel Telles Co1n parte da gente 
da expedição, e não achando noticia do Capitam fes paga
mento a gente e fasendo Conselho de guerra asentou que 
o Sargento Candido Co111 a melhor gente, armas e trem 
que ]JUdese levar fose procurar ao dito Capitam e Socorre-
lo, e reforçallo a0nde quer que se achasse: e o Tenente 
~Ianoel Telles o Seguisse, e se postase ao funil para dahi 
receber as partes e remetter para S ima todos os avisos ne
cesario~ ficando no Porto de N. Snr: da Victoria O Solda-
do ~Ianoel Pereira Coin a gente necessaria para transpor
tar os n1antituentos Con10 se precisava, e rnandar canoas 
ao Porto de N. Jnr: da Conceição a buscar os Socorros 
que Continuamente se estavão mandando. 

«Asentado o referido Conselho de guerra Se resolveo o 
Sargento l\fór Francisco José l\1onteiro a descer tão betu 
pello rio abaxo a ver se podia ter algúa noticia do Capitam 
pai-a fallar Com elle, e Como não alcançou novas algu1nas 
chEgando as capivaras, onde fasião novo embarque tendo 
expedido ao Sargento Candido Xavier com a sua gt=>nte de
terminada , fes Seguir tão be1n o Tenente I\1anoel Telles 
que abaixo logo se alagou e morreo afogado, e Seo filho e 
os Camaradas perdidos e o trem voltarão para a Victoria. 
O Sargento l\Iór, despedidos os dous Officiaes Com as suas 

r • 
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Conductas visto não pc.der fallar con1 o Capitam nem delle 
ter noticia, voltou para o Porto de N. Snr. • da Conceição 
<ligo da Victoria, e delá Subindo para o de N. Snr." da 
Conceição chegou ent Seten1bro. 

te O Sargento Candido Xavier que por falecimento do 
Tenente Bruno da Costa passou a este Porto proseguio a 
:sua viagem chegando ao funil nos fins de Agosto onde 
pouco abaxo estando pousados já noite depois da résa que 

C 3E:mpre Se praticou nas expediçõens virão htl grande cla
rão para a parte do Norte que mostrava Ser de htl grande 
fogo ; e logo na rnanhà seguinte, sendo nos princípios de 
Setembro, fes o ditto Tenente paçar o Rio para aq uel le 
lado ao Sargento l\fanoel Lourençn a examinar aquellas 
terras para onde virão o fogo aquella noite antecedente, e 
perto do meio dia Sahirão ao can1 po onde toparão' hft ranxo 
Comprido, e reconhecendo-o com ca•1tella, vendo não apa
recia gente se chegarão a elle e acharão ser paiol de gentio 
onde guardavão seus 1nantimentos daz rossas que tàobem 
ali virão, E 111ais sinai~ que ficarão Certos ser do gentio 
que por aquellas partes habita: parecedo-lhes tàobe1n que 
os gentios estarião nas rossas onde virão o· fogo, e todos os 
mais sinais de haver n1uito pouco tere1n Sahido do ran.xo : 
Yoltarão logo a dar parte ao Tene11te trazendo algumas espi·· 
gas de ~uilho, feijão e outros sinais para a Certeza do que 
virão, Tanto que o Tenente recebeo as noticias, que dto o 
Sargento e inais Can1aradas se resolveo a entrar com todos 
os Camaradas, e trem aos Campos, o que fes por Cima· do 
paço do funil Sahindo a ell~s a 8 de Setembro dia do Nas
citnento de N. Snr. • Co1n toda alegria festejarão esta felle· 
cidade : Logo cuidarão em intrincheirar dando principio a 
hu forte a . que puserão o no1ue de N. Snr." do Carmo de 
onde o Tenente deo parte daquelle descobrimento; Estan
do nelles 20 e tantos dias vendo que não podia presistir 
por falta de mantimentos, e a impossibilidade de Ser So
corrido pella impossibilidade do Rio, Se resolveo a Sahir 

\ 
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para procurar Caminho para dittos Ca1n1>05 por _Sima 110 
Porto da Victoria. 

uLogo que Sahio do Catnpo o ciitto Tenente e se achou 
aquartellado no porto do funil n1 nu1Jando 5 Camaradas a 
Cassa para re111edear a falta de n1antin1ento, repentina
mente se virão estes no 111atto Sercados d t: gentio que st>tn 
defesa lhes podia tirar a vida , e co1u varios a senos vs dei 
xarão en1barcar e p:.i.çar para o outro lado do rio onde esta· ' 
va a tropa, demorando-se o gentio na margem do rio rt. tl· 
rando-se algúas vezes ao matto e t0rnando a parecer di:. ,; ,, 
1nos tra.; e fizerão dilligencias por passar o rio, entram],, 
nelle até chegar-lhes agoa ao pescosso, e fazendo outr : .. 
Sinais que derào mostras de quererem chegar-se a nosa 
gente; E vendo o Tenente o perigo en1 que se achavão de 
poder o g_entio passar o rio por algun1 passo desconhecido, 
e acabarse-lhes o mantimento, e desvanecido tàobem de po
derse encontrar com o Capitam Sylverio Se resolveo a subir 
para o Porto da Victoria aho11de chegou con1 toda a gente 
e trem deixando nas Capivaras ao Sargento José Lourenço 
com algúa gente. 

11 Chegando o ditto Tenente ao porto de N. $nr.· da 
Victoria deter:ninando ahy o que era perciso Se resolveo 
a vir ao porto de N . Snr: da Conceição para me procurar 
e informor da sua diligencia e receber as ordens que lhe 
dese, e no dia 17 <le Dezembro a Fasenda dos Carlos onde 
me achava, e 1ne informou do que t\nha visto, e as dificu l
da.des que se offereciào para Se poder Continuar para os 
Campos, a vista do que logo v despaxei no dia 18 para 
Sem demora ir botar a picada para os Campos , o que o 
executou com a mayor diligencia, e trabalho gastando 
todo o mes de Janeiro e F~vereiro do anno de 71 Sem poder 
Conseguir o fim que pertexdia. Vistas as noticias que ha
vião do gentio, sem esperanças de Sahir ao Campo foi ne
cessario reforçar a expedição Com gente e ofeciaes para 
alcança,.~e o frutto de tanto trabalho ; e assim em 4 de 
Março de 71 parti o do porto de N. Sn_r. • da Conceição etu 
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7 canoas o Tenente da Praça de Santos F~lippe de S . ~bia
go que hia por Con1andante das exped1çõens, e~ P: Fr. 
f o·nacio de S . Catharina Relt'gioso do Carmo, e Missiona
r~ para Catequisar os Tndios, e dispor a sua redu?ão como 
parece:;st: n1ais ao Serviço do O .. Cirurgião, e mais recolu
t a de gente que consta da lista tren1 e n1antin1ento. . 

uCbegado o ditto Tenente Santiago Ao porto da Victo
ria, Sabendo que o Tenente Candido Xavier estava no 
\lat:.:o animando os da picada lhes escreveo log'o a dar 
113rte. da Sua chegada. e Sereculhessem para Comunicar o 
~-neio de pôr fim a esta dilligencia e juntos os dous Tenen· 
t~!:: Cttpellão e os mais fizerão Seus Concelhos de guerra, 
Em que acentara Seguissem as picadas que determinarão, 
e Se veyo alcançar o que se desejava, Sahindo a picadaª.º 
Campo nos fins dt' Junho tendo-se trabalhado nesta dellt
O't-ncia 6 meses Con1 o n1aior cuidado, e <lizvello que pude
~ão mostrar Os referidos Comandantes, e logo fiserão abrir 
o Caminho e transportar todo o tren1 e mantimento para o 
r io de S. João, onde se demorarão até haver caminho para 
os Campos ; E desertando algO.a gente, vendo-se quasi im
possibilitado o Tt'nente Santiago de poder Sahir do Campo, 
se resolveo a Voltar com alguns Can1aradas para 111e en
contrar por já ter noticia que eu tão bem par"tia para aquel
lt-s Campos, e se nie pode encontrar Estando eu já nelles 
aos 6 de Janeiro de 72. O Teuente Candido Xavier, Com 
os poucos Camaradas que ficarão ten<Jo recebido O aviso 
de que eu Certa111ente marxava pessoalmente a aquelles 
Ca111pos continuou a marxa. e Sahio a elles no me4do de 
S eten1bro de 71 . 

uA 6." E"Xpedição para descobrimento do Certão do Ti
bagy Entrou em 26 de Julho de 1770 fasendose a entrada 
pello Carrapato que fica en1 meio ja et:Jtrada do porto de S . 

Bento, e da do Rio do Registo para o Certão por teser 
achado noticias Seria por ali boa vereda não só para des
cobrimento dos Campos, Como para a Serra da .L\pucaranã 
visto todas as mais despediçõens não terem aberto Cami-
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nho para os Campos de Varapoava; e por esta parte se es
perar melhor Comoni<lade de Ca1ninho para transportes. 
Conto a experiencia o n1o~trou, e se está esperin1e11tando . 
Cornandante desta expedição o goarda1n6r Frilncisco l\Iar· 
tins Lustosa Com 18 Ca1uaradas, que entrando pello ditto 
Carrapato paçando o rio Guara una e Sinco Legoa:o; de Cam · 
po que vão até a borda do tuatto, dentr0 deste duas_legoas
fes hua rossa ao pé do rio d:i.s Almas; e por que a picada a 
este tempo proceguia, adiantou Outra no Lugar chan1adlt 
S. Felippe, e dahi a Sette Legoas Outra no Lugar cha111~ - · 
do S. l\1igue1; E tendo chegado a picada a Serra do Cop1-
varussú 'e por ser ten1po de agoas e outras in1possebilida
des Sahio p: fora em fins de Novembro tendo feito nestes 
quqtro meses as referidas tres rossas, e a picada até a Serra 
do Capivarussú, e grande parte do Ca111inho aberto, Ser~
colhco deixando algua gente na rossa para beneficio dE'la . 

((Tornando a dispor nova entrada ~ello mes1no Cami
nho entrou o Goardan16r Francisco ·Martins Lustosa . ..\os 

7 de Março con1 60 e tantas pessoas, destas 37 vencendo 
Soldo, e os tnab Volunta,.ios, e chegando a Esperança que 
he na fralda da Sérra, e Capivarussú fes Subir a Serra e 
Continuar a picada que Com facilid~de Sahio ao Campo a 

21 de Abril, dia de S. Francisco de Paulla que ajudou o 
feliz Successo desta iinportante dilligencia. 

<<Dando parte de ter Sahido a picada ao Can1po dispoz 
logo abrir Catninho para elle. e bottar hfta grande rossa 
na Rsperança onde se conservou até a minh:1 chegada, e 
me acompanhou para os Ca111pos. 

u Com as noticias que tinhão vindo do descobritnento 
dos Can1pos vendo a pouca força que havia para entrará 
elles, e que era perc1so quem animasse a gente das exp~
diçõens que Com Somida Com trabal~o youc? alent~ ti
nhão para Co1npletar esta importante d1l11gen~1a :esoY1me 
pessoaln1ente ir aos Can1pos para o que con\·tde1 aos Ca
pitaens de Auxiliares Lourenço Ri.beiro de Andrade, Frap.
cisco Carneiro Lobo e José dos Santos Rosa, que com a 
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gente que voluntariamente pudessem adquirir Se111 venci
n1ento de Soldo se aprontasse111 para ine aco111p,1nhar para 
os referidos Cainpos ; e passando :l Cidade de S. Paullo, 
onde cheguei a I 2 de Agosto dei conta a Sua Ex: da 111i-

11ha detenuinaçào que foi aprovada, dando-1nc as ordens 
necessarias Sahi daquella Cidade a 27 do mesmo. 

uChegando a Pernaguá Logo dispus fazer Subir para 
Coritiha o tren1 que era perciso para a Entrada dos Can1-
pos, e aos 30 de Novembro cheguei a Villa de Coritil:a . e 

C Con1 mayor Cuidado aprontando-se os Ca1naradas fiz n1ar
char o trem, artelharia e o 1nais era perciso, e a 9 do ines 
de Noven1bro Sahio o Cabo Sin1ão Veloso Co1n o ditto 
tretu, e aos 10 Sahi eu, e aos 17 paçamos o rio Guarauna 
no Carrapdtto, e aos 18 parti1nos para a entrada do matto. 
Dabi porseguindo a viage111 Com as disposiçoens dt-termi
nadas, Vencendo os trabalhos daquelle inculto Certào, Sa
himos a 4 de Dezembro de 71, dia da Snr.· S. Barbara, e: 

Logo no 111esmo dia encontrei ao Tenente Candido que ha· 
via .perto de quinse dias ali tinha chegado a esperar-nos e 
no dia seguinte nos ajunta1nos todos aonde se achava o 
ditto Candido e tinha dado principio a hú.a estacada que 
se havia chamado o porto de N. Snr: do Canno. Aos 8 , 
dia de X. Snr: da Conceiçã0, Se disse a primeira missa 
nos Campo.s de Voravoava, e tendose explorado a Ca1npa
nha no dia 9 parti Com os 3 Capitães e alguma gente a 
ver o melhor Citio de nos arranxannos para dar principio 
ao estabelecimento que desejamos. Chegados perto do 
grande rio que divide aqnella Campanha onde pousa1nos 
expostos a hft grande temporal de agoas que apenas no 
dia seguinte deo Lugar de montarmos a 10 horas deixando 
naquelle Lugar o Capitam Lourenço Ribeiro de Andrade 
para Com a Sua exquadra examinar o rio, e descobrir o 
Lugar em que admittisse váo. 

u)lo dia 14 nos ajuntamos no Váo que se achou no 
ditto Rio, pondo-lhe o nome de Porto do Pinhão do Rio 
Jordão. 

• 
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uNo dia 15 pacei o referido rio Com os 3 CapitaenR, e 

22 Cotnpanheiros. ~ Corrend, grande parte da Campanha 
Sen1pre a rumo d0 Poente, no dia 15 encontramos os pri-
111eiros alojamentos, e paçados varios se encontrarão al 
guns Indios, e no dia 18 os comonica111os pello n1odo pos
sível pois nos faltava entrepete da lingoa. No dia 19 nos 
recolhemos ao porto do Pinhão bonde vendo quebre\'~· 
mente nos faltaria o n1antimento n~cessario Cuidei em .!: r 
as providencias para os fazer aprontar principaln1c.11 l l 
pello porto da Victoria, Can1inho por onde entrou o ·i\ 
nente Candido pello qual se intendeo poderse aprontar coiu 
1nais brevidade. 

uNeste porto me Conservei fasendo correr aquetia 
grande Campanha por todos os Lados não só para to1nar 
verdadeiro Conhecünento daquelle pais. Con10 para averi
guar o gentio que por aquellas partes hahitava, tendo-nos 
etles vindo por algumas vezes em avultado numero, pro
curando pello modo possi vel agrada los. 

uNo dia 8 de janeiro voltou a aquelte porto grandeRsis
sirno numero do gentio que se averiguou Sere1n ja de di
Yersas naçoens, que confederados Se tinha unido para a 
traissão que descobrirão, de que Deos por sua providencia 
e algúa nossa nos livrou da 111anhosa Sagacidade Co111 que 
se armarão. 

uNo dia 9 chegou aviso do Porto da Snr: da Victoria 
do qual ficatnos Certos não podermos ser Socorridos de 
mantintent s en1 breve ten1po quando já tanto necessita
vamos delle. Estas, e as mais Circunstancias espreçadas 
na particular relação desta ação, fes que resolvesse a faser 
retirar a gente para fóra onde me pudesse1n ser sustenta
dos das roças até dar as comodas providencias : e no dia 
18 chegamos a sahida do matto, o que tudo Consta do dia
no, e relaçoens. que tenho dado Conta a Sua Ex.· (1), fi-

(r) Refere.se ao Capitão General D. Luiz Autonio de 
Souza Botelho e ~íourão. 
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cando o goard:.ttnór Lustosa na rossa de S. Fellipe Co111 al 
guma gente tanto para tratar dela, Con10 para dar noticia 
do gentin ~;e por ahi aparecesse. -

.. Presentc1uentc st conservão as goardas da gente nas 
partes seguintes-No porto de S. Bento do Rio de Tibagy 
por onde entrarão as prin1eiras expediçoens do Capitan1 
Estevão Ribeiro, e Francisco Nunes, Conservase o Cabo 
Francisco Xavier digo de Lima Cotn dous Camaradas pa-

, f gos e algu~s voluntar~os, arriei:os e Cavallos para trans
portes ao Rto de D. Luts, e Servtsso daquella goarda onde 
se te1n botado rossas Sen1 que a real fasenda despenda 
Consa algun1a Com mantimentos, e a deste anuo tem 27 

alqueires de planta.-No Rio de D. Luis da nova villa 
Real Se conserva goarda de 70 homens, tem plantado, e 
este anno ja ten1 mantimento para n1uito n1ais gente. 

etSahio para fora o Cabo, e Sargento Ignacio da u1otta 
e está pronto a toda hora que o mandarem. -No porto de 
N. Snr. • da Conceiçã0 por onde entrou o Capita111 Silverio, 
e mais Conductas que descerão pello rio do Registo Se 
acha o Soldado pago l\lanoel Pereira Com alguns Ventu
reiros, emtregue de todo o trem e 111oniçcens fasendo com
por os anna111entos e ft::rramenta en1 que até agora tem 
traba!hadores ferreiros, e se acha pronto para o que se of
ferecer. . 

uSustentão-se Con1 iuilho, feijã0 das rossas se1n que a 
fasenda Real dispenc;la em n1anti111ento. -N0 cantinho que 
abrio o goarda1116r Lnstosa pello Carrapatto para os Ca111-
pos de Vorapoava, Logo na entrada do n1atto cousa de trcs 
Legoas Se acha a rossa de S. Fellipe em que asiste Anto
nio de Pina Cotn alguns Camaradas, JJlantou-se seis al
queires de 1nilho. 

uNa Esperança principio da Serra de Capivarussu 
honde com dous dias de viagem poden1 os Indios de Vora
poava chegar, Se acha o Goardamór Francisco ~Iartins 
Lustosa presentemente con1 quarenta homens pouco mais 
ou menos: Colheo da rossa antiga quatro mil duzentas e 
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s incoenta n1aons de 111ilho fora Orestolho: µlantou c.:stl' 
:1 nno 27 alqueires, e muitto nroyor Seria a rossa Se 111ais 
C'edo pudesse principiala, está fasendo armazem onde re
colha todo o trem que ha de entrar para Vornpoava quando 
for te1npo ; quarteis para a gente que ali <leve fazer alto. e 
reformar o Caminho para os Campos que se acha infinita
h1ente E111baraçado por causa das tormentas que te111 ha• 
vido p~ r: L aquellas partes ; ali se deve de111orar o ditto go
arda1116r, ' ou outra pessoa de capacidade por ser o p0nt 
fixo onde Se deven1 dispor todas as prevensoens para a <~ii 
trada dos Catupos. 

uE todo o referido se conserva 11a forn1a asima en?• '"' 
quanto Spa Ex: não niandar o contrario. 

«Esta bé a breve relação que ao presente nesta V.• de 
Coritiba pude extrahir por faltareni os diarios , e livros do 
registo. V: de Coritiba i9 de Dese1nbro de 1772. 

Anno de I77 I 
uContinuão as delligencias do Real Servisse em que 

a nda empregado o Tenente-Coronel Affonso Botelho de 
S. Payo e Souza. 

«Janeiro :- aos 3 foy a Fortalleza (1) ver as obras e o 
n~ais q~ se tinha feito na sua auzenda. e por ter n1. 'º que 
fazer se recolheo no 1nesn10 dia p: a Villa de Parnagoá ; e 
aos 6 despachou 'para São Paulo as contas a Sua Ex.· de 
tudo q~ pertencia as expediçoens do Tibagy, e dos 1nais ne
gocios do Real Serviço q~ lhe estão incun1bidos ; e deter
minando na 111esn1a Villa de Parnagoá o q~ se havia exe
cutar na sua auzencia, tanto cont a obra da Fortalleza, co
h10 cont o q~ pertencia as expediçoens, e novas villas, e 

(1) Refere-se á Fortaleza da barra de Paranaguá, cujas 
obras co111eçaram a 19 de Janeiro de 1767, sob a direcção 
do Tenente Coronel Affonso Botelho de Sampaio e Souza, 
ajudante de ordens do Governador de S. Paulo, Capitão 
General D. Luiz Antonio de Souza. 
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Freguezias a q· te111 dado principio, e se achão ja alguas 
conclui<las. 

«Aos 12 do d. • 1nez subio p: a Villa de Curytyba e che
gou aos 16; -e I,ogo despachou o Alferes da Comp.ª Fran
cisco Lopes p. · o Rio de D. Luiz afazer canoas p: se hir fa
zer pag:un<:n .'' na nova Villa Real á Comp." do d .° Cap."' ; 
acabou de justar co111 o Goardamór Francisco lt1artins Lus-
1.., ~ ::i a segunda entrada que o d." fez p." os Certoens do Ti-

. h. :, y pello n1orro do Capivarussú; e fazendo pagatn.'" de to-
1os os 111antimento3 e inais despezas das expediçoens fes 
:l:n·ontar o tren1 e 1.noniçoens <(hera preciso p • continuar 
as· delligencias, e descobrir os grandes haveres dos Cer
toens do Tibagy, Serra de Apucarana e Can1pos de Guara
puaba (r). E p?rtio e111 o pri111eyro de Fevereiro fazer en
trar o Go::lrda111ór Francisco Martins Lustosa pello Carra
pato, e acompanhou · até alen1 do Rio Guarauna, aonde 
asistio e passou 1nostra a toda a gente, armas e mais per
tences da d. • expedição de q~ era Comandante, e dando-lhe 
as ordens <le procurar as grandezas do morro Capivarussú 
e descobrir os Campos de G·uarapuaba e abrir can1inho p: 
elles, e dando de tudo conta a Rua Ex: 

(( Partio para a nova Freguezia de S.'º Antonio do Re· 
gisto aoncic chegou aos ro, e passou mostra á nova Con1p.· 
de Auxilinres. e detenninou o 111ais que era precizo p.· o 
augmento da nova Freguezia, e partjo p. ·os Carlos aonde 
chegou aos r 3 do d." 111ez. e aos 14 foi a Capella de Nossa 
Senhora da Conceição de Tamanduá despachar a gente 
que aly e$tava pertencente as expediçõens mandando seis 
hon1ens p: a Expedição do Goardatnór Francisco l\íartins 
Lustoza e os 111ais p: o Porto de Nossa Snr• da Conceição 
de Cahyacanga. 

\1) Este era · o principal movel que levava os Portu
guezes a entrar pelos n1ais temerosos sertões, supportando 
duros padecin1entos: a ::\1etropole precisava de ouro e ~ra 
necessario que este fos"e extrahido á saciedade da Colon1a. 
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11 Aos 19 chtgou a Villa de Curytyba a fazer aprontar 

a Expedição q: havia de entrar p.' o Rio do Registo, o q. 

se concluhio até o fi.111 deste. 
11 E1u o prin1eyro de :Março partio da Villa de Curyty

ba çom o P: !\iissiouario Frey Ignaciu ~lartins que hia p: 
Capellào da Expedição do Rio do Registo e ver :-;t;: podia 
a~quirir os Indios, e o Tenente Fdippe de Santiago por 
Co1uandante, e a ruais gente que consta da Lista que se 
acha registada no L.° das expediçõ:::ns. e tudo fas partir no 
dia 6 deste n1ez todo o 111anti111eut0 e mais preparo que <a 
pôde ser. E partindo p." o porto de S. Bento chegou aos 
11, e dispondo o pagatnento p.· o Rio de D. Luiz, e o mais 
q: pertencia as expe::diçõeus q: entrarão por aquele porto 
de S. Bento; partio aos 15 p." a nova Freguezia da Senho
ra S.'" Anna de Iapó (1) onde procurou dar as providencias 
necessarias p. • o augu1ento da nov Freguezia, e fazendo 
aos i6 pagru.'" dos iuantuuentos e mais despt::Zê\S das ex
pediçõ1::ns; partio p: Ponta Grossa e ali mandou comprar 
cavallos p. • a expc:dição du Goardamór Lustoza. t chegan
do ao Carravatto dtspacliou ao Furriel Antonio da Silva 
Frt:yre con1 elles , e inantinH::ntos e mais as dispoziçõens 
qut: erào precizas p. • aquella c-xpedição. 

u E partindo p·· o porto de Nossa Snr· da Conceição 
de Cahyacanca detern1inanClo o q: se havia de aprontar p. • 
<1 expedição do Rio do Rtgisto, chegou em 23 a Villa de 
Curytyba, e dando uespacho a varias COUZrlS p: helll das 
expediçõens, partiu µ" a Villa de Paruagoá aos 26, e cht:
gou aos 27 co111 te111po iuuito rigoroso. 

11 Abril, aos 7 foy p: a Fortalleza ver o q: se tinha 
feito na sua auzencia, e deu1orando-se nella n::ctbeo as 
partes da expedição do Rio de D. Luiz de se ter achado os 
fundau1entos de hu111a grande povoação que se entende 
ser a antiga Villa Rica destruída pellos Paulis tas a n1ais 
de 80 annos, cituada nas margens do Rio de O. Luiz, e 

(1) E' a actual cidade de Castro. 

• 
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boca do Rio l\fonráo. Aos r5 do <lito mez voltou da For~ 
taleza p. • a Villa de Parnag0á. e aos 26 partio para a nova 
Povoação de Guaratnha levantar en1 villa aquella nova 
Freguezia aonde chegou aos 27, estando ja na nova Povoa
ç~o o ouvidor <la C 'm'\rc:l, Cap . .. 1n6r e mais officiaes da 
n1es111a villa, e a Catn'\ra da Vill~ <lo Rio de São Francis
co (1). que todos receberão a elle Tenente-Coronel com ú 

n1ayor aplauzo q:. foi pos<;i vd ; aos 28 se benzeo a nova 
Igreja, sen<lo hü dos mtlhores Tetnplos, q. • ten1 esta n1a~ 

. tinha. e pella muita chuva se não pôde fazer mais nada ; 
aos 30 se levantou o Pelourinho eregindo-a e111 villa com 
a invocação de S. Luiz q. • hé o Padroeiro, com muito 
gosto de todos, e se fizerão os tern1os, e autos q: C(•nstão 
de tudo o q: se obrou, e se achão registados nos L ... da 
Camarada n1esma ·villa. 

« ~fayo ; aos 2 se fez <len1arcaçào dos termos entre a 
nova_ villa de S. Luiz e a <lo Rio de S. Francisco, e deter
minanco o 1nais q." lhe era precizo p." augruento della 
despachando varios requerin1entos. partio p." a Vllla de 
Parnagoá aos 3. e aos 4 chegou a n1esma Villa, e aos 8 foy 
p: a Fortalleza aon<le esteYe até os 181 fazendo conti~uar 
as obras. e determinando o que en1 sua auzencia se havia 

de fazer. 
11Junho; aos 3 partio para a Villa de Curytyba, e che

gou aos 4 aonde se diltatou dispondo o q: era precizo p.' 
fornecer as expediçõens do Tibagy, e os tnais negocios q.' 
se ofterecerão. 

etPartio aos 14 p: o porto de Nossa Senhora da Concei· 
ção de Cahyacanga; n1andou colher as rossas q: aly esta · 
vão feitas. e se aprontassem canoas e mantimentos p. •mo· 
n~çuar a getJtê do Rio do Registo q: daly expedião: e vol
tando p. • a Villa de Curytyba chegou aos T7 a ·dispor os 
Socavadores que bavião de socavar o Tibagy, e aos 23 par-

(1) Actual cidade de S. Francisco. p~rtencente ao 
Estado de Santa Catharina. 

• 
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tio da tnesma Villa de Curytyba e chegou ao porto de Ca
hyacanga aos 25, e no mesmo dia despachou pel\0 Rio 
abaixo 1nantiru. '"" e cartas e111 htia canoa p: o Tenente Fc:-
lippe de ~antiago, e partio p." o porto <le São Bento do 
Rio Tibagy a ordenar a entrada dos 111ineyros qtH: ali ~e:: 

acha\·ào com desejos de provar as g;randezas de ouro que:: 
os antigos tanto certificavào daquelle Certào. (1) 

ujulho. ao pritneyro chegou ao d: porto do São Bento, 
e assentando com os xnineyros p. ·onde havião <le socavar, 
~ n1andando fazer novo can1inho p." o Rio de D. Luiz., 
dando aly as orden::; q." erão preciz:1s, sahio •laqueie porto 
de São Bento aos 5 e chegou a Cahyacanga aonde estava 
h1la canoa q." tinha chegado do Rio abaixo cotn as partes 
do Cotnandante daquella expedição, e partindo p. • Cury
tyba aos ri despachou aos Condut-:>res e cartas q." forà '> 
pello Rio abaixo do Registo, e d;;as cano.JS carregadas de 
111antimentos, dando ordem a fazer paga1nento das despe
zas das expediçõens do Tibagy cotno consta <la Lista q : 
se fez ; depois a gente que havia de entrar con1 elle Affon
so Botelhv a descobrir os Campos de Guarapuaba. e dei
xan<lo recomendado ao Cap. "' Lourenço Ribeiro de Andra
de convidasse gente de Cavallo que acütnpanhasse111 YO
luntaria.'" , deixando detenuinctdo v inais rl ~ hera preCÍZO 
aprontar p~ o descobrimento dos ditos Campos, partio p. · 
Parnagoá aos 22 de5te mez de Julho, e chegou aos 23 ; e 
danrlo as providencias necessarias aos n1ais negocios elo 
R ~al SerYisso parti o desta Vílla aos 27 p." a Fortalleza a 
ver o aug1ncnto que havi<i. nella na sua auzencia, e <les
pondo o <f hera precizo. parti o p. • a nova Freguezia de S. 
José da 1narinha (2) e detenuinando o q~ hera ne<::essnrio 
p: o augmento della, passou a villa no\·a da Senr." Qon . 

(r) Por isto vê-se que os antigos encontraram mina~ 
de ouro aos sertõeR do Tibagy. 

(2) Hoje cidade de S. José, pertencente ao Estado de 
Santa Catharina. 

• 

... 

• 

• 
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ceição da Lage, e dando as precizas ordens p." se conti
nuar no seu adiantamento, partio p." a Cidade de São 
Paul0, embarcando-se etn una (1) esteve quasi perdido 
sem esperança de vida pellos grandes mares, q~ fazia. e 
por tnillagre Livrou de aly ficar, e os 111ais q~ con1 e11e se 
etnbarcarão. 

11 Aos r 2 de Agosto chegou aquella Cidade a dar conta 
a S. Bx" da Execução que deu as suas ordens, i:! ·recebendo 
de S. Ex." novas instruçõens e ordens, sahio daquella Ci
dade aos 26, e aos 27 cht>gou a Praça de Santos aonde deo 
cumpritn.'º a varias detenninaçõe:s que Sua Ex." lhe man· 
dou execntar naquella Praça, e seguindo viage111 por terra 
veyo pella nova villa de Nossa Senhora da Conceição e 
pella nova Freguezia de S. José, e pelJa Fortalleza, e cht!
gou a Villa de Parnagoá aos 1 r de Setembro aonde esteYe 
providenciando o q~ hera necessario p. • bem do Real Ser
visso, e aos 2 r foy p. • a Fortalleza aonde esteve assistindo 
as suas obras até o fin1 do mez. 

n Outubro, no principio foi da Fortalleza para a villa 
ele Parnagoá, e aos 6 recebeo as ordens de S. Ex· p. • de::>
pachar a Comp. • do Cap."' Francisco Aranha Baretto en1 
soc~rro da Praça de Guate1ny (2), passou logo a aprontar 
ma1s gente q~ se agregou a mesma Comp. assestindo con1 
pagan1. ···e mais despezas necessarias, e a expedio da Villa 
de Parnagoá a 23 do dº mez p.' seguirem pello Rio de D. 
Luiz abaixo, e hir á dita Praça de Guatemy, ten'1o feito 

(1) Ha aqui omissão de alguma palavra. 

(2) A colonia de Iguatemy foi fundada pelo Paulista 
Toão Martins Barros, na segunda metade do seculo XVIII 
na.s margens do rio do mesmo nome, em territorio fron~ 
teuo ao Paraguay, cuja posse era ccntestada á Portugal 
pelo governo hespanhol, e só foi reconhecida como per
tencente ao Brazil cem annos depois após a derrota e 
morte do dictador Lopes. ' -

Foram enormes os esforços feitos pelo Governador de 
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snbir p." Curytyba tres pessas de Artelharia, todo o Tren1, 
monissõEns e os mais petrexos necessarios p.• a entrada 
dos Campos de Guarapnaba, e subia elle Tenente Coronel 
a,os 26, sahindo pellas duas horas da Villa de Parnngoá 
indo por terra embarcar ao porto grande do Rossio, e o 
acotnpanharão todas as pessoas distintas q: havia na Villa, 
e o Capm.'" Francisco Aranha q~ aly se despedio por hir 
destacado p." a Praça de G·uatemy, e os n1ais q~ se achavã0 
prezentes. 

« E1nbarcou, e junto co111 elle varias pessoas, en1 3 ca
noas Larga!:do as vellas ao Som de varias trotnpas, e con1 
vento fresco navegarão, e pellas 8 horas da noite chegarão 
as Carnissas, e aos 28 foy ouvir tnissa nos l\.1orretes e dur-
1uir no Cub<ttão onde estava o Sargento ~1anüel Gomes e a 
Co111p." do Cap.m Francisco Aranha q~ hia p. • Guaten1y, e 
recebeo a ellc Tenente Coronel co1n as honras iuilitares, e 
dadas as ordens se recolheo a pouzar ein casa de Fraucisco 
Ignacio aonde chegarão varias pessoas a visitallo, e a noite 
houve hu Sarao. Aos 29 determinando ahy o que hera pre
cizo, dispondo a marcha da gente que ayh se achava, par
tio p. • a villa de Curytyba onde chegou no 111esn10 dia: 

u Aos 31 passou 1nostra a gente que n1arc.hava p: o 
Guaten1y e a que partio p. ·a Expedição do Rio do Regis
to, talharão-se as barracas e deo ordem se aprontassem os 
Soldados e 111ais gente q: marchava p." o Guatewy. 

(t Noven1bro: no primeyro chegou o Cap."' Francisco 

S. Paulo, Capitão General D. Luiz Antonio de Souza; porém 
quando a colonia estava já e;:;tabelecida regularmente, foi 
este Governador substituido pelo violento Martim Lopes 
Lobo de Saldanha, que, no seu plano de annullar os ser
viços feitos por seu antecessor, despresou a colonia, que 
foi por isto tomada e destruida pelos paraguayos, e1n Ou
tubro ele 1777. 

A fundação da alludida colonia e a descoberta dos 
campos de Guarapuava constituem os factos mais notaveis 
da administração do Governador acima referido. 

• 

-
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Carneiro e 'Jutras p<::ssoas q~ tinha mapdado aprontar p. & 

ocon1panharen1 a elle Tenente Coronel p." os Can1pos de 
Guarapuaba para as mais providencias necessarias. 

u Aos 2 tnandou á Freguezia de São José o Sarg.'º José 
Joachin1 Cezar, e o Cad~tte Francisco Olint.') p." hire111 os 
Cavallos e a gente que daquella Freguezia tinha m~ndado 
aprontar; t os mais dias se gastarão e111 dispor o q.~ hera 
precizo até o dia 5 em q.~ chegou o Cap ... José dos Santos 
Roza, q~ hera hO. dos officiaes q~ havia de acompanhar a 
elle Tenente Coronel, e recebendo as ordens partio no dia 
6 para mandar a boyada para a Expedição e aprontar os 
Soldados da sua Comp." q~ o havião de aco111panhar: no 
niesmo dia despachou o Alferes Felippe Freyre e a Cotn
panhia p." o porto de- São Bento com 40 Soldados pagos e 
Auxilü1res que 111archayão p." o Guatemy, e hú con1boy de 
moniçõ=ns p." o porto de São Bento. 

uAos 7 e aos 8 se <lerão varias ordens, e tornr>u a inan
dar o Sargento Cezar a S. José aprontar os Cavallos q~ re
fugarào. Aos 9 partirão da Vi lla de Curytyba as n1or.i
çõeas e mais tre111 qut pertencia a Expedição de Guara
puaba, e as cargr.s delle Tenente Coronel, tudo entregue 
ao 0abo Simão Vellozo do Ca1npo I~argo: fesse pagatnento 
das despezas e 111antimentos e tudo o n1ais que consta das 
Listas do prim .' pagamento pertencentes as expediçõens, 
e <lerão-se varias ordens que herão precizll.s. 

cc Aos 10, depois de ouvir 111issa e deixar disposto o q~ 
hera precizo, partio elle Tenente Coronel pellas ro horas 
da Villa de Curytyba com as pessoas e sua co111itiva que 
o acompanha vão p. • os Ca111pos de Guarapuaba, e algfta 
da viila de Curytyba, que tendo aco1npanhado hua Legoa, 
os despedio e seguio viagem. Chegou pellas 2 horas ao 
Campo Largo onde Braz Domingues o esperava c0m bo1n 
jantar: Cotneu, e os n1ais que hião co111 elle, e partindo, 
chegou no m:::sm) dia a Fazend~ dos Carlos pellas ;o ~o
ras da noite, sendo da villa de Curytyba 10 Legoas a d1tta 
Fazenda, onde estavã.o algumas pesso3s e officiaes espe-
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rando a elle Tenente Coronel, q~ tendo vindo ao caminho 
esperallo, por ser tarde e chover setinhão recolhido. 

11 Aos Ir chegarão varias pessoas q~ haviam de entrar 
tão betn p~ o Certão c0m elle Tenente Coronel, e outros 
mais com varios requeritnentos, que despachados, se 
cuydou en1 arrun1ar p~ partir no dia seguinte. 

cc Aos r2 sahio da Fazenda dos Carlos e o acompanha
rão varias pessoas até a Cape-lla de Nossa Snr. · da Concei
ção de Tamanduá onde estava o :\1issionario Frey Ignacio 
Alves gravemente enfenno, e por ter chegado a pouco da 
Expedição do Rio do Registo aonde se achava o Tanente 
Fellipe de Santiago, Fallou com elle o Tenente Coronel, e 
depois de largo tempo seguio viagem e chegou ao porto de 
Nossa Snr: da Conceição de Cayacanga aonde deu ordens 
p~ partiretn as canoas e a pessa de Artelh~ria que ahy es
tava, co1n a gente e tretu e cartas p~ o Comandante Fellipc:: 
de Santiago que se supunha ja nos Campos de Guarapuaba, 
o q~ disposto partio e foy durntir á Fazenda chamada Fer
rador, t! antes de chegar apanhou hua grande trevoada q~ 
todos molharão. 

u Aos 13, depois de dar ordem marchasse a boyada <f 
ahy estava, partio com toda a gente q~ o acompanhava, 
chegou pellas .+ horas ao Carrapatto, sendo 9 legoas, onde 
achou já a gente do Cap."' Francisco Carneyro, e outros 
mais q~ haviam de entrar co111 elle para o Certão. e dando 
ordem q~ ao outro dia se passasem p~ outra banda do Rio 
Caraúna, q'. fica dahy hO.a Legoa, e se arn1asse111 barracas 
e se recolhesse todo o trem e estivesse tudo prompto p~ se 
dizer a missa o prin1eiro Do111ingo, pois deste Rio Caraúna 
p~ dentro ja hé certão, e dando as mais ordens q~ forão pre
cisos ao Cap."' Carncyro, ficando ahy o Sarg." l\{onoel 
Gomes doente, partio com ::i.1\guns q'. o acompanhavão p~ 
o porto de S. Bento, foy durmir ã Ponta Grossa, tendo an
dado nesse dia 12 Legoas, e por hft sol asperissimo. 

« Aos 14 partio p~ o ditto porto de São Bento e chegou 
pellas s horas da tarde, tendo marchado 10 Leg-oas. 
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~o segnint~ di-a Logo pella manhã passou 1nostra ao arma· 
111ento q~ tinha vindo da Expedição do Rio de D. I,uiz, e 
<leterntinando fosse1n p~ o porto de Cahyacanga p~ se con
sertar. tornando conta dos mantim.' .. , moniçoens e todo o 
1uais trem. escrevendo p'. o Sargento l\1otta q~ estava Co
tttandando o destacam:• do Rio de D. Luiz, no Lugar das 
B1naneyras, e tão bem escrevendo p'. a Praça do Guatemy 
~ dando as ordens ao Alferes Fe11ipe Freyre aly se achava 
com a Comp." q'. n1archava p'. a ditta Praça de Guatemy, 
recotnenclando ao Cabo do registo daquelle porto, Francisco 
I~eme, fizesse aprontar a 1nayor brividade o .q'. fvsse precizo 
p~ transporte do mesmo Alferes e a Comp: até o Rio de D · 
Luiz, dispondo o inais q~ hera precit.o naquele porto, partio 
no dia 16 pella manhã do porto de São Bento do Rio Ti
bagy p: o Carrapatto, aonde chegou pellas 8 horas da 
noite, q'. passou o Rio Caraúna, q~ fica na entrada do cami
nho p~ Guarapuaba, e logo µassado o Rio se achava abarra
cado o Cap ... Francisco Carneyro e toda a ntais gente q'. 
aly tinha chegado e estava annada a barraca delle Tenente 
Coronel com o seu trem. e tudo mais de Sua ~lag.d• que 
pertence a Expedição. 

cc Aos 17 pellas 1 I horas chegou o Cap.m Lourettço 
Ribeiro, o Cl'lp.'" José dos Santos e tnais gente que faltava 
p~ entrarem ao Certão, de tarde partio o Cap.'" Francisco 
Carneyro con1 a gente que lhe pertencia mandando conclu
zir a boyad'l, foy dur1n ir á L::ig..:>a á entrada do matto, <le
rão-se varias ordens, e se dispoz a partida de toda a gente 
p. • uutro dia. 

<< Aos 18 pellas 9 horas partio o Cap." Lourenço Ri-
• beiro con1 a sua esquadra, o Tre1n d 'El-Rey, toda a 1nais 

vagag~nt da Expedição: pellas Ir horas partio elle Tenente 
• Coronel, o Cap."' José dos Santos e a 111ais gente da Expe

dição e despedindo-se de varias pessoas que aly se achavão, 
seguido o rumo de Oeste meya partida ao Sudueste, e pas
sando alguns worros, hu ribeirão e duas restingas de 
111atto, e o u1ais tudo Campo chegou a hum pouzo chamado 
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Lagoa, distante quatro Legoas do Rio Caraúna de onde 
tinha sahido, esta ja toda a gente arranchada, chegou o 
Trem da Expedição. 

11 E1n o dia 19 pellas 11 horas partio o Cap."' Lourenço 
Ribeiro, e o Cap."' Francisco Carncyro com a gente e tren1 
q~ lhe pertencia, e ordenou a hir concertando o caminho 
arruinado e acabar de fazer p: o campo o que faltava. 

<< Aos 20 chegou Antonio Bonetto da villa de Curytyba 
e outras pessoas q: havião de entrar p. ·o Certão; chegarão 
cartas de Sua Ex.· e outras varias, de que se deu resposta, 
veyo noticia q~ estava o vigario de Curytyba fazendo hua 
novena á Nossa Senhora do Rosario, e os Parires de São 
Francisco dispunhão fazer outra p·· o bom sucesso desta 
Fxpedição. 

« Aos 21 partio de:;te pouzo da Lagoa pello meyo dia 
o Tenente Coronel com toda a gente e trem da Expedição, 
entrou logo no matto q: hera rallo a q'. chamavão cahalan
duba, tendo marchado hfta Legoa se chegou â rossa q~ o 
Goardamór Francisco Martins Lustoza o ann\l antecedente 
tinha aly deitado, aonde estavào dous Payo1:s de milho, e 
no fi.111 o Rio a q~ chamão Das Altnas, q'. inda bem pequeno, 
foy precizo descarregar os cavallos e a gente passar por 
hfta pinguela ; dillatarão-se aly por disparare111 algus ca
vallos e q.d• tudo esteve pronto marcharão p."dianteseguin· 
do o mesmo matto, e pellas 4 horas a Ç>Utra rossa a que 
chamão de São Fellipe, e fica duas Legoas distante da 
Lagoa da borda do Catnpo de onde sabirão : assistia na 
ditta rossa Antonio de Pina com toda a sua familia, esta
va-se fazendo farinha P.m dous Monjollos (1) e hft bom 
forno de cobre q~ p. ~ aly se tinha mandado, vi o-se a rossa 
q~ tinha plantado e determinou-se o q: hera precizo p. ·outro 
dia seguir viagem. 

u No dia 22 disse missa o Re.4º P: Capellão q~ foy a 

(1) O monjolo foi introduzido no Brazil por Braz 
Cubas. 
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prÍlneyra nesta viagen1, dezobrigou a gente que aly se 
achava aind6. por dezobrigar da Quaresma passada, edis
posto o q: he_ra precizo, se partia desta rossa de São Fellipe 
pe11o 1neyo dia, e tendo andado tres Leg0as se arranchara 
no Pouzo Novo. 

11 Aos 23 dezaparecerão os Cavallos. e até h11a hora 
ainda não tinhão aparecido, pellas duas partirão, ficando o 
Sarg." José Joachiin e tres pessoas a procurar os Cavallos 
q·: fa1tavão, e tendo 1narchado Legoa e meya se arrancharão 
no Rio Embetnba. 

«No dia 24 pdlas 7 horas se disse missa, e chegarão os 
homens q~ tinhão hido adiante fazer caminho, partirão 
pellas 9 horas, e tendo 111archado hüa Legoa toparão outra 
rossa a que: chatnão São ~1igue1, q~ tão bem a tinha lança
~º o outro anno o Goardamór, deu-se milho aos cavallos, 
e continuando a viagem foratn pouzar ao Taquaróba, q~ 
fica da rossa duac; Legoas e meya. 

ic No dia 25 pellas 9 horas partirão e forão durmir ao 
Rio do Tigre hft quarto de Legoa distante delles, e anda
rão nesse dia trez Legoas e 111eya. 

u Aos 26 pella manhã chegou o Sarg.'º José Joachim q'. 
tinha ficado a procurar os Cavallos q~ não aparecerão, par
tirão pellas 9 horas e meya, chegarão ao Papuanduba 
pellas duas, aly esperaram chegassen1 os Cargueyros ~ os 
deixarão a pouzar, partirãc, pellas 4 horas e forão dunnir 
á rossa da Esperança aonde estavão ranchos feitos, e hfi 
bom cõ_modo, por ter assistido aly o Goardamór Francisco 
I\1artins Lustoza, q: mandou plantar hfta grande rossa e 
tinha partido no di_a antecedente com o Cap." Lourenço 
Ribein1, e a n1ais gente q: hião a preparar o Caminho e 
deixarão húa carta e roteyro das viagens q: hião fazen
do e das q: elles havião de fazer: estavão aly 6 homens e 
duas prettas do mesmo Goardatnór ; neste dia 4 andarão 
Legoa e meya. 

"No dia 27, disse missa o P: Capellão p: dezobrigar 
a gente que aly se achava, mandou-se á cassa e morreu 



40 CHOROGUAl"HI.A DO PAR.AXA1 

--- -----=~·~6'· ______ --::.=---

hfta anta. Vierão os Cargneyros, '}.' ficarão atraz, p.' o 
pouzo do Lageado aonde durmirào, ttndo deixado quatro 
Cavallos cansados no Papuanduba. 

11Aos 28 partirão pellas 2 horas e n1eya da tarde desta 
rossa da Esperança, tendo jã pass.tdo todo o tre1u e 1nais 
co1nettva, subirão a serra e foram ,lurmir á Santa Cruz. 
chegarão as 5 horas que são du:is Legoas: nessa noite 
principiou a chover, e como parecia bo1n pasto p. ·os Ca
vallos, não lhes cauzou descôn1odo : todo o dia 29 choveu, 
e aos 30, dia do ~r. Santo André disse niissa o Padre e 
porque continuava a chuva falharão. Do111ingo pritneyro 
dia de Oeze111bro disse ruissa o P: Capellão, e como o ten1-
po ja hia a 1nelhor, partirão peJlas 11 horas deste pouzo de 
Santa Cruz, e tendo 111archado duas Legoas chegarão a La
goa do Espirito Santo, e pa1ecendo cedo continuarão a via
gem, e chegando ao Rio Negro com anin10 de aly pouzar, 
acharão tudo queimado da gente que hya adiante, e lhes 
foy preciso marchar até aonde houvesse pasto p. ·os Caval
los; deste Rio Negr0 voltou o Sarg'• José Joachim e o ra
paz Fr..tncisco a encuutrar os Cargueiros e n1ais cometiva 
p: pouzarem aonde h')uvesse pasto antes do Rio Negro, e 
trazerem de comer p. ·o Tenente Coronel e 1nais pessoas cf 
o acomp.inharão por não levarem couza algfta , e conti
nuando o Tenente Coronel com 5 camara<las q~ o acontp'l· 
nharão forão pouzar ao Rio do Milagre etn huns ranchos 
velhos q~ que aly estavà0, e depois de aco1uodar os Cava1-
los, recolhendo-se nos dittos ranchos, fazendo fogo as por
tas por amor das onças, de q~ há gr.•• quantidade nesta pa
rage; sendo horas de rezar a oroa Cde Nossa Senhora, o fi
zerão CJmo se1npre se praticou nesta viagein. A Cea, foy 
beber htla pouca daqoa por huns canudos de taquara : aco
modarão-;;e com os ponches q~ por acazo levarão alguns do 
Camaradas, fazia frio por se apagar o fogo São quatro 
Legoas do pouzo de Santa Cruz ao Rio :\íilagre. 

u Aos 2 deste t11ez de Dezembro pellas ro horas cht:
gou o Sargento José Joachin1, o Sargt:nto Manoel Go1nes, 

S. PARAXA~ 41 

o P~ Capellão e o rapaz Francisco, que trazia feijão cuzido 
co1u Cé!-n1e de porco, biscouto, queijo e dosse : conterão to
dos con1 vont~1de, e por ser a paragen1 triste que tudo hera 
nt<'tto cerrado, e rio funebre, voltou p. • traz o Sarg'º José 
Joachitn e u rapaz Francisco a encontrar os cargneiros, 
para virem durmir aonde os topasse, e quando não podes
sem chegar os cargueyros, trazer provim ... de mantim."'", e 
o Tenente Coronel com os mais marchou p." diante cont 
animo de ficar na entrada do caminho novo, e porque não 
se conheceo senão depois de ter andado por elle 111ais de 
meya Lego.t, e o n1atto não dava lugar a pouzarem, por 
não haver pasto p." os Cavallos, forão n1archando até bua 
p~rage alta q~ fazia hfi pantano grande, e conto estava 
quasi seco, tinha bom pasto, herct o sitio alegre e 8e cha-
111ou pouzo alto: herão dua~ horas q.dº aly chegarão e an
<larião duas Legoas e tneya do Rio do 1\iilagre até este 
pouzo alto. Pellas 4 horas chegou o Sarg 'ºJosé Joachin1· e 
u Francisco co111 o provim."' e os Cargueyros do P~ Capel
lão : houve de co111er, pore1n a ca111a foy nos Capottes q~ 
apenas puderão vir. 

«No dia 3 chegarão os cargueyrüs, e todo o treu1 e 
marchou para o papuanduba, e elles em c01nendo partirão 
e chegarão pella hua hora, por ter meya Legoa, e acharàv 
en1 hua arvore hu escritto dos Ca1naradas q~ hião adiante, 
que dizia o seguinte :-Hoje p1imeyro de Dezemb10, parti
mos para diante como couza de húa Legoa, ou pouco mais 
por rezão de melhorai' de pasto para üs Cavall<Js, que estão 
1111titlo ftacos: e por fazer conserva aos Camaradas que an
dào no caminho q~ja andào muitto Longe: himosficar 11.oje 
peito do Campo couza dtJ meya legoa ou pouco mais, e como 
hoje hé o dia de nos ajunta1'mos com:for1ne o küenerario 
amanlzã será o dia de sakirmos ao Campo, e do contrario 
pereceremos á fome, tf. já lit'mos a Deos 1ni·zericordia, q~ deste 
matto não sae coelho. Anda gente adiante a explorar, e a. 
picar os atalhos, gente no serviço do camt"nlzo, gente no tte1n, 
nao hé facil sepa1a1emos gente para traz com aviso, nem 
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tor hora há de q~ dizet tenhão cautella com as onças qu.e ja 
húa matou a hit cacliorro entre as pernas de hu Camarada. 

ccAvisto do escritto mandou o Tenente Coronel ao Ca
dete Francisco OLinto (1) e o Soldado l\fanoel Francisco 
q~ fossem a encontrar os Capitaens e mais gente q~ estava 
adeante, p~ lhes dar noticia adonde se ::i.chavão, e q~ pella 
manhã partião à encontrallos, e tanto q~ os topassem, vol
tassem a darlhe parte. 

((Aos 4, dia da Snr~ Santa Barbara, quarta feira pellas 
7 horas montou o Tenente Coronel a Cavallo co111 o p• Ca
pellão e o Cap. 01 José dos Santos, -e outras pessoas q~ o 
acompanhavão, q~ por todas herão 7, e deixando toda co
ruetiva ainda no pouzo, tendo andado hua I;egoa toparão 
o Cadete e o Soldado, ~ no dia antes tinhão bido a procu
rar a gente q~ estavão adiante, e <lerão parte q~ dahy a htla 
Legoa · ti>parão o Cap. m Lourenço Ribeiro, e mais gente', 

• 
q. já alguns tinhão partido de manh.i p~ sahirem ao Ca111po, 
q~ distava duas Legoas, e q~ os mais se esta vão aprontando 
p~ partirem : com esta noticia marchou mais depreça o 
Tenente Coronel e os q~ o acompanhavão, e pellas ro horas 
chegarão ao Pouzo das alegrias, q~ assim lhe puzerào o 
no1ne, pois de:lle virão os picadores o Campo a primeira 
vez, matarão humas antas em occasião q~ não tinhão couza 
algfta p~ comer, e chegou-lhes socorro de mantitn. ' ... , teve 
noticia do Cap"' Lourenço Ribeiro q~ aly estava com o 
Goardamór e os mais q~ o Tenente Coronel com a gente q~ 

o acompanhava estava perto, pois não sabião noticia algfta 
delle depois q~ se apartarão na Lagoa do Campo, e ulti
mamente por se ajunt~rent todos. Ja adiante tinha mar
chado o Cap ... Francisco Carneiro a acabar de abrir o Ca
ntinho ; dillatavão-se até as I 1 horas, montando todos 
a Cavallo partirão p~ o Catnpo, ficando nest€ Pouzo da~ 

(1) O cadete Francisco Olyntho de Carvalho fez par
te da expedição aos campos de Guarapuava, con10 adiante 
se verâ. 

• 
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alegrias o Soldado l\.Ianoel Francisco P'!- dar noticia aos 
conductores <lo trem e mais gente q~ ficava atraz, e a sua 
partida p~ diante, p~ elles pouzarem aly, ou onde pudes
sem, e tnarchando p~ o Campo, tendo andado hfta Legoa 
acabou-se o rnatto grosso, entrarão nas cahátandubas; 
e couza de hfta Legoa encontrarão os fachinaes mais de 
outra Legoa, e sahirão a Campo queitnado de dous annos, 
tendo. andado 6 Legoas, sendo 3 horas cuydarão ent se ar
ranchar, esta vão ja juntos com o Cap."' Carneiro e os mais 
q~ tinhão vindo adiante: em hft capão de u1atto assenta
rão fosse o pouzo, e não se apeando o Tenente Coronel, o 
Cap .... José dos Santos, o Cap."' Carneiro e mais alguns 
Camaradas, q~ por tudo herão 11, forão ver o Can1po p~ a 
parte do Noroeste, e tendo andado pouco apareceo hfta 
perdiz, q~ se atirou, e logo depois do tiro, couza de 1neya 
Legoa apareceo hfta fumassa grande, o q~ visto pello "Te
nente Coronel entendto ser o Gentio, e deu ordem q~ se 
fosse reconhecer; marcharão todos, e passado hfta Lomba 
virão-se tanchos e huma bandeyra, e se conheceo ser tJ. 

nossa ge::mte q~ tinha entrado pello Rio do Registo, chega
rão e acharão o Tenente Caudido Xavier, q~ recebeo o Te
nente Coronel com as honras militares q~ o Certão permi

.,tia, e foy excessivo o .gosto de parte a parte. O Tenente 
Candido tinha sabido a 15 dias ao Campo e .dado principio 
a hfta estacada ; sustentava-se com carne do ntatto e tinha 
algtia secca p~ couza de 3 ou 4 dias, se1n mais provint. "' 
alguni. Depois de lhe dar noticia do estado da Expedição, 
e do Comandante della o Tenente Felippe de Santiago ter 
seguido pello Rio do Registo levando a 111elhor gente, com 
animo de encontrar a elle Tenente Coronel nos Campos 
Geraes, e entrarem juntos p~ o Catnpo, dezacordo q~ podia 
111al Lograr esta delligencia, pois estando p. • sahir aos 
Campos en1 3 ou 4 dias, foy dar hua volta em q~ perdeo o 
tempo em mais de dous mezes ; e a não toma_r o Tenente 
Cand~do a resolução de sahir aos campos con1 os poucos 
Camaradas q~ o acompanhavão, q. d• o Tenente Coronel sa-
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hisse ao Campo e não topasse a gente q~ tinha entradn 
pello ~iodo Registo, conform.e as ordens que tinha dado; 
gastaria todo o tempo a esperar por elles e serviria <le e1n
barac;so p. • não poder adiantar as delligencias a que hya. 

11 Logo que o Tenente Coronel chegou ã estacada a0n
de estava o Tenente Candido, iuandou hft Catuarada dar 
parte ao Cap ... Lourenço Ribeiro e aos mais de ter encon
trado a nossa gente, pois ja de hti alto tinhào visto a ban
deyra que estava na estacada. e co1n ht1 ocol<), reconhecido 
a nossa gente, e sendo 6 horas, despedido-se eJle Tenente 
Coronel do Tenente Candido e dos ruais lhe disse q:· ao 
outro dia vinha com toda a gente p· a dita estacada, e par
tio con1 os mais Camaradas p: onrle estava o· Ccip. '" Lou
renço Ribeiro eu Goardamór com a gente q: tinha sabido 
ao Campo e chegando aonde elles esta vão foy grande o 
gost0 por verem q~ tão breve foy tova<la a nossa gente, e 
por não teren1 sahi<lo os Cargueyros do Tenente Coronel 
ao Can1po; seou e os da ~ua Con1etiva niuitto ben1 q~ deu 
Lourenço Ribeiro e o Goardatnór, e a catna delle Te
nente Coronel foy o Capotte, n1as como não estava frio 
passou menos mal. 

uAos 5 pellas 8 horas forão todos p~ onde estava o Te·· 
nente Candido, chegarão logo por ser perto, e peJla hfta 
hora chegarão os Cargueyros do Tenente Coronel, e o 
Tretn d 'El Rey, e tudo o n1ais q~ tinha ficado a traz, e no 
tnesn10 te1npo montou. a Cavallo o Tenente Coronel e os 
Capitaens José dos Santos Roz~ e Francisco Carneiro 
Lobo, mais alguns Can1aradas, q.~ por tudo fazião o nu
mero de 15, e tnarchando p." a parte do Norte a explorar o 
Campo, chegarão até hft capão alto q~ ficou chamando-se 
Capão Alegre, e tendo andado 3 legoas e meya sendo 5 
horas da tarde mandou o Tenente Coronel fazer alto p: 
recolherem, não tendo descoberto mais do q: grandes cam
pos p.~ o Norte e Nordeste, e todo o Can1po por ontle pas
sarão estava q11ein1ado de hú anno, e diziam os Camaradas 
ser de bom capin1, e de criar; e como o Tenente Coronel 
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se resolveo a vo1tar, oftereceu-se o Cap. m Carneiro a fi<:ar 
con1 alguns Ca1naradas p: explurar o Campo e chegar ao 
Rio grande se podesse. o acon1panhando 8 Can1aradas. se 
rt::colheo o Tentnte Coronel com 7, e tendo andado couza 
dé hfta Legoa se topou hfta fenuoz.t anta q~ andava pas
tando, atirou-se-lhe hft tiro, pore1n meteu.se ao 111atto, e 
por não hire1n caxorros, se não pôde seguir, mas tornando 
a sahir ao Campo foy perseguida de alguns Cantaradas e 
lhe atirarão tiros, e por ser noite ascapou; e marchando p: 
a Estacada onde estavào os Can1ar~das, e por ser noite se 
perdeo o run10 e se acharão etn huns pantanaes q~ foy pre
cizo dar hCia çxcessiva volta p. • se sahir ao alto. e o que 
valleo foy atirarem os can1aradas alguns tiros de pessa, q~ 
pello cuydado co1n q~ estavão da demora acenderão fogos 
e atirarão tiros pelJo q: conhecerão aonde estavão, o pri
tneiro tiro de pt~sa ouvio-se na distancia de Legoa e n1eya 
pellas 8 horas da noite, e pellas 9 outro, e tanto q: subirão 

·a hft alto, se atirarão varios tifos e vierão <tireyto ás Lu
zes q~ puzerãu en1 hua atalaya. e certatn." <lurn1irião no 
Can1po se não fosse1n os tiros e luzes·.; muittos Camaradas 
vierào enc"n:rallos; chcg:trão pellas lO horas, e tudO'su.
cegou com a chegada delles. Neste dia vierão l ~ homens 
do porto da Victoria, certificarão ter o Tenente Santiago 
partido p: o porto de Nossa Senhora da Cl)nceiçào de Ca
hyacanga co1n 3 canoas carregadas de gente, com o desti
no q~ atraz se diz. 

11No <lia 6 pe11a manhã se n1andarão·algumas partidas . 
a cassa; pôsse fogo ao Ca1npo con10 já se tinha feito no 
dia antecedente p: haver pasto p." os Cavallos ; pellas 3 
horas chegou a boyada, e pellas 5 horas se levantou hfta 
grande Cruz, benta pelo P'. Capeilão primeiro Signal da 
Ley de Jesus Christo nos Catnpos de Guarapnaba, deu se 
hfta Salva com hua pessa de Artelharia. Pellas 6 horas 
chegou o Cap.m Carneiro, q~ no dia antes tinha ficado a 
.:xplorar o Catnpo, deu noticia de ter· chegado ao Rio q~ 

vai pello n1eyo do Campo, disse ser mayor que o Tibagy, 
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ficar distante 6 Legoas do Lugar onde estavão abarraca
ãos, porem depois se vio s~r tnais de 8 ou xo. 

<1Aos 7, vespora de Nossa Senhora da Conceição se ar
mou hú rancho para Capella o nlelhor que pôde ser, e se 
passou o dia sem novidade, a noite se fizerão varias fogos. 

uNo dia 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, logo 
de manhã houverão varias confissoens, e nfessou-se o Te
nente Coronel, o Cap."' Lo11renço Ribeiro e muitta n1a is 
gente, pellas II horas se principiou a missa, foy cantada 
vella n1elhor forma q: foy passivei, e no fim se deu hfta 
descarga de 3 tiros d~ Artelharia, e se festejou a Senhora 
da Conceição a 1nayor allegria que pode ser, tanto por ser 
a primeira missa q: se dizia nos Campos de Guarapuaba. 
como por ser Padroeyra da Casa de Passos onde torlos 
annos hé festejada por ser Senhor dtlla o Tenente Coronel 
Co:mandante desta Exp~:dição. De tar1.le chegarão algt1as 
couzas q~ tinhão ficado atraz, con10 forào as Yaccas de 
Leyte e alguns Cavallos, e porque não deve ficar em sillen
cio o q~ sucedeo q.~· se estava á missa, se conta no modo 
seguinte: - No fim da missa q~ se disse neste dia, estando 
hua vara de roupa ao Sol e1u distancia de 50 pas:;os do 
oratorio, se levantou hfta toalha ao alto, L~vada de htl. 
vento de pouca forçct. e pan t:!jando como hfta bandeyra ca
illinhou p~ a frente do oratorio, onde fazE:ndo varios mo
vim.'"', e ainda retrocessos contra o 1nesmo vento q~ a 
movia, e quasi parada veyo cahir ao pé da gente que ouvia 
missa, cahindo muito SE:rena, o q~ vio a mayor parte da 
gente, e só não v10 q. "' estava mais dentro do oratorio, e 
ainda a esses foy petct!ptivel o 111ovi111.'' q~ fazia a n1e;:;ma 
toalh::t, de q~ se toll.lou bom annuncio; noss~ Senhora per
mitta assim se cumpra. A noite cantou-se a Coroa de Nossa 
Senhora no SE>U oratorio e varias oraçoens. 

((Aos 9 de Deze1nbro disse missa o P~ Capellão, e partio 
o Tenente Coronel com 3 Cc.lpitaens e o Goardamór e toda 
a esquadra do Cap."' Lourenço Ribeiro q~ passa vão de 50 
pessoas, chegarão ao Rio pellas 5 horas e acharão ter mais 
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<le 7 1egoas de distancia, chovia bastante, fizerão-se alguns 
ranchos p~ se recolheretu, seou-se algua couza q~ se pôde 
levar, n1atarão-se 3 veados e se aproveitarão m.'· bem, dur
n1irão nos Capottes e se enchugarão porque choveu bas
tante to<la a noite. 

uNo dia co au1anheceo chovendo ben1, n1as co1110 esta
Yão mal acon1odados, rezolveo o Tenente Coronel hir p~ o 
Forte, ou estacada, ficando aly o Cap. m Lourenço Ribeiro 
com a sua gente a quen1 deu ordem fosse p~ a parte do 
Norte ver aonde o Rio tinha n1elhor capacidade p~ se fazer 
porto e logo se cuydassse ~m canoa se se avizasse p~ vir logo 
com toda a gente e trem p~ o mesmo porto, e partio con1 14 
Camaradas e os 0u tros Capitaens p~ a parte do Sul a ver 
onde o Rio se juntava com os q~ van1 dos Capocns de 
San~a Barbara, e como chovia não se pôde descobrir os 
1norros, p~ assentar onde o Rio grande se n1etia p~ a Cam· 
panha do Sudtteste, por hir sercado de mattos, Acharão-se 
signaes de gentios pella borda do Rio, mas mostravão ser 
j a de muito tempo, q~ nem assin1 tinhão aparecido até 
~ntão : marcharão p~ a estacada, chegarão pellas 5 horas, e 
pella volta haviào de andar n1ais de nove Legoas. 

oNo dia 11 foram varias partidas a cassa, e não se 
cassou couza alguma. No dia 12 sahio o Tenente Corone! 
com os dous Cap_ita~ns, Santos e Carneiro e 12 Cavalleiros 
a ver onde sabia o caminho do porto da Victoria, e se 
h tvia lugar melhor p~ fazer Fortalleza a q~ querião dar prin-

. cipio recolherão-se a noite e não houve novidade. 
11 Aos 13 resolverão a mudar p. ·onde estava o Cap ... 

Lourenço Ribeiro, pelias 8 horas partio o Cap ... Carneiro 
com os seus Camaradas e pellas r 1 horas partio o Tenente · 
Coronel e o Cap.• José dos Santos com toda a Cometiva, e 
trem, e ficou na Estacada o Tenente Candido com a sua 
gente, e forão durmir no Capão da Anta, q~ aly se matou 
hfta muito boa, e chegou o Bonetto com a noticia de estar 
o Cap... Lourenço Ribeiro na borda do Rio grande, ter 
achado porto e vir elle p. • ensinar· o caminho: São mais 

• 
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de 4 Legoas <leste Capam da Anta a Estacada de onde sa
birão. 

uAos 14 pellas 9 horas partirão do Capa111 da Anta , e 
marchando sempre por catnpos excdentes sem 111atto al 
gun1 , chegarão ao Rio pellas 2 horas da tarde, andarão + 
Legoas, acharão o Rio botu e o Cap ... Lourença Ribeiro ar
ranchado ao pé. Tinha descoberto passo <le. vau, e passado 
a outra banda Paulo de Chaves Com alguns can1aradas a 
descobrir o Çampo, e por-lhe f0go p~ haver pasto p~ os ca
vallos : de tarde chegou todo o trem e se armou a barraca 
do Tenente Coronel, e as mais. 

<•Aos 15 Oon1ingo ouvirão missa, e determinando o 
Tt:nente Corunel passar a outra b::inda do Rio, o fez pdlas 1 r 

horas com os 3 Capitaens e mais Ca1naradas q: por tod0s 
faziào o nu111ero de 25, e principiando a passar o Rio va
rios Ca1uaradas cahirào n(·lle por tropeçare1n os Cavallos, 
e o 111es1110 sucedeo ao Tenente Coronel, e na maior corren
teza dagoa cahio, e a não ser o soccorro dos cam.ua<las de 
pé q~ hião prontos, podia suceder-lhe algum perigo e por 1'e 
molhar todo, em hua Lage no ~leyo do Rio mudou a rou
pa, e se continuou a viage, ficando chau1ando-se o Rio J or
dão, pellos iuuitos que nelle forào batizados contra o seu 
gosto. O n1ais que sucedeo nesta viage111 consta <la relação 
do encontro co1u os Indios que vae no fi1n destt! Diario, e 
o mais q~ se passou ~té o dia 22. 

11No dia 23 partio para São Paulo o Sarg.'" Cezar com 
as C\lntas do que tinha succedido até então, foy gente P'!- o 
porto de Nossa Senhora da Victoria, e gente para espera n
ça conduzir algu111 111antimento. Aos 24 de tarde, vindo da 
parte datem 3 homens que tinhào hido a cassa , dicerào 
ter vis to os Indios em hu Capão, e 7 no Campo perto del
les , e se retirarão por não haver encontro, q~ fosse precizo 
algun1 obrar viollento. 

uAos 25 , dia de Natal, ao amanhecer es tavão as 3 
n1issas dittas, p~ q: se viesse111 os Indios co1110 se esperaYa 
por se t erent visto no dia ante;:;, es tivessem rlesembaras;;a . 

.... 
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d0s p~ podere111 tratar , e comn1unica]-os, porque até o meyo 
dia não tinhão a parecido forão alguns á cassa, e o Tenente • 
Coronel com o Cap .... S~ntos e Carneiro ao Cantpo seguin
do rio assima, e se recolherão ainda de dia. 

uAos 26 pello nteyo dia en1barcou o Tenente Coronel 
com os 3 Capitaens, Goardam6r, o T enente Candido, q~ ti
nha chegado aos 18 cotn toda á gente, e trem q~ ficou na 
estacada, e seguindo todos pello Rio ass1111a p: assentarem 
onde de via dar-se principio a Fortaleza, q • por não haver 
parage co111oda p<~ este effe ito, voltarão, tendo pegado fogo .. 
eu1 híi grande Ca111po, e chegarão ainda de dia ao abarra

ca111en to. 
uNo dia 27 foran1 duas pa~tidas a cassa, e hfta deltas 

se recolheo no n1es1no dia trazendo 8 porcos, e disse virão 
dous Ind ios 1nuit') perto e outros mais longe, mas nem 
huos, netn outros fizerão cazo de se verem , continuarão o 
exercicio da cassa . 

uAos 28 aparecerão pe11a manhã alguns Indios, pello 
meyo dia ainda aparecerão e ultimam." pellas 3 horas da 
banda da Lent do Rio, e perto, q~ gritando-se-lhe mostra
rão querião falar, e mandando-se Lá dous Camaradas reti
rarão, 0 q· vendo os nossos, voltavão, e com isso se resol
verão a vir quatro :lo encontro tios nossos, ficando dous no 
alto, e encontrando-se, abraçarão-se muito e por assenos 
se lhe percebia dizião hião buscar as 111ulheres, e vinhão, e 
o 111ais que consta do Diario do encontro q~ houve com os 
mesmos Indios ; e não houve mais novidade neste anno 

de 1771. 

Ann,,o de I772 

«Ao primeyro de Janeiro foy Paulo Chaves com 18 Ca
maradas a examinar hu morro q~ parecia de pedra branca 
p." a parte do Nordeste, e socavar os ribeyroens q~ encon
trassem, seguir o caminho q~ se achou dos Indios p." a par
te do Norte, e ver se aparecia bom Lugar p . • a Fortalleza. 

uNo dia 2 , passando alguns Camaradas alem do Rio a 
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cassa, encontrarão 7 Indios, e não fizerão 1nais q~ levantar 
os arcos, não chegarão a fala e en1 hft Capão perto apare
cia fogo, q~ prezumirão estar Lá 1nais. Nos dias 3 e 4 forão 
partidas a cassa, matarão 2 antas e 10 porco.;, e não houve 
n1ais novidade. 

«No dia 5 depois da uiissa passou •) Rio alen1 o Tenen
te Coronel con1 o Cap."' José dos Santos e o 1'enente Cc.s
caes, e alguns Cau1aradas mais a ver se ach~va lugar p." a 
Fortalleza, e can1inhando p. ·o Sul, tendo andado 3 Legoas 
voltando p. • o Norte topou o caminha do Gentio q~ fes no 
dia 22 de Dezembro q.d" veyo ao nosso abarracamento, e se
guindo por elle ao porto do Pinhão se encontrarão alguns 
ribeyroens q~ custarão betn a passar por sere111 barrancosos 
para Cavallos, tudo se remediou ; e ameassando-os hua 
grande trevoa.:ia apressarão a marcha e pouco se molharão, 
chegarão pellas 8 horas, e passado pouco tempo chegou 
Paulo de Chaves con1 a partida que tinha hido no primeyro 
deste n1ez p. • a parte do Norte, deu as noticias que constào 
por mais extenso dos successos com os Indios. 

.. No dia 6 chegou o Tenente Felippe de Santiago cou1 
dous Soldados pagos e 6 da expedição, vin<lo pello cami
nho do Carrapato em q~ ga3tou dous 111ezes e tantos dias, 
depois q~ sahio do Rio de São João, q~ fica distante destes 
campos 3 dias de viagem, até tornar a elles pello caminho 
q~ se diz. 

«No dia 7 deu ordem o Tenente Coronel ao Tenente 
Cascaes fosse com ro Camaradas p." a barra q~ fas o Rio 
Pinhão neste Rio Jordão, abrir can1inho de Cavallos p. • 
huns grandes campos q~ se vião p." o Sul, e parte do Rio do 
Registo, e ficão separados dos que tinhão visto, pello dit
to Pinhão e Jordão. Tão bem foy Paulo de Chaves com 7 
Camaradas a ver hú grande Salto 1~ este Rio Jordão faz 
abaixo do Pouzo triste, e ver se o rio admitia passo, e se 
aparecia Lugar p. • a Fortalleza, recolheo se a noite dando 
noticia do Salto ser mais alto q~ htl grande pinheyro. 

«No dia 8 mandou o Tenente Coronel aprontar Caval-
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los p: h!r ver o Lugar da Fortalleza, estando etnbarcando 
pellas 10 horas aparecerão os Indios ; e consta da rellação 
do sucesso con1 os mesn10s Indios, o sucedido até hua hora 
e111 que se forão deixando-nos livres da 111ayor traição q~ se 
podia itnaginar, e só Deos nos podia Livrar da 1norte por 
sua piedade, do q: não escaparão 7 Camaradas. No mes1no 
dia se mandou chamar o Tenente Cascaes, chegou pellas 
horas da noite e os Camaradas, tendo aberto passo no Rio 
Pinhão p. • as Can1panhas q: se vião ao Sul, deu noticia 
nrnrchar pella Ca111panha n1ais de hfta Legoa, e quanto pô
de alcançar com a vista não descobrio ntais do que Campo 
e os morros, q: lhe pareceo seria a Serra de Ubutu1una. 

<tNo dia 9 se retirarão do abarracan1ento do Rio Jordão 
por o lugar ser m.'° arriscado as traiçóens dos Indios, ja re
conhecido por elles em q: podião acaballos sem os poderem 
offender pella designaldade das forças do terreno, e assin1, 
pellas 9 horas sahirão cotn todo o trem p. • o Forte ou Es
tacada aonde chegarão ja rle noite e ben1 molhados. 

,, No dia 10 assentou-se se retirasse1n do Ca111po antes 
do Gentio tomar a entrada do matto, visto não haver mar.
tim.'°". gente, nem Cavallos, p: poderem aly prezistir, t o 
mais q~ consta do Conselho de Guerra q~ se fez. Pellas II 

• 
horas n1andou o Tenente Coronel por na borda do matto 
do Caminho da Victoria ao Tenente Candido, e o trem q~ 
pôde ser, p. • com a gente q~ lhe pertencia n1archar pello 
mesmo caminho, e chegando ao porto de Nossa Senhora 
da Victoria embarcar todo o tren1 e gente, e navegar para 
o porto de Nossa Senhora da Conceição de Cahyacanga ; e 
voltando os conductores que levarão o Tenente Candido e 
cargas, se carregou todo o trem e cargas particulares, sem 
ficar cousa alguma que tivesse s<:rventia, e depois de ter 
partido todo o tren1 e gente, pellas 5 horas da tarde partio 
o Tenente Coronel e os Capitaens, e mais pessoas q~ o • 
acompanhavão, seguindo ja de noite ao fachinal onde es
tavão todos· arranchados. 

« No dia 11 pella manhã partirão e vierão durmir ao 

,. 
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Papuanduba, ficando alguns mais atraz por não poder pu
char os Cavallos e o cantinho não ser n1uitto bonL Aos 
12 vierão durn1ir á Lagoa do Espírito Santo aonde se jun
tarão todos. At'S 13 á rossa da Esperança, e ficando atraz 
algumas partidas, chegarão no dia 14, e todos forão dur
m ir ao Rio do Lageado. 

((Aos 15 vierão dunuir ao Rio do Tigre, e aos 16 á 
rossa de São Miguel; e aos 17 á rossa de São Felippe; e 
aos 18 á Lagoa da borda do Ca111po. aonde falharão p ." dar 
descanso aos Cavallos, e gente, e aly apanharão húa 
grande invernada dentro das barracas q~ não podião livrar 
da chuva. 

<1 No dia 22 partio o Sargento l\1anoel Gomes p." São 
Paulo com as contas q~ o Tenente Coronel deu a Sua Ex: 
de todo o sucedido até este ten1po; e o Cap."' Carneiro p. 
a sua caza. Aos 23 partirão todos p: o Carrapatto ; alguns 
t\verão licença p." daly se recolheren1 p." suas cazas, e aos 
26 pai tio o Tenente Coronel con1 a mais gente p: o porto 
de Nossa Senhora da Conceição, e aos 3 1 a Villa de Cury
tyba, aonde <lerão graças a Deos de todo o Sucedido -na 
viagem : pen11itta o mesmo Senhor que pe11o Cauiinho 
que se abrio para aquelles grandes certoens entre a Ley 
Evangeliéa e se consiga 111uitto fructo para o Céo e utili
dade para o Real Servisso. 

((Aos 21 de .Fevereiro chegou o 'fenente Candido cotn 
toda a gente e tre1n que do Campo tinha despachado o Te
nente Coronel p: virem p." o Rio do Registo. 

,, Aos 25 partio elle Tenente Coronel p." o porto de 
Nossa Senr." da Conceição de Cahyacanga com o pagador 
e ma!s pessoas q~ havião de assistir ao pagan1ento que hia 
fazer á gente q~ aly se achava, e porque se não fazer até os 
28. 

«Aos 29 foy p. · a · nova Freguezia de S. ·• Antonio do 
Registo onde passou mostra as Co1np." de Auxiliares e 

• 
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Ordenança. e deu as providencias p. • o augmento delta. 
A~s 4 de l\far~o voltou para o porto d~ Nossa Snr. • da 
Conceição. Aos 5 fez o pagfln1ento, a q~ assistirão as pes
soas que constão da Lista. 

" Aos f partio p. • a Vi11a de Curytyba, aonde chegou 
aos 8, e fez nn dita villa p~ga111.'· de todas as despezas das 
F.xpediçõens. Aos 12 partio p. • a Villa de Parnagoâ aonde 
chegou aos 14 por tempo inuitto invernozo, e se demorou 
na Villa com varios negocios do Real Serviss~. 

«Aos 4 de Abril fcy p. ·a Fortalleza assistir as obras 
-até os 13, que voltou con1 hua grande molestia q~ lhe cc1n
tiuuou. 

uAos 2 dé ~:f aio tornou p. • k Fortalleza. aonde assistio, 
p1·ocurando todo o adiantan1ento das obras de1la, e conti
nuando-lhe a n1ülestia, se recolheu aos 31. 

u Junho, a mayor parte do 1nez gastou en1 despachrtr 
negocios Jo Real Servisso e varias providencias q~ foy ne
cessario dar p. • as guardas dos portos das Expediçõens. . 
Aos 28 foy para a Fortalleza e voltou aos 30 depois de ver 
o estado das :::>bras. 

"Aos 8 de Julho voltou p.' a Fortalleza aonde E.steve 
até t2, que voltou. Aos 14 despachou aos Capitaens da 
Curveta e Sumaca p. · Curytyba a fazer o exame nos paos 
de pinho conforn1e as ordens de Sua Ex~. Aos 27 partio 
outra yez p. • a Fortalleza e de lã p. •a nova Freguezia de 
.São José da ~farinha aonde chegou aos 29 e deu as provi
dt:ncias necessarias para o ~eu augn1entu. Aos 30 chegou 
á r.ova villa de Nossa Snr.' da Conceição de Lages, deter
n1inando o q~ pareceo necessario p." continuar o seu aug-
111ento; passou a villa de Igoape Ónde houverão varios re
querin1entos e <lellige cias do Real Servisso, que tudo 
despachou. • 

u Aos 9 àe Agosto voltou p. ·a mesma villa de Nossa 
Snr: da Conceição. Aos 10 chegou á villa de Cananéa. 
Aos I 1 chegou á nova Freguezia de São José. Aos 12 par
tio p: a Fortalleza. Aos 13 p." a vi11a de Parnagoá. Aos 

. . 
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14 foy p. •a Freguezia do Pillar (r) ~ ver se tinha capaci
dl'lde de se Eregir em Villa, e voltou aos 17. Aos 19 rece
beo as ordens de Sua Ei. · para as paradas. Aos 20 despa
chou ofl q: herão p. ·Santa Catherina. Aos 25 despachou o 
Alferes C~zar com as ordens p: o .estabdlecimento das pa
radas do Can1inho do Certãot do destrito da F axina até o 
das Lages, e juntam~ conduzio a gente e tre111 que hia p ~ 

a rossa da Esperança, q• tudo entrtgou ao Goardaru6r 
Francisco l\{artins Lustoza ; e o C,ldette C· 11n as ordens p. · 
fazer estabelecer as paradas da inarinha da villa de São 
Luiz de Guaratuba até a da Conceição de ltanhãe. 

11 Aos 12 de Setembro foy p." a Fortallez~ assistir as 
obras d€1lat e voltou p. • Parnagoá a 19. Aos 13 de 8br. • 
foy p." a Fortalleza e voltou a 20. Aos 21 tornon p: a dit t 
Fortalleza e voltou p: a Villa aos 31. Aos 7 de Nove1nbro 
foy p." a Fortalleza onde esteve até os 22 que voltou p." 
esta Villa. 

«No prin1eyro de Dezembro partio p.· a Villa de Cury
tyba, e chegou aos 3. Aos 7 partio p.· os Carlos. Aos 13 
p." a Guarda do porto de Nossa Snr." da Conceição de 
Cahy~canga aonde passou revista ao Annameuto, e trenl, 
q~ aly se achava; e passando a ver as ross<1.s que aly man
darão fazer, dando licença aos Soldados q~ se achavão na
que11a Guarda, p. • não estarent faz~ndo despeza emq uan to 
não havia mais precizão delles, voltou aos 15. 

«Aos 16 foy ver a rossa q~ tinha botado Don1ingos da 
Cunha. 

cc Aos 17 a de Antonio José, e chegou a villa de Cury
tyba aonde despachou varios negocios do Real Servisse· 
Aos 22 partio p." a villa· de Parnagoá e chegou aos 23 por 
tempo muitto rigoroso, e em outras <lelligencias e despa
chos do Real Servi~so se passou até Q fim deste anno 
de 1771 {2). 

(1) Hoje cidade de Antonina. 
(2) Este Diari<J foi escripto pelo proprio Tenente Co-
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RELAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO, Q. 
8 

TIVE· 
MOS COJ\I OS INDIOS DO CERTÃO DO TIBAGY 
NOS CAMPOS DE V ARAPU.AVA AOS I 6 DE DE· 
ZE1\1BRO DE l 77 I (3) 

«Estando abarrado nas 111argens do Rio Jordão, q~ 
passa quase pello ineio dos novos Campos de Varapoava 
correndo de entre o Norte e Nordeste para o Sul, e resol
vendo passar a margetn ocidental p. ·descobrir os Campos~ 
que se vião no tnesmo ocidente, o fize1nos no Domingo I 5 
de Dezetubro, ouvindo missa. <f a dice o R. Capellão o 
Snr. José de S. Thereza de Jesus. Acompanharão-n1e os 
treis Cap ... da Cavalaria Auxilliar da Villa e destrictos da 
Coretiba, Francisco Carneiro Lobo, L0urenço Ribeiro de 
Andrade e Joseph dos Santos Roza; O Ten: D;:>mingos 
Lopes Cascais, os dous Sarg.' .. da Praça de Santos Manóel 
Gomes I\1arzagam e ]o.sé Joaquim Cesar, e varias pessoas 
~1ais, q: no todo fazião o numero de 26 Cavaleiros. 

11 :Marchandu-se assim sent provitnento algum, pois fa
zião tenção de voltar no iues1uo, ou outro dia, passando o 
rio na Caxoeira, que fas no 1nesmo Porto, q: permitia váo 
com algu1nas dificuldades peJla corrente, q: fas o despen·· 
càdo da~ agoas, e n1uitto n1ais pellos caldeiroens e canaes 
q: tem pellas Lages em q: tropeçand" os Cavallos fica 
evidente o perigo, c01no sucedeo ne.;ta occasião, q: cahin
do os cavallos de quatro Camaradas hu se avizinhou a 
morte por não se poder desen1baraçar dos estrivos sendo 
levados co1n o Cavallo pello impul.ço das agoas a lugar 
fundo onde se vio dar tres voltas o Cav::illo por sima delJe, 

ronel Affonso Botelho de Sampaio e Souza, qne fala de si 

... 

na terceira pessoa, como o Tenente Coronel. " 
(3) Esta é a Relação em separado, a que o Tenente Co- . 

ronel Affonso Botelho se refere. escripta pelo mesmo, re~a
tivamente aos encontros qu~ a Expedição teve c:om os 1n· 
dios. Está annexa ao Diario, que atraz reproduz1n1os. 

.· 
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q: por milagre de Deos escapou, e assin1111esmo continuou 
a viagem. Deste perigo 111e não livrei, pois cahindo o Ca: 
vallo t11e lancei fora da cella cotu brevidade, e fiquei en1 

pé no meio do Rio dando-me agoa por baixo dos braços, 
e sendo socorrido pella gente de pé, q: se 1ne avezinhava 
para acautellar o perigo; passei a pé o inais arriscado athé 
ganhar htia Lage mais alta, q ." estâ quasi en1 n1eio .do rio 
q.• tendo neste paço n1ais de cincocnta braças de ~argo, 
pouco mais ou menos, grandt! parte hé perigozo por cujo 
motivo para o não rept!tir retrocedendo .a barraca para 
mudar roupa, o fiz no n1eio do Rio soubre a uitsn1a lage. 
mandando vir a roupa da barraca petla gente de pé, q." os 
de càvallo corrião o n1es1110 perigo ; passando o rio sen1 
mais novidade continuamos a viage111 a rumo de Sul com 
pouca deferença q : hé o atravessar do Can1po, q: fas seu 
campria1ento com o sobreditto riv, e pello que se ten1 visto 
parece ter de cu111pri<io 1uais de '}Uarenta Legoas i'd est de 
Norte a Sul, e <le largo pello que se te111 andado, e falta 
para andar inuito n1ais de vinte, e porseguindo conio digo 
chegamos a hu Can1pv d~go Capão cuja distanci~ ao Porto 
serâ de sinco Legoas ao pé ao qual se achou hua trilha de 
gente, e ctaby a pouco hu caniinho, q: terá hft palmo de 
largo bem seguido, e logo a Sentei continuar por elle p: a 
parte .do Sul por eiucontrannos o gentio, de quem indis
pensavelmente havia d.e ser, e porq. · os caens ser;itirão por
cos no tal Capão correrão para ell~ latiudó, e alg~1ns Ca
maradas juntamente en,tençlendo eu serião gentio hradei 
paracein, para q: os não 111altratacem, n1as segurando-me 
erão porcos !\1ontese3 ~os demoran1os algum tempo emq.'~ 
os Camaradas seguindo os caens pello inatto mattarão 
quatro comq.' fican1us mais abeis a seguir o caminho por
q: p. • isso só tinham os algumas i>erdises, q: eu tinha 
mortb. 

11 Assim porseguimos o ditto c~m. • até chegar ao cor
~go do Can1po do Craveiro distante hfta Legoa, a aby 
achamos hü ranxo grande e nelle varios sinaes de ahi te-
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re111 passado os Indios haveria coisa de oito dias, e por ser 
ja tarde detennind pousasse111os co1no fize1nos arredados 
do paço cem braças p. ·aproveitar hum verde bom para os 
cavallos e termos avista, e porq: o Tenente Cascais co1u 
tres Can1aradas se tinhão adiantado a explorar, e ja era 
noite repetirão-se salvas no pouso p. ·se recolherem a elle 
o que fizerão; pellas oito horas da noite seamos m. 'º betn 
por<'o do n1atto açado e perdises. dormimos co1n muito su
cego estendidos pello Ca111po con1 a cautella de sentinelías 
para não parecer in1prudencia toda a noute nos sercarào 

· trevoadas gravíssimas, q: por tnilagre de Deus corrião p.'' 
. difterentes partes, e assim paçan1os sem algum encomo<lo. 

n Na segunda feira aos 16 do l.Vlez logo de manhã, jun
tos os cavallos, e se1n mais den1ora partimos, e porq : hua 
grande trevoada q. • ameaçava a horrorosa chuva nos não 
apanhace a pé tendo escapado de tantas em toda noite pa
çada perseguimos viage111 acompanhados bastantemente 
dela seguindo o n1es1no ca111.º do gentio, e depois de encon
trannos alguns passos en1pertinentes para_ os ~avallos 
tendo inarchado n1ais de legoa avistamos em h!l alto hu 
grande ranxo do gentio, onde chegando achamos deserto 
de poucos dias ; e nelle forão vistas varias alcofas ou ses
tinhas emq: elles tem guardado os seus pobres trastes, e 
entre E.stes foi achada a Situitrunfa con1posta de pennas e 
não 1ual tecida, e hu fita branca a maneira de liga tran
çada, dous novellos de fios in.'º ben1 fiados, panellas, po
rongos e hu grd: de 'mel , carracaxasei e. outras cousas 
com q: costumão fazer os seus festejos; nas fontes cir
cu1nvizinhas lagos de Pinhoens (r) e outros viveres de 
q~ se costumão sustentar, e P?rq: se lhes tirarão alguns 
destes trastes p. • amostra lhes recompençamos deixando
lhes hft barrette vermelho, duas facas, tniçangas, meda-

(1) Os índios conservam pinhões pondo-os n 'agua, 
durante algun1 tempo, em vasilhas feitas de taquara. 
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lhas, aneis, navalhas, digo nlaravalhas, frocos e outras 
cousas semelhantes, e porseguindo n1ais distancia de clu
sentas braças estava en1 hfi Capão híia russa de alqutire 
de planta de nlilho, q: já apendoava, e continuando o 
Cam~ por elle achan1os varios alojamt-ntos, e hu bastante
mente grande qnei1nado do fogo <lo Catupo; em distancia 
de tres Legoas boas acbamo~ outro de tres ranxos gran
des, que ben1 acoruodão sento e sincoenta pessoas, e hu 
pequeno aonde por vir ja hfi Cavallo de hO. Camaraàa cau
çado determinei pousassemos, q: serie. hua athé duas ho
ras da tarde, e para tnelhor cautella, 1nandei ao Cap."' Car
neiro Lobo junto com o Tenente Domingos Lopes Cascais. 
e n1ais dous Camaradas a explorar o Campo, os quaes se
guirão o Cam ~ p. • diante q. paressia n1ais trilho por ha
verem varios q • sahião dos 1nes111os ranxos, e dos Cama
radas q." ficarão oito forão p." a cassa p. ·o n1atto e eu 
co111 Paullo de Chaves, hu Sãrg.'º e hft Sold~ fon1os· as per
dises ; nos ranxos ficarão o Capitam Lourenço Ribeiro e o 
Cap. "' José dos Santos e os Can1aradas, p." o que se varreo 
hu dos ran:xos onde foi achado hfi C'irio de milho branco 

' 
roxo e atnRrello todo pororuca, q. '" teria hfi b01n alqueire, 
do qual se remediou a necessi<lade do Cavallo cançado. e a 
nossa con1 piruás que fis d~ milho assado. tudo em hO.a 
panella do gentio de duas que acharão-se, do q: todos co
merão e · gostarão m~1ito bem, e os aco111panhei co1u o 
mesmo gôsto bebendo em situa hua pouca de agoa q. ' foi 
a sobremesa. 

"Fui as perdises e mattando quatro avista dos ran
xos, quando ja aparecião o Cap.'n Carneiro t! mais explora
dores dando nt.' .. salvas e repetindo-as tiven1os bom anun
cio vindo o Tenente sem vestia e sem barrette, e hú dos 
Camaradas João Lopes nu só com as Seroulas, e os mais 
sen1 alguns trastes q~ levarão, o q~ nos fes inferir q~ tinhão 
encontra~o o gentio pello alvoroço con1 q'. vinhão. 

«Contarão que havendo marchado pouco mais de hua 
Legoa, encontrarão hu ranxo quein1ado, e iuais adiante en1 

' 
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hft L~1go hú Jndio co_n1 5 filhos tirando pinhoens, que ven
do-os arrebata<latn~ fugirão, e elles a redia soltas os akan
çarão fazend0 Logo ao longe signaes de pás batendo as 
pali11as com o q~ parou o [ndio soubr~saltado, em extremo 
asnstado <lo que logo o tirarão, dan?o-lhe o Tenente h(i 
barrette eh: pizão encarnado, no que duvidou peg:lr o Tndio, 
n1as deitando-o de sima do Cavallo o apanhou antes que 
chegasse a terra ficando alegre, e muitto n1ais q.''" o n1esr110 
Tenente despio uma ximana de baeta cor derrol:ia, q~ levava 
vestida, t lhe deo, q~ ficando muitto contente peg0u nella 
e abraçou 111uitto tnais alegre; log0 se apeou o mes1110 Te
nente e lha vestio. co1u q~ ficou n1uitto ntais satisfeito. João 
L0pes, q~ tinha dado alcance aos filhos lhe vestia as suas 
tnombaxas, danrlo a vesti~ de guingão. q~ tinha a hG dos 
dittos E lhos e a camisa de bertanha a ontro. O C:lp. • Car
neiro deo hti Lenço de chitas vermelhas e huas veronicas a 
hfia filha; Diogo Bueno, e outro Camarada ceo ontro 
lenço. e abraçarão m.'" aos pequenos 1nostrando-lhe muitto 
agrado con1 q~ o Pay ficou muitto satisfeito dando abraço 
a todos e pratican:io por acenos por se lhf> não entender a 
lingoa, disendo-lhe donde estavatnos arranxados ponneteo 
de vir no seguinte dia, e dando mais o ditto João Lopes 
hft Facão ao Pay, n1ostrando mais gosto nas tnajs dadivas, 
com esta fes extremo de alegria, pondo-se a cortar com 
elle Ó Capim do Cantpo, o q~ os nossos forão ao tnatto bus .. 
car hu páo e o cortarão em 111uitas parte!' diante· delle, com 
o q~ mostrou o maior contentamento, e despedindo-se por 
acenos asegurou voltar no dia seguinte co111 iuais compa
nheiros. Os 'lOSsos Ca111aradas q.° tinhão hido a cassa no 
matto Ouvindo nelle o estrondo das salvas enterldendo es. 
tavamos atacados do gentio acudirão a toda apreça, mas 
certificados daquelle felis incontr.o Soavisarão com a ale
gria o pesar da perda da cassada, e a Cançada Carreira 
q• trouxerão; paçamos a noute mal, depois de resar, q: 
chov1a no ranxo con10 se fosse no campo. 

((Terça Feira aos 17 Secuidou em ajuntar os Cavallos, 
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e por q.' era o pasto macegoso de tal sorti:! se expargirào, 
que até ao n1eio dia não aparecerão todos. pello que teve o 
gentio tempo das nove horas vir achar-nos no seu aloja-
1nento, vindo primeiro oito criados, pello q: no dia antece
dente foi visto pell.os exploradores; forão o Tenente João 
Lopes recebelos hft pouco adiantado dos ranxos abraçau
do-os e fazendo-lhes m.' .. caricias, o q: coebio algu1n receio 
c~m q: vinhão, e chegando a nós rn.'º alegres os tratatuos 
cotn grande carinho, e de os vellos n1anços causou prazer ; 
compaixão foi o vellos nús, e sem roupa, ou compostura 
algu1na, pois algL1ns trazião seu 1no1lo de caniisas, sem 

· inanga, e estas 111esmas sendo m.'º curtas, arregaçada de 
sorte q: se lhe via todo o corpo da cintura p." baixo ; dous 
trazião bordoens na mão (dos quaes vão an1ostra) e enferi-
111os seren1 insignias de Officiaes entrê elles, e os n1ais com 
arcos e frexas, do q• tào bem vão am'ostra : e todos mossos 
be1n feitos e claros, e o ruais velho teria 50 annos, os e:a
bellos compridos de hú palmo pouco mais ou 1nenos corta
dos por diante bem redondos, e dous con1 coroas no proprio 
lugar q: os nossos clerigos a tem ben1 redondas, po11co 
maiores q: a dos minoritas; as sobrancelhas rapadas todas 
em geral : as barbás tecidas huas 111ais, outras menos, e 
perguutando-lhes porq.' as não rapa vão, ou trazião como 
nós responderão por acenos não terem com que. 

«A falia tão barbara, que hé totahn." distinta da 
geral Indiana, forão Logo vestidos, despindo-se os nossos 
das proprias canlisas do corpo, pois nos ficou todo o tre111 
no Porto, q." dista mais Je des Legoas' : Tirei a vestia, que 
levava vestida, que era cor de cana con1 botoens brancos, 
ficand~ cÓm o sobretudo, e a vesti a hft a q."' se tinha ves
tido ca1nisa, q· todo se mirou, pondo-lhes algumas meda
lhas no pescosso, inaravalhas, e vidrilhos, q: por cautella 
forão, e os 111ais camaradas <lerão a 111aior parte dos seos 
fattos ficando quasi nús, e tão ben1 m .'"' facas e facoens, o 
q: elles mais q .' tudo estimarão, e hft maxad0, q.6 hia p : 
fazer algum cam.° q: fosse necessano, mostrando por 
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:acenos o estima vão p . • tirar 111el, asim como se virão ·ves· 
tidos dkerão hião cha111ar outros, q:• ha\"Tião ficados no , 
-can1.° indo dous c-0rrendo aeste efeito e os n1ai~ ficarão nos 
tratando com 1n ... fameliaridade, como se fose1nos 1n.'0 co-
i1heciclo, pegando em cascas de pinhoens nos offerecerão se 
os queriamos q• os e1-1ão busca·r, e dizendo-lhes q· sin1 p.~ 
-OS contentar pegarã() em dous jacases, q.' ali esta vão, e pe· 
ga:,do pella mão a hu camarada José Pinto, o levarão até 
a beira do niatto. q. • distará do alojan1ento donde estava-.. 
111os do11s tiros de esping~rda . e ali lhe derão :"\entender 
q : voltasse por ser long{'. o lugar onde os Pinhoens est<l~ 
vão: o q,• fes, e logo chegarão os dous, q: tinhã0 hido a 
"Conduzir os mais q: atras tinhão fica<i 0. q: era oito, e os 
Tecebemos e v~stin1os COillO aos 0Uttos; entre e-:-te vinha 
hu a quem chama vão Pay q: mostra\"Ta n1ais madureza, e 
todos os mais xue chamavão por Pay ; dento 111ostra de · 
confiança armando praticas inperciptiveis, C'lm q: quize· 
rão mos trar o se.o ~grado. e por acenos lhe pedimos q: dis· 
paracem as suas frexas, o q.' pro1nptamente fizerão pe,. 
<lindo-nos atirasse ta111bem com as nos'sas armas no q.'" se 
lhes fes o gosto. 

<1Deitosselhes hum bocado de couto ao ar p.' q: atiras· 
seUl , o q: fazendo errarão o tiro; mandando botar ao ar o 
m esmo couro lhe atirei cotn affilicidade de lhe empregar 
toda a carga, e1n q : logo pegarão adtnirando-se todo de 
o ver passa<lo de hfl a a outra parte. Tirarão-nos as catanas 
das bainhas pedindo n1uito lhas dissen1os, n1as para os 
devertir derãoselhes outras cousas ; pedião m ... os botoens · 
das vestias por serem de casquinha e relusentts, tirando-os 
alguns pella sna n1ão ao Cap.'" José dos Santos sem no 
cortar offend1::rem o pano, ou corda do botão. 

<•Chegarão os dous q : tinhão bido ao Pinhão despidos 
das roupas que selhes tinhãc dado p." as não xujaren1, e 
trazendo bastante Pinhão o lançarão ao 1neio do terreiro 
fazendo-lhe fogo emsima, e entrarão- logo a pegar em si~ 
nando como se com ião, os offerecião; posse-lhe no terreiro 
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hft quarto de porco a Sado p.' q : co1nesse1n, e o não ac.::i
tarào; convidandonos m.'º ·q: fossemos ao seu aranxan1.'º, 
pegarão-1ne na u1ão querendo levar-n1e, mas tendv andado 
hft pouc0 dise-11.ie q' foc.;sen1 elles adiante, q: eu pondo-me 
a cavallo la h1a ter, o q : elles percebt:rào ben1, e deixan
donos alguns arcos e frexas se forão e1nbora, disendo q: 
nos esperavào no seo alojatnento; e os dous q.' tinhào 
ido buscar o Pinhão nos dicerão q: para ad .. H1de havião 
hido buscallus estavão Cavallos, e mandando lá ache1111JS 

sinco, q." nos faltava, os quaes toda a manhã seandavào 
procurand1>, o q:· tu<lo se percebeo por acenos, enisto co
nhec1::mos <t sua lisur~. 

u Depois de apareceren1 os Cavallo.s sendo perto de 
hum a hora 1nonta111os, e fazendo retroceder a hft Can1araJa 
doente e tres que o acompanhacem p: o Por..to, marchando 
eu co111 os n1ais desejoso de fazer mais experiencia nos ani
mes dos 111es1ncs gtntios ; p. • cu1nprir con1 a promeça. q'. 
lhe fiz de lá hir, segui o caminho q: elles .tinhão to1uado, 
encontrando varios Lagos de Pinhão, providencia de q'. 
usâo para o annuar sustento, hua ranxaria quei1nada, t 

tendo caminhado quasi legoa e meia bem 1nolhados r.le 
trevoada de hft alto se avistou a sua ranxaria, e a poucos ' . . 
passos nos sentirão, sahindo ~.lguns ao terreiro corno. tn-
']Uietos, vimos vestir as roupÇls, q~ lhe dt:'.mos, e bG. vest10 a 
Camisa com o detrás p: diante, e porque 3eguindo a n1ar
cha sem alteração, e chegando já nós en1 distancia de 50 
braças vierão ao nosso encontro tres Bugres: h~ com hu 
bordão e os mais sen1 arm~s; fasendo-nos s1na1s con1 a 
mãÓ p." q: chegasse1nos, e com voses impercetíveis ca111i
nhando aselerados na nossa frente até á porta do seu alo
jamento, receosos dos Cavallos, e por q~ os caens q~ nos 
acompanhavão se embrabecerão contra elles, e os noss~s 

· ti verão a cautella de promtamente castigalos reconhecerao 
0 auxilio e se puserão em sucego, conservando-se a maior 
parte delles annados; e apeados que fomos nos offerecerão 
com vose:s, asenos, o abrigo de seus pobres ranxos para q: 

- .)E;l)\9C•-----~----

'TIOS livr().sse:110s d1 chuva ; pqra mais os agradar entrei 
-em hú n1nxo quase de gatinhas pella pequenes da porta, e 
logo dois dell~s ton1igo Levando-me direito ao fogo, q~ es
tava no fin1 do ranxo. logo se centarão e me offerecerão 
-acento; sentei-me en1 hu pedaço de pau. q~ ali estava. e 
offerecerão;111e <lo Pinhão, q'. ali estava a assar ao fogo, ti .. 
rarão bu con1 a n1ão. descascarão e cotnerão dizanclo-me 
nsesse o n1esn10, e outro pegou e·m hutna atanãs ele tacoa .. . 
ra, n106trando •) uzo q~ devia ter, dá Pifa tirar o pinhão 
do fogo e d~scascalo, e comello, n1e ofertou: aceitei e ti
rando o pinhão dei ao Tenente Cascais q~ o comeo: e ou· 
tros, q~ ofiserão, dicerão q~ era tn.'" melhor, q:· os q~ havião 
trasido do lago, e ficando elles muito satisfeitos sahi p: 
fora do ranxo, esta vão todos os Camaradas expargidos hlis 
p: hua parte. outros p. · outra, mostrando recíprocos si
nais de affeLto, e alguns percebidos por acenos. Continua
rão elles algumas pequenas dadivas offerecendo-lhes vies
sem ao Porto aonde ba,•ia muito que lhes dar, o q~ elles 
pormetterão fazer, dando mostra <le trazerem snas tnulhe· 
res e filhos, q~ para isso tinhão já mandado da A Ideia prin
~ipal, corando com isto a cautella q~ tinhão tido de pollas 
para foro do Alojamento, conservando-se nel1e solnente os 

·que podião nsAr de armas. e ben1 mostrarão o receyo .que 
tinhão <l'eqne houvesse e1n n6 traição;. mas conto não vi-~ 
rão rnostras. nos pedirão m." ficassetrtos ~á. pois tinhão 
1nqndado cassar) e n1e11ar p." Pay. q~ assin1 me tratavão, 
e pegarão na mão de alguns Can1aradas. q~ tossem com 
dles pélra lhes daren1 q~ comer aonde tinhão suas mulhe
res e s~us filhos, e- mostrarão q~ muitto breve voltarião ._ 

11 Faltarão alguns d,)s que pella 1nanhà tinhão bido 
ao nosso pouso e estavão oi1tros q: la uão tinbão bi(!o, e 
dos trastes q~ lhe den1os jã poucos ti11hão ; em :fim vendo~ 
nos com a resolução de montar a Cavallo tornarão aro
garnos q~ ficassemos porq: havia de chover muitto, como 
succedeo, e estando nós já montando troucerão-nos bê 
grande tissão de fogo q~ o condusissemos, o q~ entendemos 

.. 

• 

' 
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ser entre elles grande finesa pello m.'º q~ lhe custa a tiral
lo; e estando ja a Cav-allo a partinnos veyo hU., e ofertou
me hu bordão dos- referidos, hU. arco e frexa. q~ aceitti 
dando-lhe hu Lenço vermelho,. t: as !igas das pernas que· 
era o q: ali podia dar deque ficou ninito ~tisfeito. 

«Todos os 1nais Indios nos offerecerão as. suas frexas . 
e vendo o gosto co1uq7 as aceitav-,Hu.os ponnettião faz~r 
muittas e trasellas ~ pusemolas diante de nós direitas co111 
as pennas para c\Jna, e vie1nos inarLhando, Jeq~ elles fize-
1ã(:; grande galhofa ; etnfim volta1nos co111 a resolução de
virmos ao porto, mas passando pello pouso donde tínha
mos sai do levantamos h:la grande crus p ... iuemoria deque 
ali tínhamos chegado, e p~üneiro Lugar donde Dt>us prin
cipiou a abrir as portas de' Sua Divina Misericor<lia a este 
gentilismo, que nunca prcsu1uimos achalo tão hun1ano, e 
tratavel co1110 experinlenta~i:1os ~ o ines1no Senhor permittai 
dar-lhe Lus para acertarem o Caminho da sua divina leir 
e os traga ao gremio da Igreja, e a nós força para conti
nuarmos esta grande oora. Ficou- se chamando a este 
pouso de Santa Crus, e continuanâo a viageru debaixo de 
trevoadas grandes. e infinitas chuvas nos veio anoutecer 
rto meio do Campo, e por<:( os Can1aradas Se pusessem e1n 

opiniões soubre o rumo q: seguiamos se forão apartando 
pello escuro da noute de forn1a q~ me achd só corri o Cap. "' 
Lourenço Ribeiro, e o Cap.'" José dos Santos Rosa, e des 
camaradas quase perdidos sem sabennos p. ·onde marxa
riamos, nos abrigamos a hu pequeno Capão sendo jades 
horas da noute, e ali passamos soubre a terra branda por 
mulhada, suprindo a falta da ceia o ensopado da ronpa, 
posto que sen1 sal pella pouca graça que tinha 

11 Cuidose em fazer htia boa fogueira, e a este ten1po 
ouvimos salvas q~ conhecemos ser o Cap.'" Carneiro co111 
alguns Camaradas, e respondendo-se, conhecendo elles, q• 
estavamos pousados o fiserão tão ben1 en1 hu Capão, q• 
proxi1110 acharão, e os n1ais can1aradas, q~ estavão disper
sos fiserão o n1esmo, e porq~ por direito estaríamos distan-

• 

S. PARANA.' 

- ----- -----·~\9(· ~---- .----

tes do Porto té legoa e 1neia, a tropa que nelle velava cui
dadosa ouvindo os tiros ·nos julgarão em algnn1 perigo, t 

porq~ o Jórçlão não dava váo pe11as cheias das trevoadas, 
cuidaràv logo en1 bottar hua Canoa, q~ tinhào principiado 
ao rio, e nella passarão a outra banda e fi.zerão varias dili
gencias p. • nos encontrar, dando salvas, até q~ con1 a nla
nhã montamos e n0s fomo:; juntando de forma q'. ao 111es
mo tempo chegamos . todos ao porto, onde con1 a noticia 
do passado fomos recebidos com reciprocas salvas,' senclo 
inexplicavel em tudos a alegria, visto quanto Deus favo
resse esta en1presa para a reducção deste im,1neaso pouvo 
pagão. 

(CNeste dia 18, como já rlice chegamos a este porto adonde 
a alegria dos que ficarão denós verem voltar ilesos, e con1 
as noticias referidas mesclarão o gosto com a emulação de 
os tennos deixados tendo bastante n1ateria p." q:, deverti
dos com as maiores demonstraçõens de alegria passasse
mos estes dias. até hoje Domingo 22 do Corrente na espe
rança de ver neste porto gentio,ao q~ deo comprimento 
aparecendo hoje as 7 horas da u1anhã defronte ao porto en1 
hfi alto alguns, e porque logo se percebeo q~ os outros cau
telosaw." se encobrião por <letras do lon1bo, ordenei a to
dos q~ curiosamente se alvoraçavão a vellos, q'. se não mo
vessem das barracas e rampas donde ~stavão, nem pegas
sem em arruas fora delles p. • q~ o nosso sucego lhe den1e
nuice o recdo; passando logo ~ua canoa a outra band2 
para recebello, o Cap .... Carneiro, João I~opes e poucos mais 
con1 carinhos, e abraços, e Lnais offertas os resolverão logo 
a passar o rio, gritando primeiro prendecemos os caxorros, 
advertencia dos n1esmos Indios, e offertando-lhes a canoa 
para passarem, elles com acenos dicerão ao Cap.'" Carneiro 
q~. pois estava de botas, q~ passasse nella, q~ elles passarião 
pella caxoeira, ap.ontando p: baixo donde ella existe, e dá 
váô, acompanhando-os hft nosso Francisco l\fartins, o qual 
posto diante ao passar o váo só consentirão emq. 10 baixo, 
n1as chegando ao mais fundo e mais perigoso pondo p.'' 
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tras tomarão dous a dianteira a sundar a passagem, e tan
to q~ estiverão deste lado andarão a procurar o Pay, que 
assim me tratavão receosos de chegar aos mais, até que 
sahi a recebellos, fisetào-me m.'* festa, e mnitto alegres 
chegarão a minha barraca, onde mandei dar dous covados 
de baetta a .cada hú, ou a maior parte delles tangas pinta
das, facas, contas e outras infinitas cousas, e a confusão 
comq~ chegavão hftns, e se retiravão p.· chagaren1 outros 
não deu lugar a que se fisesse verdad.° cctnputto de tudo 
quanto. levarão ; dos pri111eiros q'. chegarão a barraca foi 
hua 1nossa, q'. teria 16 annos pouco 1nais ou tnenos, b~tn 
feita, aseando-se, tratada não se reconheceda por India, 
trasia tanga, q'. lh~ dava por cin1a dos joelhos sen1 1nais 
compostura algfta, preparou-se com hua tanga de sufulu 
te baetta vermelha ao pescosso, varias miçangas, pente • 
na testa, chapeo na cabeça, de que ficou muitto alegre, e 
foi diser aos seus tanto que sahio da barraca, q~ estava 
m.'º bonitta, o que selbe per~ebeo por ser qua~i na língua 
da terra, todas as suas acçoens erão obr8das com honesti
dade; e vierão mais duas mulheres, q~ passavão de 40 an
nos, e forã0 vestidas da mesma forma ; varios rapas~s de 
oito annos pª cima todos bem feitos, e hft que teria des an
nos vestio Antonio da Silva Freitas, dando-lhe ca111isa de 
linho. calção branco, vestia, chapeo, q~ não parecia Indio 
criado nestes certoens, n1as sim rapas nascido em hua terrà 
sevelisada. Vinha tão be111 hu Indio pt:queno q~ teria dous 
annos e meio até tres, trasendo Pae as costas, era bem. 
feito, bonitto, e tanto q~ se vio entre nós xorou com bas_ 
tante excesso mas dando-lhe hua baetta vermelha e varios ' ,,. 
brincos logo seacotnodou ; por fim porque hü tomou híi 
maxado em hu ranxo ja indo com elle dançando e fasendo 
extremos de alegria, dando a entender q~ era para com elle 
tirar mel, fes que muittos delles, perdido o maior· receio, 
se expargicem pellos ranxos entre os nossos, ~onfundidos 
huns com outros de forma q~ já custava a destingnir com 
facelidade; e em fim quanto maxado virão, facas e facoens 

--
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tudo levarão, duas bayonettas, hô.a catana de Antonio da 
Silva, q~ foi excessivo o gosto doq~ a levou; todas as ma!s 
catanas, q: virão pertenderão com <Yrd· excesso hna faca e. . , 

do matto q~ eu tinha a cinta custei bem a defender queren-
do hu q~ lha déce, fazendo ja negocio com hfta bayonetta, 
querendo mettela na bainha da faca em refem, e só o pude 
sucegar dandolhe a entender que era para dar ao Cacique 
secá viesse; n1andou-se pellos prettos tocar clarins, bua
zes, e caixas comq: ficarão adtnirados e alegres. Ruberto 
André q~ tocava be111 viola a tocou, e dançou, e elles con
te~tes e confusamente o :fizerào, e fizerão fortes dilligencias 
para levarem a viola, bullindo muitto nas cordas e ad1ni-

' rando, e exami:uando o q~ tinha por dentro. 
uSerião por todos setenta p~uco 111ais ou menos, forão

se pellas des horas deixando muittas frexas e arcos a to
dos os Camaradas dando a entender q~ hião buscar as mu
lheres, e vinhão, e quase selhes percebia q~ querião ir com 
nosco p." as nossas terras. Logo se preparou o ·altar pª o 
nosso Capellão dizer missa por ser Domingo, que ouvindo 
demos ni. ... graças a Deus por tão bons princípios a redu
ção destes pagoens, tendo todos passado o rio p. ·outra 
banda, . antes de principiar a nlissa se forão deixando nos 
çheios de gostos e alegria pella esperança q~ temos de reco
lher ao gr~mio da Igreja este disperso rebanho; hé quanto 
se tem passado nestes Campos de Varapoava com os Indios 
da nação Xuelan, segundo algumas palavras que selhes 
tem percebido. Para n1aior clareza fiz esta relação no Porto 
do Pinhão do Rio Jordão aos 22 de Dezembro de 1771.
Affonso Botelho de S. Payo e Souza. 
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SEGUNDA PARTE EMO.ª SE CONTINUA O MES-,..,, 

MO ASSUMPTO, SEG.UINDO A MESMA ÜRDEM 

• AO SUCESSO DESTA VIAGEM NO ENCONTRO 
COM OS lNDIOS. 

((No dia 23 despachei ao Sargento José Joaq11in1 Cesar 
para S. Paulo t.om a relação retro, arcos, frexas, bordoens 
_e inais trastes que os Indios tinhão deixado para tudo 
:lpresentar ao Ilhno. e Ex1no. Snr. General D. Luiz Anto
nio q~ com rasão se deve alegrar, e estimar estas felíses 
11oticias sucedidas no tempo do seu govc:rno, não só pella 
propagação da fé, q: suspira de tão bons principios entre 
estes pagoens, co1110 pella dilataçã0 em angmento do 
Reino, tanto em terras co1110 e1n vaçallos, q~ S\!rá sempre 
memoravel o deverse ao disvello co1n q: S. Ex: procura o 
augmento desta Capitania. 

(<Fiquei aplicando todo o cuidado ·na eleição do 1 ugar 
p: a construcção de huma fortaleza em o resp.'º militar, es
tabeleça este Continente o direito Senhorio deste Pais e 
para com ella animar o Corpo de húa populosa Povoação 
q~ provavelmente se ha<le estabelecer com multiplicadas 
fasendas de gado, p .· o que convidão estes dilicioso~. ame
·nos e forteis Con1pos. 

((O Gentio q~ igualmente deve estar gostoso e a son1-
brado da não tsperada afabilidade q~ em nós ten1 encontra
do tendo-se retirado no dia 22 com pron1es~a de voltar com 
as fantilias, movidos, ou do receio q: justan1ente de nós de
vem ter, Lemb1ados das tiranissinias acçoens por tantos 
modos q~ com. elles uzarão os Antigos a pouco mais ileso an,_ 
nos (1), ou da curiosidade 1le notarem os nossos movin.1en-

(r) O grypho é nosso. A declaração acima justificá o 
o'dio votado pelos indios ás pessoas de origem civilisada, 
a que chamam ainda hoje de Portuguezts. Esse odio tarde 
se apagará, pois que por meio de lendas vão transmittindo 
de paes a filhos os massacres de que fora111 victin1as os 
seus antepassados. 

-
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tos julg(\sse deixarão sentinellas, po1·q: indo alguns Ca
tuaradas a cassa no dia 24 a huns Cnpoens, q~ abordão o rio 
perto deste .porto, reconhecerão trilha fresca delles, e tendo 
1norto hOa.oncinha vulgarm.'· ·chan1adajaguatirica pondo
se no barranco do rio continnarão a cassada, e na volta não 
achando a bonde tinhão deixado conhecerão q: o gentio 
tinhão levado, e chegarão aviriguar a trilha de q11atro q: 
se verificou ; 1nais, porq: anàando trP.S Ca1naradas e1n 
huns Capoens tnais altos a ca~sa vendo híi veado no Can1 · 
po pastando, o que forão negaciar, o 1: fazião tatnbem S 
In<lios, nem huns, netn outros pttdl·rào lnatar o veado, e 
voltarão os nossos p." não haver algum encontro, q~ des
con1puzesse a boa armonia, que conservamo<>. virão fogo 
e1u hu Capão p€rto em q: u1ostrava estar tnaior nu111ero 
de In<lios. 

uNo dia 25 se dicerão as tres missas da festa do 'Natal 
antes de ser dia claro, esperando viessen1 os Indios nesse 
dia por estarern · pertos afim denos achare111 mais desetnha· 
raçados p." os receber, ~ conto não aparecerão até o n1eio 
dia, forão huns a cassa, e outros p. • o Ca111po a tratar dos 
Gavallos e do gado. 

(INo dia 27 in<lo outros Can1aratlas tãobem a cassa 
para as partes do Can1po do pouso triste encontrando huns 
porcos ao matalos virão q: dous bugres de hO alto visinho 
curiosamente presenciavão o n1odo con1 q~ os nossos fasião 
a cassada, e porq: os Porco:-: acossad_o dos Caens se reco
·1hião a hft Capão visinho seguirão-nos a ·matalos, e an
.. dando <?S Can1aractas embebidos no proveitoso deleite da 
u1atança dos Porcos, por ouvire111 hít aSubio repararão q: 
hft Bugr~ n1ui perto delles o tinha dado, retirando-se setn 
haver mais acção. · 

((No dia 28 lógo de ma!ihã aparecerão alguns e111 htl 
alto q~ fica fronteiro a este Porto na distanci~ de tnais de 
seiscentas hraças deonde logo se retirarão tornandü logo 
ao 111eio dia · a àparecer no mesmo lugar, e seriào tres ho
ras vierão mais perto de sorte q: aSenando-selhes e bra-

.. 

.. 

" 
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<larrdo elles fiserão <> nlesmo, doq: se enferio ser mais q: 
~nriosidade de exploradores, e porq. • aSenando-selhes q .. 
chegacem ao Porto, se tetirarão ; determinei fosse a outi:a: 
banda do rio, aonde elles estavão, João Lopes, e Manoel 
Pinto, e o seguissem em algurtla distancia aver se assin) 
ch~gavão procurando-os assim o fiserão, porem os Bugres 
vendo-os 1n?.is se ausentavão por cujo motivo determina
rão voltar, ~01110 fiserão, e a poucos passos olhando p." elles. 
virão q." estavão no alto seis, ~ q~ destes quatro vinhão 
direito aos nossos, e dous fkarão immoveis percebendo
selhes aSenos, e voses, voltarão os nossos p." elles, e 
chegando os Indios se abraçarão e <lerão grandes mostras 
de conservaren1 a mes1ua a1nisade, convidarã0-os viessem 

~ . 
ao n(1sso Porto onde havia muito q: lhes dar, ao que mos-
trarão responder, sendo mal entendidos os seus acenos, 
q: hião buscar suas famílias, e cousas de comer, e q: 
vinhão p. • lhe dan:m faéas e facoens, e assim despedirão 
com muitos carinhos e abraços, tendo hu delles . usado 
a acção de cortar huns pequenos ramos do Campo esten
dendo-os no chão com acenos, q: os .nossos entenderão 
p: q: nelles pisassem : serã talves afectuosa finesa entre 
eUes, co1uo entre os Hebrêos; e passou-se o resto do 
n1es, e anno, sem inais novidade, q~ não virem como nos 
esperavaruos. 

Anno de 1772 
11No pritneiro dia deste anno depois de diser missa, e 

iue confeçar, e varias pessoas, mandei a Paulo de Chaves 

co111, desoito Can1aradas passar o rio alem e procurar oca
n1inho, q.' no Capam dos Porcos tinhan1os topado o gen
tio. e seguindo p.- a parte do Sul para elle porseguir para 
a do Norte a ver se havíão mais alguma~ alddas do gentio 
e faser outras diUgencias necesBerias. 

uPassou o rio alem pello meio dia municiado e prepa
rado p. • poder dilatar-se o tempo que fosse perciso p. • dar 
co111pri1nento ao q: lhe ordenei. 

• 
• 
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• «No dia 2 passarão o rio p. • alem algumas pessoas a 
tratar dos Cavallos q~ por lá andavão porter melhor pasto, 
-e andando-os procurando virão sette Indios em hu Capão 
perto~ pe11o fogo q.' delle sahia conhecerão estaren1 mais, 
acenarão-lhes q.° viessem, tnais elles levantarão os arcos e 
não lhes perceberão os mais acenos~ fiserão; tão be111 os 
nu·smos forão vistos por algun1as pessoas desta parte do rio. 

«Não houve nnvidade até o dia 5, q.° passei com seis 
Cavaleiros o rio ale111, e segui as suas margens p." a parte 
tlo Sul ver se encontrava paragem suficiente para dar prin ~ 

~ipio a fortaleza, e tendo andado quase tres legoas avis~ 
tando grandes Campos, que estão para o Sul, , e faltar e xa
lminar, segui p." a parte doeste e tendo n1archado h!'la uoa 
egoa enc o ntran1os hõ. caminho q: os Indios tinhão feito 
quando vierão ao n0sso alojan1.'0 :~ o dia 22 de Dezembro do 
anno passado e nos recolhemos por elle p." o Rorto, encon
trando varios passos .etn ribeiroens co111 bastante tr nbalho 
os passamos; recolbime pellas oito h oras da noute, e pouco 
ao depois chegou Paulo de Chaves com a partida q~ ti11ha 
bido p." a parte do Norte como aSinta selhes ordenei, dan
<lo as noticias seguintes : 
'-' uQue caminhando pellas margens do rio Jordão até as 

<::apeceiras q: da parte do Norte nascetn dos l\fontc:s, e 
continuando-os ao Sul encontrou híl aloja_~en~o pequeno 
deixado de poucos dias com algum milho e n1urangas, e 
porseguindo ao n1esn10 rumo p." examinar toda aguella 
Costa até o Capão dos Porcos, e 1nais adiante acharão ou
tro aloiá.111ento 111aior onde híl dos ranxQ~ tinha de com
prido 25 passos, e oito de largo; e ahi acharão variçs tras
tes do uso dos Indios de panellas, porongos, prattos, cara
caxases; linho em estrigas da qual fasen1 cs seus panos' 

·e mostra q.° o tirar da eslriga da granéle (14), ·· tres co~os 

(24) Sem duvida refere-se á urtiga grande, de que os 
índios servem-se para fazer os seus curús, panno con1 que 
se cobrem . 

• . 
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gra1ides ben1 feitos, q: betn poderá levar sette alqueires de 
tnilho p: situa cada h\t, balaios t cestos bem tapados ~ 
bem feitos rebocados por dentro e por fora co111 cera, q'. se 
supo~n1 ser para traserem agoa das fontes, cristaes finos , 
q.' os partirão soubre outras pedras para suas navalhas. 
híia rossa, q: teria de milho indo alqueire, e algu1n eru 
pendão, e examinarão q: o caminho q~ encontrarão no Ca
pão dos porcos hé o da serventia deste alojan1ento p: a Al 
deia principal, do q~ ja trat4mos, e conhecerão rastos dos 
q.' virão a este porto, q: os forão avisar q~ supoen1 o 1110-

tivou a retirarem p: a Aldeia não pello ca111inho do Capão 
dos Porcos, pias sim por endereitura ao Aloja111ento onde 
pousa111os aos 16 do 111ez passado, seguindo a grande ras
talhada que fiserão. 

uTirarão-se dous porongos grandes. e selhes deixou 
hua faca e húas ligas, e dahi porseguindo o mesn10 rumo, 
de hü grande alto a vistarào toda a Ca111panha, q: vai por 
detrâs do Capão àos Porcos até os morretes do 111atto, q~ se 
avisinha a serra da U?uturuna, q." tão bem ~vistarão di
visada da monta ria pello riegro dell a. da qual os cabeços 
tnais sinalados q~ se vião são cortando de Sul p." o Norte 
com este feitio (1); isto hé olhando p." o poente, q: hé 
por donde passa o Rio do Registo, e dali cortarão ao ribei
rão do Capão dos .t>orcos, e acharão ser de bom tamanho, 
agoa negra, parada, varios saltos, lageado como os demais 
corregos, qu\:! el)l toda viage111 encontrarão, e vertem da 
Costa do matto gros;Ó para os Ca111pos, huns p." o rio Jor
dão, e outros p." o ribeirão do Capão dos Pvrcos, cujos 
nascimentos vem dos Campos; no Capão acima do dos 
Porcos ach,.rão tres pousos do gentio, dous con1 ranxos e 
hú sen1 elle porem -grande q: betÍ.1 mostrava ser de n1uita 

(1) Está no original um desenho tosco, mostrando a 
fónua da cunlia<la da serra, desconhecida hoje pelo nome 
acima referido. 

•• 
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gente q~ por elks passava, dahi Serrecolherào a este porto 
tendo marchado neste circulo boas quarenta lF>goas. 

11Das cabtceiras do rio Jordão notarão q~ para o outro 
lado ha:iào verdts novos nas Campanhas, q: para aquelle 
l~d? existem ~orrendo p." o Nordeste, .e leste, e por não 
d1v1sarem canHnho nem trilha, q.' pasasse p." aquelle Lado 
pode-se persumir q~ p. • aquella Serra habitava outra nação 
de gentio. 

11Aos 6 partio o Tenente Ca:;cais com dtsasette Cama
radas a buscar passo no rio·do Pinhão q~ deste Lado nasce 
do Lesnordeste, e tazer barra no Jorc!ão. 

•<Aos 7 vimos que ja tinha pass~do o rio e lançado fogo 
aos campos do outro lado, e foi tàobem Paulo de Chaves 
c?n1 alguns Camaradas examinar o Salto grande, q~ fas o 
no Jordão entre 0 Porto do Pinhão, e veio com a noticia de 
o ter visto e ser altíssimo e horroroso por ser entre 0 
matto. 

((Aos 8 Logo demanhã me despuz a ir ver o citio aonde 

for111ava tenção dar principio a fortaleza, e fasendv apron
tar Cavallos p<ira os q.' me havião acompanhar e 0 embar
car p." o outro Lado donde ja estavão os -cavallos sevio ha 
grande lote dos Indios em hft alto defronte ao Porto e 
~ais dous Lotes en1 diferentes lugares, cada ht1 delles 
n1ostrava traser 111ais de sento sinconta Indios, e porq.• 
n1arcbavão apressados direitos ao porto j\tlgamos vinhão 
como tinhâo prometido. Suspendi a viagem, voltando p." 0 

qua~tel fasendo aprontar-lhes roupas q~ se tinhão feito para 
vestir as mulheres e os mais, q~ a todos se havia de dar e 
disse ao Sarg." Manoel Gomes e ao Tenente Candido esti
tivessen1 cada hO na sua pessa de Artelharia promptos p. • 
dar fogo, e as mais annas, e os Corpos da goarda com as 
cautellas necessarias sem dar suspeita aos Jndios, q: des
confiavão delles. 

uSem embargo de ser o gentio m."' maior em numero 
do q~ costumava vir, não causou horror-a nossa tropa pel-
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las repetidas vezes, q~ os tinhão visto· ali, os cassadores 
na cassa, os can1peadores no Can1po, e emfim nós nos 
Seus proprios aloja111entos adonde inexplicavel hé o peri
go a que nos expusemos. 

<<Vinhão tocando suas gaitas en1 tacoaras, vierão di
reitos ao porto, passarão 0 rio, forão df\S nossos alguns 
recel?elos com amigo, com o 1nes1no carinho e agrado che. 
garão ao nosso quartel, os primeiros sen1 as costun1adas 
armas q: tr..tse1n, vinhão algumas 111nlheres forão loo-o 

' e> 
vestidas e preparadas de saias, Camisas bajóz, Contas, 
n1issangas, brincos, espelhos e muitas mais cousas; aos 
hon1ens tangas de xitas riscadas, e tudo quanto apeticião 
selhes dava, con1 dc::rnasida confiança, entra vão pellos ran
xos, chegarão alguns a tomar machados, facoens, até hO.a 
bayoneta sem esperar q' selhes desse, oq: tuào se dissin1u
lou para os não desagrad~r. Estava uo lado direito o Coar ... 
tel do Cap."' Lourenço Ribeiro do a barracamento o algu
ma gente com prudente cautela cobrindo as armas. e ·o 
mesmo no quartel da gente da expedição, q.° estava no 
lado esquerdo, e no Centro estava eu aonde se puserào 
duas sentinellas a titolo de fazer igual destribuiçã') <las 
alfaias que. selhes dava. e porque ja não havia facas. e el
les instavão por ellas, percebeu-se grande desconsolação· 
trouxerão milho verde, q~ offertavão, e na mesma form~ 
bollos de milho tão ascorosos q~ só o desejo de os agradar 
tirava o horror de os aSeitar, sendo dificultoso o olhar 
n1eios de dilatar ou comellos, pois instavão tanto o fises
semos, fortemente trabalharão com muitos e en1pertinen
tes carinhos para tne condusirem para o Porto, e me não 
custou pouco a despersuadillos sem lhes desagradar, ponto 
emq: se cuidava m:· para os ~dquirir e redusir ao gremio 
da Igreja ; na mesma forma o Cap. m Lourenço Ribeiro, e o 
Cap. m José dos Santos, e outros mais querendo levar as 
costas e procurando todos os meios e agrados p. • nos re
dusir a ir aos Sêu.s abarracamentos, porq• pella coEfusão 

• 
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raros reparavão no q." os mais obravão. querendo ca<la hu 
s~r Autor de eroicas acçoens huns co111 praticas (que gosto 
poderia haver não sendo percebidos senão p )r acenos) e 
ontros ja ensinando a lingoa a htrns. e outros, o Padre 
nosso ã outros. 

t•Estando co111 esta fau1iliaridade todo o seu ponto era 
intord1 ·siren1-se nos nossos corpos da goarda, o q~ não pu
derão conseguir e àesenganados temerão pôr em execução 
o pensamento emq:· vinhão de nos acabarem a todos, e 
roubarem-nos deq~ Deus nos livrou pella sua alta provi
dencia, pella senceridade e boa intenção comq~ procurava-
111os ·a redução destes barbaros, q~ debaixo de tão boa fé 
aSeitando as demais dadtvas comq~ todos hiào convidando
os, trazião tão damnados coraçeus. e para conseguin:m 
melhor o seu fin1 convi<lavào a todos com e111pertinentes 
rogos, cahirão ~a inpru<lente resoluçt..o etn passar o rio 
com elles cada hu por sua vez ~lanoel Pinto. José Pinto, 
Vicente Domingues, João de Ra1nos, o soldado .Monoel 
Francisco, Lourenço ca1J1arada do R.mo. Capellão, h!'l ra
paz do Cap.m José dos Santos, todos apé e sen1 armas, e o 
Cap. m Carneiro a Cavallo, e dtlã versuadidos dos carinhos 
daquelles barbarvs os ac0111panharào até encobrirem-se 
com a 10111ba q: fica n1eia Jegoa distante do nosso abarra
carnento, levando-os cotn tn uittos folguEdos. e brincos até 
onde estav~ gra nde moltidào de gentio, q: tinhão ficado 
~scondidos, e os fiserão perecer co111 n1uitta crueldade que 
bem 1no?travão a tirania barbara dos seus coraçoens. O 
Cap."' Carneiro, q~ hia a Cavallo tinha-se apeado a beber 
agoa com elles, e nlontando outra vesa Cavallo continua
va para onde elles o gniavão, acompanhando-!) sempre hft 
grande nu111ero de gentio. mas co1110 ficava inais alto pôde 
vtr a ht1 dos Ca1naradas morto no xan1 e conhecer a trai~ 
ção, dissimuiou, e tanto q'. pôdt! ganhar alguma distancia 
deu de esporas ao Ca\.a)lo e a toda a carreira pôde ganhar 
hO. passo pell~ banda de baixo, e~tando todo o alto coberto 
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de Indios. correndo venceu a escapar-lhe cotn a felicidade 
con1 lhe. não acertare1n con1 as infinitas frexas comq.~ ll~e 
atirarão, sendo providencia <lo Altíssimo paraq: escapan
do viessemos no conhecituento da aleivosia e ferossidade 
destes crueis inimig-os. 

«Elles q~ destintos traços tinhão ocupado toda a Cam 
panha vendo q~ o <l itto Cap."' lhes escapava por h!\a baixa 
procurando o Porto .ias canoas, ariba do Yáo aparecerão 
huns etn hft alto deonde fasendo sinais aos q~ comnosco 
estavão estes subitau1ente com arebatada carreira e grita
ria fug.irão para o Porto do váo, passanào-o se reunirão 
aquelle corpo, e ainda :\O fugir fiserão com tanta industria 
q~ con1 acenos fingião irem buscar q~ con1er, e esta acção 
uos deixou confuso, e muitto ruai.• vendo a este tempo hft 
Cavaleiro, q~ era o ditto Cap, "' , q~ a redea solta <lema ndava 
ao Porto das canoaa aflito e gritando por ella, e chegando 
infonnando-nos daquelle aleivoso cas a nos pôs erugr~ndis 

simo pesar, não só do sucedido, como de o não sabermos 
antes que fugissem porque certamente serião bem vinga
das as mortes dos nossos ca1uaradas, não tanto pdla ra-. 
são da Vingança, co1110 p: q~ o horror do Castigo lhes ser. 
visse de emenda. 

n Deus que reconht cia o nosso interior, gosto e desejt} 
q~ tinhatnos da rtdução daquelles barbaros, seria servido 
livrar-nos por este 1no.10, porq~ a não ser assim pereceria. 
n1os todos, q~ confiados na imaginada simplicidade 1~ mos
travão aquellas feras ja não procuravan1os mais q~ conver
tellos nem haveria prudente cautella que pudesse livrarnos 
de inimigos, q~ se fasião tão domesticos e familiares, e 
com tanta maldade q~ se observou ao depois serem os bol
los q~ <lerão emvenenados porq: hft unico cão que comeo 
delles logo morreo. 

.Tanto q: o ditto Cap. •nos informou do caso determi
nei ir soubre elles com hfta partida de cavallos o q~ n1e 

. impedirão p. • q~ se não desanimasse aquelle pequeno Cor-

.. 
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po, porc-m foi hú::t esquaora. q~ marchan<lo co1n a prestesa 
po~sivel ao alcance delles, não chegarão a ver senão o rzs
to, q~ atravessandn as resting-as se meterão aos Capoens de 
n1atto oncle a cavallaria nenhfta particla ten1, e muitto pou· 
cos rl f'>pé. onis eltes cón10 senhores de casa S3betn das en
tra<fa.s e sabidas. 

" Vcltarãn com os corpos <los Cam-;ir::i d~s. q: f0rão se· 
pultaàos cntn a piedaife possível , e hC delles sen1ivivo, 
qne ainda se confe~sou e durou 24 horPs . 

u Vendo as cousas neste estado e o perigo emq~ se 
achava o Tenente Cascais com os pou ... o~ Can1aradas q~ o 
acompanha vão. que pellos fogos que tinhão feito facilm en· 
te o gentio os podião encontrar, e elle ignorando o seu 
máo animo receberia-ns cotn a costun1ada afabili<lade, <lo
que bem se aproveitarião m~tand0 -os como fizerão ao~ ou
tros, q~ av::inçarão separ::tdos do Corpo, mandei Logo cha
mar, e as dés horas da noute chegarão ao abarracnmento 
com a noticia de terem acha<lo passo no rio do Pinhão, e 
vendo o perigo emq~ estavamos de perecer a fome por não 
haver ja n1ais q~ hO.a pouca farinh a que Hpenas chegava p: 
~ dias e estarem os bois já no resto. q~ escapando do gen· 
tio chegaria com regra para oito, ou nove dias. e ainda da 
pouca cassa, sem esperança, e com evidente de perecerem 
os cassadores na mão do gentio, a gente da expedição pouca 
e debilitada do trabalh0. eis cavallos es tafados do Labori
rioso Caminho. e ·de explorar a Campanha, de forma que 
postos etn rondas en1 poucos dias aC'abarião. e expostos ao 
Campo o gentio os acabarião como já tinbão principiado, 
dando fim a tres, que não forão mai<:; vistos, e hft que se 
achou varado de hua frexa. A necessidade de. forças para 
c~bater a furia de tão grande multidão de gentio, q~ ·mais 
rrescerão em se ajuntando os das Aldeias que existe ao Nor
te a impossP.belidade de podermos ser socorrido de povoado 
em pouco tempo, o perigo de nos tomarem os caminhos 
com cHados, por unifformt 1le todos detenninei retirasse-

• 
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n1os á salvar as vidas e tren1 de Sua ~1agestade. que se1a 
reruedio pereseria tudo e111 poucos dias. pella falta de man
timentos. 

u A 11 de de janeiro partimos ~0111 as cautellas possi
veis p." evitar os assalto~ q: poderia111os ter, principaltu.' .. 
se nos tivessem· tomado a · entrada do ma tto : Deus q~ nos 
Livrou de tantos perigo::;., nos Livrou tàobem deste, d a n 

do-nos tão feliz viagem, q: bastaria hú só dia de chuva nt-lla 
para q: peresese toda a Cavalbada, q: por fraca, n1al pôde 
sahir hua parte com o Trem, fasendose marchas tão ordi
nanas. 

« Estes favores, e tão repetidos milagres, deve1nos .ª 
Deus, pella_s oraçoens conH( nos socorrerão os pi os an11-

gos, e devotto Povo de Curytyba, com as éuntinuas nove
nas e repetidas supli~as, q: fiserão a Deus, e a Sua ~lay 
Santíssima rogando pello nosso botn sucesso. Os perigos 
deq: Deus nos Livrou, nen1 ainda os que virão, cabahnente 
conhece-rão, porque só a refl.ec~ão delles causa horror aos 
animos mais constantes. 

« Hé o qu~ se passou na entrada e descobrimento dos 
Campos de Varapoava co111 o Gentio da Nação Choelan (I} 

w Curytyba, 3 t de Janeiro de 1772. 

1( Ajfonso Botelko de S. Payo e Souza.» 

, ____ ..; 

(1) S6n1ente à antipathia naturalmente votada pelos 
indios aos colonós explica a traição de que ia sendo victi
ma toda a comitiva do Tenente Coronel Affon6o Botdho: 
pois, como se-vil) ,_este e seus commandados iora~ em ex
tren1-0 generosos para com os gentios, tratando-os co111 
sincero affecto e recebendo-os em seus alojamtntos co111 
verdadeiras provas de fraternidade, 

1 
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MEl\.10RlA 
SOBRE O DESCOBRIMENTO E COLONIA D.E GUA· 

RAPUAV·A, ESCRIPTA PELO PADRE FRANCIS

reo DAS CH AGAS LIMA, r. u CAPELLÃO .DA 

EXPEDIÇÃO EM 1809, ·E VrGAR.Io CoLlADO 

DA FREGUEZI '\ DE N. s. DE BELEl\1. 

Capitulo .!. 

Nome. extensão. im,Portancia da sua exploração e epo
chas hist01·icas. 

uFicam co1uprehendidos os campos de Guaraptiava ent 
uma parte do t erritorio ~ntigamente den0n1.inado Gua·irá. 

«Contam que aq nelle nome lhe foi dado por uns anti-, 
gos sertanis'tas. que havendo chegado aos ditos e caçan<lo 
unia arara, que pn:•nderam pelo pé, esta fizera· esforços po1· 
l ibertar-se. e não podendo partir a corrent inha com o bico, 
~pplicou este á perna, e cortando-a ·Se escapou. Os serta
ni stas então d isseram, em ph.rase <la anti g-a linguagetn do 
paiz, Guará (em contrapos ição á palavra Guairá, que s ig· 
nifica µassaro pequeno) e Puava, is to é, ave que não é ras
teira, mas voadora veloz; de Ci.ljo acontecimento resnltuu 
ficar o campo cont aquelle nome (r). o qual depois· se deu· 
ao vasto terreno desde o rio Ytatú (en1 "11jas 1nargen.'> es· 
teve a antiga e detnolida ViHa Rica) até ::lS·cabeceiras do 
Un,1g11ay, e desde a Serra dos Agudos até o rjo Paraná. 

«Comtudo a extensão dos ditos ca1rtpos te111 !'iÓmente 
20 legua$ de comprimento, e 12 a 14 de largura, lituitados 
pelos h0sques que os circumdam, e os separam dos Cam
pos geraes de Coritiba, do rio Pequiry, do rio Cavernoso, 

_ (r) Adiante reproduziremos o que, sobre a significa
ça.o da palavra Guarapuava , escreverélm os illustra<los es
cnptores Dr. Macedo Soares e Luiz Daniel Cleve. 
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e do rio do Pinhão, tendo ao Sul o rio Jguassú, que é bor
dado por uma estreita orla de mato nos fundos dos dit0s 
campos. 

«A prin1eira conquista on posse, que dos ditos se fez, 
foi no tempo do Capitão General O. Luiz de Souza, em 
execução ás instrucçõês que recebeu do l\tlarquez de Po1u
bal, o qual conht,·eu que o~ descobertos para as partes do 
rio Paraná, alêm dos interesses que podia1u dar ao Estado, 
facilitando a con1municaçào com o Paragueiy e suas a<lja
cencias, vigiariam as fronteiras, estabelecendo ahi algu
mas colonias, isto que já 11ão havia esquecido aos Hespa
·nhoes, no n1P.io do secu1o XVI, quando estabeleceram a 
sua Cidade Rêal na einboca<lura do Pequiry, e. Villa Rica 
na iuarge1n meridional do Ytatú : povoações que deu1ol1das 
foram pelos a11tigos Paulistas. 

«Aquelle Governador entrou n 'estas arduas em prezas 
t-m 1767, e n1anduu· treb principaes expediçõt:s, uma para 
Iguaten1y, outra que sahiu no Paraná, pelo rio que se de
nominou de D Luiz, e uma terceira para descobrir os 
Ca111pos de Guarapuava. 

u.A prin1eira expedição, para sim ilhante fi.111, foi con -
fiada a Brunp da Costa Fllgueír<ls, que se eiubarcou no riv 
Iguassú ; porê111 depois de u1n annv de digressào, não en
contrando senão matas, e frustrando-lhe as esperanças, 
desanin1ou e regressou. 

11Succedeu-lhe o Capitão Antonio da Silveira Peixote 
(1), que adiantando-se n1uito pelo dito rio, foi, depo~s 
que sahiu na sua barra; preso peles H.::spanhoes. Depois 
d 'e&te foi mandado o fallecido Tenente General Candido 
Xavier de Almeida e i3ouza (então Tenente), o qual co111 

(1) Este illustre filho de Paranaguá, sendo pre~o e~ 
1770 tm Curuguatey por unia forç~ de 100 paraguayos, foi 
victima de crudelissim~s torturas no carcere de Buenos 
Ayres, conforme se podera verificar ~ais claramente na 
Histon:a do Paraná, de Romaria l'.\1art1ns, pag. 126. 
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effeito descobriu os ditos campos em 8 de Setembro de 
I 770, tendo desembarcado na margem direita do rio, e va
rando as matas pelos logares que ia notando serem menos 
espessas. 

«Por ordem do Governador e Capitão General entrou 
n 'esses campos por un1a picada no mato, que os separa dos 
Campos Geraes, o Coronel Affonso Botelho, o qual depois 
que viu 7 dos seus soldados mortos pelos Indios, e poucos 
r!cursos, quavdo aquelles o visitavam eni tom de aulizade, 
fez sua retirada dando a expedição por acabada. 

<1Co1n a chegada de El-Rei D. João VI ao Brasil, ten
tada foi nova1nente esta. expedição pelo Ministro de Esta
do o Conde de Linhares, Í'Jnda1uentando-se dos mesmos 
princípios do Marquez de Pombal, para cujo fi~ se lavrou 
a Carta Regia de r de Abril de i809. . 

((Em execução á dita determinação se apromptara n1 
em breve te1npo 200 homens armados e munic~ados, debai
xo do commando do Tenente Coronel Diogo ~into de Aze_ 
vedo Portugal, outros Empregados, e dois ~1issionarios, 
~ saber: o Rev. Francisco das Chagas Lima, Presbítero se
cular, e Fr. Pedro Nolasco da Sacra Familia, Religioso 
Benedictino, com as co1npetentes instrucções, tanto do Ca
pitão General Antonio José da Fonseca e Horta, assim co
mo da Junta da Fazenda, nas quaes se expunha a maneira 

\ 

pela qual se deviam explorar os ca111pos, tratar co1n os 
Indios, e funda·r as povoações. Partiu com effeito a expe
dição, e a I de. Agosto se achou reunida na· entrada do 
n1ato, alên1 do qual fica ~o , campo, e 1-. 'esse lagar estE>ve 
acampada' dois n1ezes. Depois passou para S. Filippe, va
rando o mato, aonde se de1110rou 4 mezes, d 'ahi seguiu a 
Linhares, á inarge111 do Embetuba, aonde residiu 6 mezes, 
n 'esse tempo o caminho que deviam tomar no resto do es
pesso bosque. Por este tempo se recolheu ao seu n1osteiro 
o Missionario Benedictino. Reconhecido e aberto o cami
nho, marchou a expedição a 10 de )unho de 1810, e sem 

... 

'• 
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opposição de gentio chegou aos cl.tnpo3 n::> dia 17 do dito 
mez, ás 10 horas da manhã (dia da S. S. Trindade.) 

11Passou-se immejiatamente a fazer um reconbecimen
tº• depois que, debaixo de uma tolda, o iVlissionario cele
brou missa cantada, dando-se o nome da commemoração 
do dia aos ditos campos. 

11Levou 8 dias o reconhecimento e se fez até á distan
cia de 10 leguas, e não se tenJo encontrado habitllntes, 
passou-se a fundar, da parte d 'alêm do rio Coutinho, a po· 
voação da Atalaia, nome que proveio ·de se ter erigido a 
primeira obra d 'esta qualidade, . com a elevação de 40 
palmos, sobre 4 esteios, de. onde a' sentinella podia desco· 
brir grande extensão do campo, flepois se passaracn a le
vantar quatro casas para alojamentos, e ainda estas esta
van1 por acabar, quando a 16 d~ Julho seguinte se ouvi
ram intercaladas vozes, com o tom mais alto a que alcan
a a voz humana, e que cada vez ruais se approximavams, 
çproveuientes de uma corporação de 30 a 40 In<lios, a 
quaes deram 1notivo ao alarme no posto da expedição. In
do a tropa a reconhecel-os, elles já de longe depuzeratn as 
armas, para que aquella fizesse o mesm0; fallam, porêm 
não se entendem, dando comtudo a conhecer, por acenos, 
que desejam pacifica1nente chegar ao acampamemto; o 
que lh~s foi concedido. 

«ÓS Indios, apezar da sua rusticidade, e de terem sido 
bem tratados e 1nimoseados com pannos de algodão, algu
n1as ferramentas e quinquilharias, mostravam-se simul· 
taneamente lhanos, porêm de difficil trato, por não haver 
conhecimento da sua linguagem ; todavia, nos primeiros 
dois annos e meio, que vinham e iam da aldêa apezar de 
alguns confiictos, e un1 principalmente em que durante 
seis horas puzeram em cerco a Atalaia, se aproveitaram de 
alguma maneira os esforços que se fizeram para os domici
liar e civilisar, isto é, até o anno de 1812. 

11Mas como os habitantes das tres villas situadas no 
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districto de Coritiba eran1 os gravados na empr~za d'esta 
conquista, porque, alêm de terem parte na contribuição 
do tributo (*J estabelecido para as despezas, deviam for
necer com a gente necessaria ; esperançados estes morad<·
res de serem elles tambem os primeiros que possuíssem as 
preconisadas riquezas do terreno e da Serra Apucarana, 
con1 facilidade se deran1 á recruta, e espontaneamente e 
co~ vigor entrara1n no serviço ; não sendo o seu fervor 
tãu inconstante, que não ch~gasse a permanecer pelo ten1-
po de tres annos, em cujo periodo, a favor d'esta boa dis· 
posição que se e::;contrava nos ani111os dos soldádos mili-. 
cianos empregados n 'esta diligencia, contribuiu com effei
to para o primeiro itnpulso fructifero. 

uPelos fins do anno de 1812 começou a decJinar a espe
dição, e a enfraquecer d 'aquelle vigor com que havia co
meÇado. A causa tan1bem foi que fazendo-se, por Ordem 
Regia, recolher a seus regimentos os soldados milicianos, 
foram estes suppridos pelos da ordenanç<l, homens d~ ínfi
ma plebe, sem estímulos de honra. Iam como forçados até 
àescobrirem occasião de se escaparem : uns fugiam em ca
minho, outros no dia seguinte da sua chegada, outros che
gavam miseraveis de roupa ede saude, etantóque se viam 
sãos ou decentemente vestidos, desertavam ; e outros mais 
remediados (~stando disposto que de tres em tres mezes 
seriam rendidos) .taziam o mesmo que aquelles, nunc~ so
litariamente, porê1n sempre acompanh~dos de 4, 6 .e 8 sol
dados, os quaes, tendo. a certeza ·de que seriam persegui
dos como desertores, se pa3savan1, com suas fanlilias,., 

(*) Determinou-se nó anuo de r809 que cada besta 
muar arreida pagasse 1$750 rs. desde a Villa de Coritiba 
até Sorocaba; assim como cada cavallo 1$500 rs., e cada 
cabeça de gado vaccun1 480 i:s • ·Se fossem criadas para o 
Sul, Serra da Vaccaria e Lages, pagaria cada besta 320 

rs., e cada cavallo 440 rs. Isto durante 5 annos, e passan
do esse praz.o pagaria tudo isto só metade. 
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para outros districtos que não eram seus domicilios, maior
mente para Viawão. Ora ~ssas deserções, assi111 cou10 eran1 
prejudiciaes ao socego de Coritioa, o eram igualn1ente ã
povüação de Guarapuava, pois alêm de a pôrem algun1as 
vezes em perigo, a privavam do meio de seu a<lianta
n1ento : e assitn esteve a espedição en1 unia ti1or11a inacção 
por dois ànnos, sem mover diligencia algun1a, netn pro
gresso de vantagem, senão aqtiuell<:s de se fazerem algu-
n1as tentativas para descobrir a vereda qne facilita~se o 
transito para os povos de Missões e Provinda do Rio 
Grande. 

uJâ no anno de l8t3 tinham os n1oradores das Villas 
de Coritiba, do Príncipe e Castro, feito suas queixas, e as 
Camaras d 'esses districtos representações sobre a deterio
ração e a dec~dencia em que estavam as ditas, depois gue 
entrou a expedição, e vexações experimentavam os povos, 
sendo obrigados a subpeditar a gente necessaria de tres em 
tres mezes ; assitn como as emigrações que iam resultan
do em maior nu1nero do que occoriam antecedentemente , 
pois se1npre a houve em razã<? da mattia que tem de se 
mudarem para a Província do Rio Grànde. 

«A ambição de adquirirem as ricas 111inas, que tanto 
se dizia haver·nos campos, deu m1.iita força moral ao pri-
1neiro itnpulso. e até requeri<lo pelos mesmos que então s~ 
queixavam ; afrouxou porêm a esperahça, e 6 primeiro in1-
pulso desalentou, não antevendo que sem mais alguns sa· 
crifi.cios não poderià1n forniat novos estabelecimentos 
(como já existem actualn1ente). em terrenos fertcis, e borts 
campos de criar. 

«Comtudo, apesar da declinação com que ia a expedi
ção, com~çou-se etn 1812 a instruir os Indios que perma
neciam aldeados. 

11Um d 'estes (Antonio José Pahy) convocou os seus 
contemporaneos, e concorre~ muito para a cathechisação, 
principalmente dos Votorões, de cuja eorporação era o chefe 
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Hyppolito Concloi, homem já ancião : este enfermou logo 
<lepois, por cuja causa, precedendo as precisas illustra9Ões 
f')i logo baptisado a IJ de Agosto d'esse anno. (*) 

<t No período tie i812 a r8r8 continuou-se com a ins· 
trueção dos !ndios aldeados, occorrendo sómente demais 
notavel utna epidemia, en1 que pereceran1 bastantes ln· 
<lios ; assim tambem un1a desordem, que alguns travaran1 
com outros, con1 a qual tamhem se envolveu parte d~ 
gente do destacamento; de 111aneira que foi necessario en
via.r tres dos n1otores pdncipaes ent. ferros para a cidade 
dt S. Paulo: un1 d 'estes desconfiando da sorte que o 
aguardava, matou a um dos da escolta, procurando assim 
meio, mas debalde, de se escapar. 

«Pelo anno de r818 suscitaram cruenta guerra ( ape· 

(*) As dis posições d 'este Condoi pareciam boas ;• po· 
rem elle, alêm de poligan10, era supersticioso ; pois conti
nuan<lo a sua enfennidade, se devia recorrer a Deus, n1an· 
dou fazer corpos de cera, e com pen nas de papagaio forn1ou 
duas figuras d'estas aves, c~Jm azas abertas, e as pôz sobre 
o s~u leito suspensas por duas linhas, de maneira que se 
tnoviam con1 a agitação do ar e do fumo do fogo. A estas 
aves é que fazia seus votos com muita reverencia, dizendo: 
Iongjó ! longjó ! cangantomy ca1aca pano tont, ·isto é, papa
gaio ! papagaio ! se eu sarar, nunca mais despedirei seitas 
conba vós : no que se vê que. ten1ia 1notrer, e quanto era 
afferrado a seus principies, apezar das instrucções já recebi~ 
das. Eram, comt11do, dolosos os seus votos ; porque, ape
nas restabeleceu a sua saude, fez uma grande caçada de 
papagaios e logo depois foi _para a guerra levando para os 
sertões toda a sua familia, que era numerosá, e outros Vo· 
totões, com os quaes se foi alojar em un1á campina alem 
do rio Iguassú (32 leguas da Atalaià) aggregando a si hor
das visinhas. do que formou um corpo de 200 pessoas, com 
as quaes. viveu em deboche ; até que em 1817 foi morto, 
com outros muitos de sua facção, por occasião das acostu
madas orgias, e pelos 1nesmos que havia escolhido, proce· 
<lendo esta mortandade de rapto que faziam das•n1ulheres, 
eomo depois nos contaram outros Indios. 
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sar de reprehendidos e exhortados) os Indios aldeados (Ca 
mes e Votorões) com os Dorins, de maneira que resul
tou que estes, provocados co1n os repetidos insultos, cru
eldades e n1ortes praticadas na sua corporação, procuras
sem futuras vinganças hostis. Em i 819 uma família de 
uma horda nova denonlinada f acfé veio reunir-se á aldêa, 
na qual se enlaçou por casamentos, e recebendo as instru
cções do Missionario. 

<<No principio do anno de 18~0 se puzeram os primei
ros fundamentos da Freguezia de Belen1, e111 execução ao 
Alvará de 12 de Noven1bro de 1818, lavrando-se ;:l'isto um. 
termo. 

.. .. Foi primeiramente erecta etn beneficio dos Indios , 
con10 ba~e para a catechese, e tan1bem ao bem dos novos 
povoadores, que desde 1816 se tinham~ começado a estabe
lecer nos campos; ordenando El-Rei que os Indios fossem 
conservados trabalhando nas terras que lhes haviam dado, 
de quatro ieguas quadradas, pouco mais ou meoos, entre 
os rios Coutinho e Lageado Grande (sesmaria de 4 de Se
tembro de 1818 ), e depois augmentada por u1na doação 
particular de outros visinhos, com gado vaccurn e caval
lar, afi1n de formar o patrimonio da aldêa. 

1< Em 1822, a 21 de Novembro, os Indios fizeram uma 
sorpreza na aldêa, entrando subtilmente na casa onde 
dormia Jacinto Doiangre, e mataram com golpes de porre
tes o dito ho1nem e sua n1ulher, quebrando-lhes as cabe
ças. Depois do ruído que fez esle successo, os assaltantes 
deram a razão por que assim tinha1n obrado :-u "Nós ma-· 
tamos a Doiangre por ser um dos que mais nos p~rsegui
am; já por causa d 'elle temos mudado duas vezes de do
micilio, e agora não have1nos de tornar a mudar· e se no ' 
terceiro alojamento formvs _ perseguidos, voltàremos a al-
dêa, e faremos grande estrago. » · 

<1 No ·anno de 1823 a horda inteira 'dos.Votorões (de 
100 individuos, mais ou menos) se apartou espontanea-
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u1ente da aldêa para os sertões da parte do Campo do Pi
nhão, a distancia de 12 leguas, levando comsigo duas fa
milias dos Carnes, já baptisados, aonde estiveram incom
municaveis até 1827, em o qual voltara111. N 'este tempo 
todos os s01teiros e casados tomaram novas esposas a torto 
e a direito, continuando na vida irada, apesar de não ig
norarem as instrucções que haviam recebido do Missiona
rio, que tanto os havia exhortl'!do. As suas occupações 
eram a dança e a pesca. (*) 

uOs Indios Dorins, provocados pelos repetidos insul
tos, crueldades e mortes, que na sua corporação pratica
vam os aldeados, vieram em Abril de 1825, e hostihnente 
avançaram a povoação, matando a 28 ·Indios, e queima~ 

ram as suas casas. N'esta occasião é que foi morto Luiz 
Tigre Gacon (**), pois este havia continuado nos cruentos 
<.:onflktos co1n aquella horda, apezar d'ella ter enviado an
tecedeutem~ute alguns mezes alguns <los seus, que ainda 

(*) Foi esta horda que em 1812 juntamente con1 a dos 
Carnes se renderam á expedição; porêm sen1pre tinham 
pouc_a. ~ersistencia, pois passados os pritneiros 5 mezes de 

- dom1c1ho, entraram a fugir uma grande parte pa·ra os ser
tões; comtudo vinham qnasi todos os annoi, e passavam 
alguns mezes, na aldêa, fazendo-se instruir na doutrina 
chr~stã, e ped~am que se baptisassem os seus. o que com 
effetto se praticou com os meninos e adultos em perigo 
de morte, e depois occultamente se evadiam, levando 
sempre outros da sua facção, aos quaes seduziam. Eu os 
reputei semi-barbaros e diffict-is de- instrucção. 

(**)Este Indio chefe, com effeito, era um tigre sacrifi· 
cando seus subditos aos estragos da guerra, fa~endo-se 
cabeça, para ~ontinuação das hostilidades, que os mesmos 
aldeados suscitavam contra os Dorins. Elle occultando os 
seus intentos, sahia frequentes vezes com ~scoltas arma
das, com pretexto de caçada, e ia dar assaltos mortiferos 
áquelles que provocavam o odio. 
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declararam aos aldeados-se formos ainda por vós perse
guidos no logar onde nos alojamos, haYf:·mos de nos vin 
gar. -ü assalto nos aldeados foi feito por 60 a 70 Dorins , 
os qnaes chegaram depois de meia noite, e puzeram fogo 
a uma das casas, depo1s ás outras. Os moradores alvoroça
dos pela novidéide, em ·togar d~ fugirem e se salvar~m . 
ignorando a força, se puzeram ein resistencia · oorêm ca
hindo o~ Doríns com força, matando cotn flecl~adas os que 
fugian1, assim se travou a peleja, que, sendo favoraveJ 
áquelles, fizeram~ durante as duas }}oras que dnrou, bas
tante estrago, morrendo 28 pessoas, alg111nas queimadas, 
a s~ber : ,I4 ho111ens, 8 mulheres, e 6 crianças : e logo se, 
ret1rara1n para d 'ahi a 26 leguas, para as bandas do rio 
Piquiry ; facto que com effeito embaraçou a catechese ; 
não sendo assün n1esn10 a ultitna de1nonstração de vin
gança e barbaridade d 'estas hordas. (*) 

1<ÜS Dorins fizeram tres visitas an1igaveis no anno de 
1S26, a 21 de Março, 7 de Mato e 3 de Julho, á freguezia. 
demorando-se na I .~ 7 dias, na 2.~ 22 e na 3~ r r. Elles re
presentaran1 pacificamente que seus intentos e supplicas 
eram o de serem ad111ittidos á nossa sociedade, e aldeados 
como os Carnes. N 1estas tres jornadas apresentaram-se 
cem homens de iclade de r4 a 40 annús, sendo pouca:t as 

(*) Con1 effeito, o~ Votorões não deixava111 de azedar 
o animo dos Dorins, quando vinharú á al<lêa con1 manei
ras pacificas : nunca admittiam slltisfações, antes busc&
vam todas as occasiões de se chocarem e disputare111 
e:itre.si, no pub1ic.o 00111 palavras ameaçadoras, e uo par
ttcula~ de prosegu1rem a sua vingança por meio de traição; 
por.cuja causa quando os Dorins se retiravam, era neces 
sano escoltal-os até certa distancia, para os livrar das en1-
boscadas que :i.ldeados punham em caminho, e estes ar
diam mesmo .de inveja quando se faziam beneficies âquel
les. Os Donns mostravam ser dotados de melhor índo
le, n1ais sinceros e mais doceis á civilisação. 
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mulheres, por onde se calcula que a sua horda consta de 
400 proxin1a1nente. (*) Sómente na segunda jornada é que 
vieram a1 n:ados ; porfm, logo que chegaram, depuzeram 
as anuas no a1n1azrru da freguezia (10 arcos e 190 flexas de 
obra primorosa). Elles interpuzeram q valimento do com
n1andante para os reconciliar entre si, pr.otestando que, se 
constguisse o serem congraçados com seus inimigos, ha
v iarn de vir se aldear nas visinhanças da fregne
zia, no legar que lhes fosse determinado. 

«Estes Indios eran1 com effeito os 111esmos que em 
1825 fizera1n o destroço na aldêa ; pois assin1 o confessa
ram, . .lanjo eiu satisfação d 'isso , e desculpando-se porque 
se viam perseguidos pélos aldeados Carnes e Votorões, e 
que por causa d 'isso já haviam por duas vezes mudfidO de 
domicilio. 

uTratou-se pois de os pacificar entre si ; porêm os al
deados, sem en1bargo d 'e11es procuraren1 a paz, dando em 
re.fens a dois n1ancebos gentis, pa!a se casarem co~ as 
vi uvas, se mo~traram inui bruscos e desejosos de vingança, 
de 111odo qut! se retiraram, sendo con1tudo tL.ais persegui
dos n 'essa rttirada, e havendo mais difficuldade na pro
tecção que lhes prestara1n as escoltas do destaca1nento. 

«No anno de 1827 ainda viera1n á aldêa uma porção 
de r8 a 20 Dorins de ambos os sexos, para se refazerem 
de ferramentas, e amigaveis supplicas ; e como os aldea
dos antevessen1 que se difficultava o atacal-os no regresso. 
por cau8a das escoltas de proteçção, reforçaram-se com al
guns dos seus que vieran1 do mato, cahira1n de improviso 
na casa onde estava1n os Dorins, e com golpes de foice 

(*) Seria de grande avanço que essa horda se unisse á 
dos Carnes e Votorões. O commandante do local, o Mis
sionado os recebiam com toda a benignidade, e davam-lhe 
bom tratamento nos dias que se demoravam. Quando se 
ret;ravam eram niimoseados com pannos de algodão para 
cobrirem sua nudez, e ferramentas para as suas lavouras. 
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assassinaram a cinco pessoas (4 homens e r mu1her), sen
do nec<:ssdrio que o destacamento acudisse ao confiicto, e 
que reforçasse as escoltas na retirada. D'isto se deu parte 
ao Governo d:i Província. sendo · enviados os criminosos, 
afim de seren1 punidos. Este successo de tal maneira 
amedrontou os Dorins, que nunca mais voltara111, ne111 
voltaráõ á aldêa. 

uO unico meio pois de aldeal-os e s:ttisfazer ás · suas 
supp1icas, será o de aldeal-os no Campo das Laranjeiras. 

Capitulo II 

Hordas, população, costumes e linguagem. 

uAs differentes · hordas de gentios existentes pelos 
sertões de Guarapuava são: a dos Carnes, Votorões, Do
rins e Xocrens. (*) 

((As dos Carnes e Votorões são as que se encontravan1 
nas visinhanças dos campos, quando se formou a aldêa. 
A primeira avaliou-se ser de 152 indivíduos, a segunda de 
120 mai8 ou menos, actualmente exist<:ntes; devendo-se 
notar que a experiencia mostrou nas hordas dos gentios 
Guaranys não fazerem os homens atlultos senão ordina
riamente a quarta parte da população. 

«ÜS Donns que têm seu aldeamento á margem do rio 
Dorim, para cujo$ lados fica o Campo das Laranjeiras, 
de bastante extensão, deve constar, pelo motivo acin1a 
dito, de 400 individuas.' A dos Xocrens, entre. os rios 
Iguassú e Uruguay, ha pouco descoberta, julga-se não 
chegar a 60 individuos. Sommando, portanto, 972 habi
tantes. Este calculo foi fdto no anuo de 1826, etn cujo 
tempo já muitos haviam fallecido. 

(*) Sabe-se, por noticia, que existe outra horda de 
Indios Tavens que não fal1a111 a lingua Guarany, moram 
entre os rios Paraná, Piquiry e Itatú, e avalia-se ser de 
240 individuos. 
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uEstas hordas, pelas dissenções que tê1n entre si, não 

cessão de se destruire1n mutuamente. 
· 11São geralmente debochados, occupan1-se na pesca, 

caça e dança. (*) Ha difficu1dade em os desarreigar de 
seus vícios antigos e deboches em que vivem engolfados ; 
são crueis, vingativos, avidos em derramar o sangue hu
mano, não têm chefes, nem dão mostras de religião. 

u Quando algnn1 velho ou velha chega a ser decrepito, 
de modo que os estorve nas suas digressões, e11es os 
matam, com o pretexto de compaixão, e por motivos ana
logos o fazem igualmente ás crianças que nascem defei
tuosas. 

((O idioma de que usam os Indios nascidos em Gua
rapuava, e dos que habitam no prolongado sertão e 
matos entre o rio Paranã e estrada geral de Itapetininga 
para o Sul, não é outro senão o Guarany. Este é pobris
simo de termos, e portanto se faz necessario aos que fal
lam recorrerem a certas circun1locuções e ambages, 
applicando-se muitas palavras no que se pod<:ria fazer 
com uma só. 

((Tem comtuclo monosyllabos, que exprimem uma 
idéa, v. g. :jut, uma cousa que apparece; put, quando de

- sapparece; rom, abrir a porta ; 1e111, pintar o corpo. 
« Esta linguagem, procurando sempre certa harmonici 

na pronuncia da oração seguida, ora faz perder, ora 
accrescentar aos tennos alguma letra ou syllaba, de onde 
nascem algumas íquivocações. Raras vezes u~am da letra 
L. A letra R sempre se pronuncia con1 som brando, 
ainda que esteja no principio da dicção. Tem tambem 
sons guttur-aes. 

(*) Os Votorões foram os pri1neiros que formaram 
uma especie de seita (em 1822) cujo principio era de for
marem bailes, que duravam toda a noite, embriagando-se 
com o koafé, ·em os quaes praticavam as maiores torpesas. 

• 
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<<Não são menores as iquivocações que resultam de 
não teren1 regra certa na distincção dos non1es e <'onjuga
ção dos verbos. 

<• Dos nomes o tnais que se p6de dizer é que seus 
casos se denotam por sua posição, ou por algu1na partí
cula que se ajunta. O genitivo de possessão commumtuente 
se pôe antes do no1ne substantivo, e tnes1no antes do 
verbo ao qual se aj unta, v. g. : Flor do campo, heré feye 
(heré. con1po; ft1re, filor). De quem é isso que ahi está ? 
E' de Jongong. Otone-mi f (otone, de que1n é isso; mi, rtue 
ahi está) Jongong etomué-sendo o verbo etomué posto 
depois do nome. 

«O dativo ou accusativo se pôe logo no principio da 
oração, e o nominativo segue. e em ultimo logar o verbo, · 
v. g. : o go,·ernador maior deu a Coveré roupa nova--Cu
ruhé Coveré painbanc moleque yá , que é, roupa nova 
Coveré governador maior deu. 

«O vocativo se differença pela particula uãa, sendo 
n1asculino, eyãa, sendo fe1ninino; uma e Oli°tni posposta ao 
nome. v. g. : O' Catoxa, o' Deperi, venham cá. Catoxa 
uãa, Deperi yãa, oquetim. 

<< Esta linguagem tem suas partículas augmentativas 
e <liminutivas dos nomes ou verbos aos quaes se ajuntam. 
As particnlas a<t1gmentativas são bane. bé, bz'it. As din1i
nut~vas são xim, xz·ri,- v. g.: grande capão de n1ato, 
coté-banc,. inato pequeno coté-xim (coté capão). Martinho 
se enfureceu muito, seu irn1ão pouco.-Ma1tinho yon btu, 
t4favu xirn. 

cc A conjugação dos verbos tan1bem é defeituosa, fal
tando-lhe as clarezas necessarias para bem se distingui
rem os modos, os tempos e as pessoas. 

« Apart·icula ahúrú denota fallar o verbo en1 co•.isa 
preterita. A partícula ya igual111ente ainda que poucas 
vezes. T01n é partícula negativa. 

-
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u Um exemplo, v_ g.. da -conjugação do verbo (Õ, 

~onH:·r. 

Eu con10 
7u comes 
Elle come 
Nós cometnos 
Vós comeis 
Elles con1em 

Eu comi 
Tu comeste 

Etc. 

Eu conterei 
Tu comerás 

Etc. 

C:orne tu 

pronuncia. 

Eu. não ·como f C6t<>m 
Tu não comes 

Etc. 

~ Alturu có • 

f Coiai que mom. 

~A c6 

En não comerei \ G . . l 
~ oiai que om 

Tu não comerás ) 
Etc. 

Capitulo Ili 

Catechese dos lndios e reflexões s1Jbre seu b atamento 

u O Missionaria não intE:rpôz den1ora no exercido do 
seu ntinisterio, dando principio â instrucção dos Indios 
logo depois que chegarão ao aharracamento en1 1812, 

• 
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para a sua €Onversão ao christianisn10, estando lnesmo dis
pJsto a catechisar pelos sertões visinhos, cuidando pri
n1eiro ein chan1ar ao gren1io da Igreja os Ca1nes e Voto
Tões, que se haivian\ aldeado na Atalaia. 

u O recurso que havia para se poder comn1unicar com 
elles era o de ton1ar por interpre.te o Indio de nome Pahy. 
o qual pela conversasão entre nós de seis mezes, já soltava~ 
ainda que toscan1ente, algumas palav1as portuguezas. e· 
assim pela communicaçào colhemos a significação de 
alguns de seus vocabulos .. 

«Procurou desterrar d •elles todos os eiros da s11a 
crença e barb<:1.ridades, fazendo-lhes cathecisn1os, e exhor-· 
tando-os, depois que se baptisavam, procurando supprir 
as sua8 necessidades ten1poraes, designando-lhes os seus 
estabeleciment0s, dispendendo co.1.n elles do que lhe restava 
da sua parca sustentação, para assim os fazer n1ais atten
tos a ouvirt111 e observaren1 a doutrina cllristã. 

«iV1as os Indios aldeado:.; foram co1no utna materia h u-
1nida, que cnsta a incendiar-se, e isto lenta1n~11te, en1 
quanto distraídos em acções de guerra e calamidades que 
à'ahi resulta1u; preoccupados com a indulgencia dos anti
gos viciós de sua barbaridade, correspondiam mui pouco 
aos trabalhos e diligencia de seu director espiritual, e 
commummente a Íé era n 'elles inuito enfe~ma ; elles não 
quizera1n ja1nais abster-se de frequentar com excesso os 
bailes obscenos, entre bebidas en1briagantes, a que dava111 
o nome de koafé, qua.ndo eram fabricadas de milho, e koa
qui, quando de pinhão; cujos entretimentos sempre aca
bavam em desenvolturas brutas: e quando eram arguidos, 
mettiam-se nos matos, em malocas, tanto os hoinens como 
as mulheres, em que gastavam dias e semanas com taes 
obscenidades. 

«No período de Agosto de 18r2 até o fim de 18r9 pros
perou a catechese,cujo adiantamento se deve muito ao zelo, 
actividade e cooperação do Indio Antonio José Pahy. sin-

• 
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gular pelas suas excellent.es qualidades, co1110 se vê pelo 
quanto decahiu com a morte do dito. pois antes d 'este, 
<lesde o principio da catecbese, 111uitos, sendo polygamos, 
·não cediam ás leis da Igreja abandonando-se pelos ser
tões, aonde pE:reciam miseravelmente ás n1~os 'Com os seus 
. . . 
1n1m1gos. 

1c Depo1s que falleceu Pahy, não houve jãmais entre os 
1 ni.lios aldeados algum dos seus, que propria1nente os 
-comn1ovesse com seus exemplos e exhortações, para dei~ 
xarem os costun1es de barbaridade e seguirem a vida chris~ 
tã. 

u Luiz Tigre Gacon, que eleito foi na falta do acin1a 
dito. e a quenl se deu o titulo de capitão, con1 autoridade 
sobre os outros, não tinha as qualidades estimaveis e a fé 
viva d 'este; condescendia mais depres~a com os outros en1 
certos vicios barhar:'.)8, dos quaes era mais devoto <lo que 
da instrucção de seus cotnpanheiros, e em os quaes consu· 
mia parte do dia.(*) 

« Pahy veio para a aldêa na idade de 25 annos; sendo 
um dos prin1eiros: era pessoa de virtudes moraes, zelador . ,. 
da conversão, movia os outros a seus deveres, e por isso e 
que, apezar das contrariedades, vr0sperou a catechese; 
dava parte dos desvarios dos- outros para se providenciar 
a sua correcção, e admoestava-os com suas exhortações. 

u Fora111 tambem dons erros : o i. 0 , serem adntittidos, 
logo que chegaram â aldêa, o vive.rem entre soldados, 
gente e escra.vos da bagagem, dos quae~ haviam muitos 
dissolutos e debochados, o que era contra as instrucções 

(*) Os Indios da aldêa não n1udavam de costumes ; 
porem antes, como lhe sobrava. ten1po, ?epois de se oc~u
paren1 pouco nas pensões da vida, quenam levar a maior 
parte do tempo em bailar e embriagar-se. celebrando _no
vos desponsorios damnados, roubando a Ceres o que dao a 
Baccho, de onde. lhe vem toda a ruina ; estes usos modera
ra1n depois de r2 annos. 

.. 
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que a esse respeito havia1n do Governo, que ordenavarn 
que os soldados não sahissem de noite do seu recinto; po
rêm as determinações as iuais claras achat.u quasi st:n1pre 
favoraveis interpretações nos intentos particulares, e os 
suffragios pendem para o voto dos mais opulentes : o 2. 0 • 

penuittir que os Indios morassem na povoação, ao';lde se 
coasentian1 tabernas, co111 o funda111ento de assuu vedar 
as suas fugas, que se poderiam prívar de outro modo; 
para que separados não viesse algu111a ruina. 

u Estes dous erros, ainda que cobertos de véos espe
ciosos, não deixaram de ser palpaveis. A pedra de toque, 
que deixa ver os erros ou acertos do juízo ~um ano, é o 
bom ou 111áo exito das acções. Os Indios, sahindo da sua 
barbaridade, e rnettidos no principio de máos exe1nplos e 
seducções, fora1u sin11lhan ti=s ás arvores, que sendo en ve
r.enadas na sua raiz, quando são plantadas de terreno 
esteril para outros n1ais f1::rteis, produze1u fructos de 
n1orte: as occasiõi:s proximas, com effeito, i11iuavan1 a 
doutrina espiritual. Quando depois de oito annos se quiz 
emendar a n1ão, separando as habitações d<: uns dos 
outros, jâ era tarde, a rnalicia jâ havia penetrado (co1110 
diz job) até a medulla dos ossos. Licções que deve111 servir 
á posteridade; pois deveria-se contar que se os Indios fos
sem livres dos n1áos exemplos, p<:rderiam os iuáos habi
tos, que por aquelles foram adquirindo. 

•<Depois de 1820, não havendo entre os Indios quem 
os exhortasse co1n efficacia, continuou a catechese com du
plicado trabaiho. Luiz Tigr~ Gacon é verdade que os 
fazia trabalhar na lavoura ; porêm não tinha a probidade 
do fallecido Pahy ; ia capitanear na guerra com as h9rdas 
visinhas, o que tudo transtornava. A semente evangelica, 
plantada en1 boa terra produz fructos em abundancia , 
porên1 na esteril, cresce con1 effeito, mas l.ogo murcha, e 
se chega a produzir algnns fructos, são inteiramenti fa
nados. 

• 
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uTodavia o haver então já mais algum conhecimento 
da sua linguagem, e elles algum tanto da nossa, facilitau 
a sua instrucção. Devendo-se notar que pela falta que ha
via de alguns d 'elles que os exhortasse ou 1novesse com 
efficacia a abraçarein a religião christã e deixarem·se de 
seus n1áos actotl. resultava mais trabalho ao I\1issionario 

' sendo neceRsario applicar muita força· de per::;uasão para' 
os convencer. 

uAssi111 rnesn10 no anno de 1822 1lous Indios já casados 
e baptizados, segundo o rito catholico, abandonando a~ 
suas mulheres se retiraram para o sertão e ahi se casaram 
com outras. · 

<<A horda dos Votorões, con10 a mais perversa e repu
gnante p~ra ser doutrinada, em 1823 (na qual já.haviam 
muitos baptizados) se retirou para os sertões, dos quaes 
não voltou senão partt em. Fevereiro de 1827, em nun1ero 
dt 65 adultos e 13 crianças, viveµdo n 'aquetle pcriodo en
tregues a abo1uinações, .tomando os mesmos casados no
vas mulhtres e a sua pro-xim. 

. ••Quando voltaram necessario foi ao director espiritual · 
seis mezes de contin~a applicação para sanar todos aquel
les transtornos, baptizando, logo que chegaram, os filhos 
que não tinham chegado ao uso da razão ; instruindo os 
menores de r2 annos, e aos adultos que não tinham sido · 
baptizados, afim de se disporem para isso, usando das fa
cu~dades que n1e haviart1 sido concedidas por delegação 
episcopal. 

« Mas a rivalidade que os Indios tinhan1 entre si e os 
contínuos disturbios qut.faziam mesmo na povoação, ape
sar das dadivas e n1imos que se lhe fazia, perturbavam 0 

seguimento uniforme de sua civilisação : um factto co~tu
do aconteceu, ainda que tunesto, proficuo á instn1cção. 

o Hou·ve uma epidemia, que durou nove mezes em . , 
CUJO tempo não havia outro enfermeiro mais assíduo a 
procurar, t;ião sómente a saude, como o bem espiritual dos 
[ndios, senão o Missio!lario, tratando. e instruindo então 

• 

' . 
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aos doent~s e aos sãos; mostrando a experiencia que as lic
ções mais edificantes e mais uteis a este genP.ro de pcsso~s 
são as exhortações feitas aos moribundos, quando se tra
ta de os dispôr par" o baptismo, ou ultimos sacramentos 
ª?s ep.fermos, acompanhando-tne n 'aqudl~ occasião o sen
ti·mento de não ter c?pia de termos para me· exprimir, con10 
desejava, na sua lingu"gem, por cuja causa me foi ~eces
sario b~ptizar, deba.ixo de condição, a quatro pessoas que 
se evadiram ao perigo ; mas depois examinando os conhe
cimentos que tiveram quando receberan1 ess~ sacra1nento 
fiquei em duvida se então tinhão os necessarios para for~ 
marem a sua intenção. 

• 11 Quanào entrou a moderar a força da epiden1ia, pas-
sei a convidal-os, exhortando-os com palavrns, tendo pre
parado premios para cada um dos que viessen1 á doutrina 
taes con10 rosarios, verouicas, estampas de santos, nlis
sangac;;, fitas, espelhos e ·outras quinquilharias, e, na fa1· 
ta d 'isto, assucar e rapaduras ; e assim eram diariamente 

. convocados para a Igreja, ao toque do sino, grandes e pe
quenos de ambos os sexos; e por este modo recitavamos jun
tos as sagradas preces e doutrin:\, e111 'portuguez, aprovei
tando esta occasião em que ' mais se congregavan1. A ex
plicação da doutrina se da\·a com os termos que pouco a 
pouco já se hayia colhido da ~ua linguagem, procurando 
paraphrases, comparações e emblemas proporcionados a 
capacidade dos euvintes. 

<1 Presupposta a crença em que estavan1 da cxistencia 
de uin Deus Creador universal e Remunerador, · passei a 
dar-lhes conhecimentos das verdádes e princípios que deve 
saber o christão, e crença da immortalidade das nossas 
almas, para o que aproveitei as suas mesmas idéas cere
monia's que praticavam no~ seus enterros. pon~o ao pé do 
caga.ver um facho acceso para que, segundo diziam, pelos 
reflexos da luz subisse a sua alma ao céo. 

<1 A catecl!ese continuou até o anno de 1826, não com 
o fervor dos sete annos antecedentes, visto que não se 

• 
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~xtendeu ãs hordas espalhadas pelos sertões, reduzindo-se 
s6n1ente á dos Carnes e Votorões; que estava·m na aldêa, 
e assim os que ahi se conservavam chegara1n a ponto de 
receberem o baptismo, d~ modo que a 13 de Maio de 1826 
for'.1111 baptisados os ultimos quatro ·catechumenos, que 
ainda havia, e assim em Julho seguinte (depois de 14 
a~nos de ~1issão) haviam já 405 baptismo.s,' a saber: 302 
nascidos . no sertão~ 103 na At~laia. Mas quantos d'estes 
existem presentemente ? (Vide a tabella no fin1 ào capi
tu,o). ·A peste, a guerra e a deserção consumuam a 

·, muita gente. 
11 Que difficulclade não tive que ~encer, quantas exhor-

tações não me toram necessarias para os desviar dos seus 
pessimos habites! A devassidão e costumes barbaros em 
que viviam, mesmo depois de chegarem ã povoação, o 
pouco conheci111ento da ,nossa lingua, concorria por algum 
tempo a não serem os adultos adn1ittidos a receberem o 
baptisrrlo, senão depois de versarem por um anno, como 
determinam os canones, nos exercícios do catechumí
nado, ex~epto quanao a necessidade exigia o contrario; 
con10 qua_9'do era necessario promovel-os a casan1entos, 
que parecian1 vantajosos, não sendo um dos consertes, ou 
ambos, b~ptisados, e em artigo de morte, porque então 
milita aquella regra n1oral~/n ext1emis, extrema tentanda 
sunt: bem entendido que isto sé não fazia ~em precederem 
as instrucções e exhortações possíveis. Os filhos recem
nascidos eram logo baptisados. 

u Em quanto eu.e n1eus companheiros tivemos poucos 
conhecimentos da língua Guarany, valemo-nos de simi
Jhanças e p~ridades para lhes explicar os mysterios prin
cipaes da religião. 

« Na~ villas de Itapiva e Lages, em as quaes a força 
de armas tem rebatido incursões de Inaíos de nações dif
ferentes das de Guarapuava, tem abuzado etll 1 trazerem 
para :;eu serviço alguns gentios, que são inimigos dos 
dovoadores, e estes talvez se não rendam pelos meios .d 
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brandura, como os de Guarapuava, e par~ce-me que esses 
captivados deviam remover-se com presentes para seus 
compatriotas, e promessas de serem ben1 tratddos afim de . . 
amtgav~huente procurarem a nossa communicação ; então, 
1ne persuado. que viriam chegando-se á civilisação. Porêm 
ha expedição com o pretexto de salarios insignificantes, 
doações invalidas, com o titulo Je os polir, ou C'"'m a es
peciosa capa de doutrinal-os, con10 se fossen1 mais cnpazes 
para isso do que o l\1issionario. passou esta rnateria desde 
o anno de 1812 até 1819 (,ia ultima ordem terminante\ e1n 

I 

r~l~xação, não se attendendo que a · D1sposição Regia 
d1zrn :-qu.e s6mente 'Ínco1 reriatn na pena de .captiveiro, no 
caso dê fazerem a guerra, e serem tomados prisioneiros 
depois de esta_rem sujeüos ,- ou que lambem se fosse feita 
com as armas na mão poy alguma horda particular,- factos 
porêtn que não aconteceram. 

<1 Taes eram os esforços com os quaes a cobiça dos 
particulares pretendia escravisar os Indios, maiormente 
no anno de 1818, em o qual (por ausencia do l\1issionario 
é Commanda.nte) alguns habitantes foram inquietar as 
hordas existentes nos sertões, movendo-lhes bruta guet'ra; 
e aprisionando a 1nuitos, conduziram como despojos a 
quatro n1eninas e quatro meninos, que venderam a Bra
zileiros ; os quaes, recotibecidos livres, foram restitnidos 
â aldêa, á excepção, de 1;1m, que ainda hoje existe etn poder 
do tnesn10 q":e o fizera comprar por interposta pessoa. (I). 

u Con1 o pretexto de os doutrinar, tamhem houve 
out:ob que r~colhera1n par3: suas casa}. para seu serviço, 
InJ1os da mesma aldêa. Eu não afianço a boa fé, 1nas 
dever-lhes-iam ter dado um salario correspondente ao seu 
trabalho. 

(r) Eis ah·i : estas e outras barbaridades ainda peiores 
de que os infelizes índios foram victin1as, eram a causa do 
sentimento instinctivo de aversão que estes votavam aos 
btancos. · 

-. 
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"~e quando a expedição entrou em Guarapuava hou
Ye~se um interprete, por meio de quem os Indios fossem 
intelligenciados das intenções <los Brazileiros, talvez se 
,1bstivesse1u da guerra e hostilidades annexas, mas antes 
recebessem. com muita alegria, os seus libertadores~ 

porêtn o Céo tinha <lisposto de outra maneira, permittindo 
qu-e os Br~zi1eiros fossetn vencedores, sem que por isso 
~dqn1rissem sobre os In<lios direito de os escravisar, por 
~er contra o que se havia ordenado~ devendo-se porêm 
in1primi1-os ã força invencível e á bumanida<le, mesn10 na 
guerra, e então elles conhecendo a benignidade co.m a 
qual os buscavam, tanto nos conftictos, como depois 
<l 'estes, para os felicitar, era de esperar que voluntaria.
mente se sujeitassem a seguir a vida tnoral e christã. 
1\las as disposições foram em contrario, os Indios fizeram 
guerra ás intenções. Muitos tambem fora1n illudidos e 
<lespojados da liberdade, apesar do modo espontaneo com 
que se renderam, e detenuinações que decl_arâvatn que se 
<levia cohihir que elles não emigrassem, ã força, do seu 
paiz originario. 

'' Os fructos da missão da catechese não foram tão 
abundantes como se devia esperar ; mas não por falta de 
diligencia dos tnissiouarius evangelicos, que trabalharam 
para d 'ella tirar fructos ; mas nem tudo o que se planta 
se colhe o que se deseja ; a causa do pouco progresso foi 
ta1nbern o · escasso aproveitan1euto que teve no espirito 
dos Indios. A superabundancia dos· fructos evangelicos 
não procede s6n1ente da pregação, porêm tambem da boa 
disposição dos ouvintes, os quaes, quando se annuncia
vam, achavatn pessimas disposições. Riscado tinham toda 
a idéa dv Creador, como consérvador do universo e remu· 
nerador dos bons, e c:lstigador dos tnáos na vida futura, e. 
pensavam, segundo as suas idéas, na livre satisfação de 
suas paixões, assentando que as almas iam para o Céo 
sem differença de n1erito ou immerito, como ~e notou na 
ceremonia dos seus enterros. Por estes princípios desen· 
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volviam todas as sortes de iniquidades, repetidos actos 
v1c1osos de propesão par:i o mal da natureza corrompida. 
D'este modo tinhau1 adquirido summa facilidade para o 
homicídio, e finalmente para darem.se a todos os deboches 
da presente vida. 

" As antigas e rudes guerras que tran1am estas tribus 
entre si as cohibe1n com effeito que rE.sidarn juntas, e por 
isso seria conveniente formar diversas povoações, con1 os 
seus competentes !vlissionarios,. sendo uma no Catnpo do 
Pinhão para os Votorões ainda apostatas, e outra no 
Campo das Laranjeiras para os Dorins. 

« O unico Missionaria que re3ta já tem cotnpletado 69 
an nos, e trata de se recolher para tratar do seu alli vio e 
descanço nos ultimes dias que lhe restam de sua existen· 
eia ; e, ainda que estivesse em idade inais robusta, já não 
póde só abranger a tudo o que se exige em Guarapuava 
dos dE:veres de seu ministerio da missão. Elle conta 41 
annos de serviço no Bispado ãe S. Paulo, foi 15 annos 
coadjuctor e vigario coll~do na Villa de Coritiba, 4 annos 
na capella de N. S. da Appan:cida, districto da Villa de 
Guaratinguetá, s annos catechisou na aldêa de Queluz, e 
residiu 17 annos em Guarapuava. 

Tabella çlo nu.mt:ro de Inàios que st renderam á expedi
ção, seu progresso t: alterações, feita em Dezetnbrocle r827. 

« Indios que em Agosto de 1812 

vieram residir na aldêa · 
«Ditos que depois viera1n 
1c Prole dos n1esmos em 14 annos 

11 D 'estes morreran1 baptisados 148 
na Atalaia e 45 nos sertões 

Som ma 

«Existem baptisados na Atalaia · 1 71 l 
u Nos Campos Geraes e Villa de Coritiba 15 
K Con1 a horda dos Votorões (semi-barbaros) 58 
u Com a horda dos Dorins selvagens l 1 

11 Existem ainda pagãos 

193 

255 

65 
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c1 Houve 48 casa1nentos de Indios com In<lias neophy
tos, e 9 de Brazileiros com Indias. 

Capitulo IV 

Clima, aspecto do paiz, producções, rios, ml)ntes e animaes. 

u Occupan1 os campos de Guarapuava uma vasta por
ção de terreno, quasi todo circumdado de altas n1ontanhas 
á n1aior distancia, e de espe~sos bosques, os quaes por 
111uito tempo os occultaram ãs tentativPs de seu descobri
n1ento ; tendo a exJensão de 20 legua.s <le comprimento e 
I 2 ' a 14 de largura ; sendo cortado. de rios e ribeiros, que 
fonna1n das elevações ou coxilhas, que ramificam suas ser
ras visinhas. O seu aspecto é agradavel e alegre aos vian
<lantes, depois que atravessa111, para o avistarem, os escu· 
ros bosques de difficil transito. O clitna é analogo aos dos 
ca1npos geraes de Coritiba, frio e de temperatura irregu
lar, pois se elevam \ COn10 observou o Dr. Sellow na fre· 
guezia de Beletn ) a 450 braças acima do nível do mar. 

11 A agricultura ainda está no seu cotneço; porêm cul
tivados produzirão os fructos de climas frios e plantas dos 
cereaes. O que se encontrou n 'esses districtos foram pi
nheiros, laranjeiras, coqueiros dos jeribás e algumas ma
deiras de lei. 
• 11 • Os seus actuaes habitantes occupam-se actualmente 
1nais corh a criação do gado vaccun1, cavallar e lanigero, 
para os quaes se acham pastagens proprias, tendo-st:: para 
ahi conduzido bastantes crias. 

<1 As serras mais notaveis do districto são ao Norte a 
. ' ' 

de Apucarana, a Leste, a da Esperança, ao Sul, a do rio 
Iguassú, (prolongan1ento do morro do Espigão na estrada 
para Lages), e ao Oeste, as escarpac!as formações além do 
rio Cavernoso, que separam as vertentes. dos campos dos 
rios que vão desaguar no Paraná. 

« O rio principal, propriamente do campo, é o Jordão, 
form·ado pelos rios Coitinho e do Pinhão e outros mais, fa· 
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zendo o dito b1rra no Iguassú ; qnasi todos são de corrente 
rapida e pouco piscosos. 

«O riu que consta ser n1ais abundante de pdxe é o 
Piquiry, não muito distante::: do Campo. N 'este::: tambe111 
se encontra fonuação de pe:::dra calcarea e de 1uina de f1.:rro. 
Nos campos são as diffcrentes formações de::: granito. ás 
quaes dt::n<Jnlinam lage:::auos. Encontram-se poucos quadru
pt::<l1..:s indígenas, alguurn.s onças e veados ; ha, porê111, 
abundancia de perdize:::s e avestruzes, e alguns corvos bran
cos, assin1 cumo papagaios e periquif0s, que ~e aninha111 
nos bosqut::s visi nhos, dt! onde sahen1 para o can1 po ; alérn 
disso encontram-se alguns dos pequenos passaros vulgan:s 
n 'esta província. 

« Bastantes vezes se n1anife:::sta1n nun1erosos enxames 
de: 1uoscas e mvsquitvs que atormentam os gac.los , sendo 
corntudo de esperc.1r que, cun1 o augmento da poµulaçào t:: 

cultura, se::: aiu~e:::nten1 t::sses itnpertine:::ntes animaes1nbos, 
qúe s e ge:ram no'5 incultvs mattos, pantanos t: nos qu~ fi. 
caw juntos aus campos.» (1) 

((O Brigatldro José Jo<iquim ~!achado de Olivdra, es
crevendo, etn 1845, a respeito dos aldeiamentvs da Pro
víncia de S. Paulo,disse o seguinte, com relação ao aldeia
mento de Guarapuava: 

" Os prosperos resultados que apresentou o aldeiamen 
to de Queluz inspiraran1 no animo do g•>vernador Antonio 
José de França e Horta o plano de unia se1nelhante tenta
tiva en1 localidades diametr::Jlruente oppostas ás de Queluz 
e desabrochara1n e111 cor&ções b~m formados o pensamento 
de uma dedicação exclusiva e enthusiastica pelo intuito de 
abstrahir os indígenas á sua vida errante e desaproveitada. 

<1 Havia tnuito que sabia-se existirem nas vastas mat-

(1) Revista do Instituto Historico, tomo IV, pag. 43. 
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tas que gn:irnece:n o lado occidental da Província, e reves
te1n os maitos e c<iudalosos rios, os mais volumosos braços 
do Uruguay e Paraná que correm da parte oriental da mes-
1na Provincia numerosas tribus de indígenas, para as 
quaes serviram de nucleo as fracçõ~a das que tiuha1n-se 
evadido dos campos de Piratininga na intrusão ahi dos 
con·quistadores, e dos que sobreviveran1 á quéda espantosa 
~~ fan1osa ~01ninação gesuitica no in1perio do Guayra. 
i.,.as excursoes, que fizeran1 os paulistas nessas mattas â 
~ata de ouro, depararam:se com os campos de Guarapuava, 
e nelles os indícios de que era alli a centralisação das di
versas tribusque habitavão as 1nesn1as mattas : e no desí
gnio de averiguar a noticia, que corria n1ui valida, de que 
nessas n1attas havia terras auriferas, e111 1770 destinou-se 
p~ra al!i urna expedição armada, que encontrou logo for-
1n1dave1s e1nbaraços e difficuldadés da parte dos indígenas 
que a fizeram retroceder depois de a hostilisare1n vigoro
samente. 

11 Por isso, s upitado então o pensa1nento de descobertas 
ou de novas exploraçõ:-s ern tão arriscado territorio, elle re
vive não já a effeito dos attractivos do ouro, p:lrque tinha
se esvaecido a tradição pop;:lar de sua existencia naquel
l~s mattas, . e a índole ousada e frroz de suas tribus r~pel 
lta toda a idéa ~e ~entativas nesse sentido, senão porque 
putieram-se descnnunar em algutnas d~ssas tribus teoden _ 
cias a vi~~r~n1 aldeada~ sob a dominação dos brancos; e â 
tal poss1b1hdade deu n11pulso prestante o bom resultad 0 · 

que sobresahiu ao aldeamento de Queluz. 
« En1 consequencia, a carta regia do r. 0 de Abtil de .. 

1809 dispoz que nova expedição annada, se endereçasse a 
Guara.puava. Esta expedição, composta de duzentas pra 
ças de linha, achou-se ao 1. 0 de Agosto daquelle anno na: 
estrada da tnatta, além da qual está o campo de Gitara
puava, e, franqueada uma passagem atravéz daquella fi -. 
xou-se no mencionado campo a r7 de Junho de 1g10, d~0 ., 
do-se a esse logaro nome de alojamentodaAtalaia, Aoçoq-. 

• 
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tar-se um mez de residencia ahi appareceu u1n magote de 
indigenas, em numero de trinta a quarenta individuos, das 
tribus dos Votorões e Carnes; e como fossem bem acolhi
dos, repetiram suas visitas por diversas vezes deixando-se 
alguns ficar, e aos quaes se provia de alojamento e tudo 
quanto era determinado pela legislação respectiva. 

<< A , benignarecepçào que se fazia aos indignas no alo
jatuento da Atalaia induziu ã concurrencia de muitos in
dividuos daquellas duas tribus, que ahi eram aceitos e vi- · 
viam em commum, attenta a solidariedade e bom accordo 
que havia entre as mesmas tribus. 

cc Até ao anno de 1818 nada houve de notavel nesta al. 
dêã. senão o grassar n 'ella unta epidetnia, que ceifou algu
tnas vidas, e o ser ella acommettida por um grupo da tribu 
dos Do1ins, sua antiga e implacavel adversaria, en1 cujo 
conflicto envolveu-se alguma gente ao serviço da guarni
ção do alojamento. 

<1 Subsistia desde n1uito rancorosa e obstinada inimisa
de entre os Votorões e Dorins, e nas n1attas não l>Oucas 
vezes se haviam hostilisado reciprocamente com successos 
diversos e os segundos acharam bom enccjo, o de estarem 
aldeados os seus antogonistas, e por isso desprevenidos e 
em descuinos para os atac3.rem de surpresa, e assim vin
garem-se de antigos odios. 

cc No n1esmo anno, e em represalia, os Voto1ões e Ca
rnes aldead0s arman,1m-se clandestinan1ente e foram procu
rar o inin1igo, com o qual travaratn-se em luta feroz e en
carniçada, reiterando os acon1mettimentos; e do que resul
tou grande numt::ro de inortos de an1bas as partes. 

cc Em 1819 veio reunir-se ao aldean1ento uma familiada 
tribu Jacfé, á cuja noticia chegára o bom tratamento que 
alli tinham os Indios, e a regularidade com que marchava 
o est1beleci1nento, dirigido pelo Tenente Coronel Diogo 
Pinto de Azev~o Portugal, e missionado pelo Padre Cha
gas. 

cc O conhecimento que teve o governo do estado d 'esse 
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aldea:uento, cujo p~ssoal se augmentava, si bem que com 
lentidão ao menos com esperança de permanencia; e o de
signio d~ tirar d 'elle outra vantagem, que não a de arran
car os indígenas á sua vida nomada, fazendo que saboreas
sem os bens da civilisação, levaram-o a erigir, em fregue
zia, com a denominação de Bethlem, o mesmo aldeamento, 
por n1eio do alvarã de 12 de Novembro de 18 c8, o que veio 
<-ser realisado em 1820. A essa categoria accrescentou-se a 
concessão de terras na diu1ensão de quatro leguas quadra
das. · entre os rios Coitinho e Lagead·J Grande para fruição 
da população índia, e que foi autorisada pela carta de ses-
111aria de 4 de Sete1nbro de 1818; aug1nentando essa con
cessão outr~s terras, que foram dadas gratuitan1ente por 
uni particular. 

«Novo acommettiwento soffreu a freguezia em 1822, pra
ticado por uni inagote de inàigenas, que, ainda que o fi
zess .:m de sorpreza, <le noite e guardando o 111aior silencio , 
suppoz-se que poderia só provir da parte dos Dorins. 
N 'esse C)nfiicto foran1 mortos Jacintho Doiangre e sua mu
lher, de cuja habitação se apossaram os assaltantes. 

1< No seguinte anno desapparecerarn da freguezia too 
indivíduos da tribu dos f/1Jtorões, levando cómsigo duas fa-
1nilias dos Cames já baptisadas, sem que a outro motivo 
se podesse attribuir semelhante repentina evasão que não 
fosse o dos estímulos ~a vi<la solta e aggressora, posto 
que na aldêa não se lhes sopeasse111 suas excursões nas 
mattas, deixando, co1ntudo, eu1 refens suas fan1ilias. Os 
transfugas vivera.ui ho1nisiados no sertão do campo do 
Pinhão o tempo que corre de 1823 a 1827 ; perdendo n 'esse 
lapso quanto da religião e da civilisação se lhes havia en
sinado. Instigados, porêm, os fugitivos pelas privações 
que soffriam, e pelas fadigas de um viver sempre occulto, e 
n 'uma attitude armada, afim de poderem resistir as ag
gressões das tribus suas inimigas, recolheram-se á fregue
zia com signaes de arrependimento. 

c1 Entretanto, como constasse aos Dorins a evasão dos 

, 
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Votorões aldeados, inferindo d 'abi que, enfraquecida as
si111 a força d'esta tribu que pern1anecera na povoação, uni 
novo acomn1etti111ento, que ahi fizessem, seria sé111 porfiada 
resistencia, e doidos de tantas hostilidades que só d 'elles 
vinha, cahiran1 enfureci<los sobre a freguezia em numero 
de 60 a 70, matando a 28 dos seus contrarios, incendiando 
casas e destruindo quanto encontraran1. 

• Este facto bastante complicou aquella catechese, por' 
que deduzia-se d 'ahi que não havia segurança a prol da 
residc:-ncia dos indígenas aldeados en1 Guarapuava; e a 
n1alignjdade accrescentava que os brancos do lugar, sendo 
111ais an1igos dos Dorins que dos acommettidos , tinhan1 
posto de sobreaviso aquelles para aggredirem seus adver
sarias quando podessem fazer sem grande risco. 

« Frequentemente era visitado o aldea1nento pelos Do
rins, significando sempre estes os desejos que tinham de 
pertencer-lhe e do mesmo modo que alli existiam as ou
tras tribus; e pelo numero de indivíduos que então (1826) 
appareciam com essas aspirrtções, con1putava-se o seu pes
soal em mais de 400. 

11 Por estas m~n.ifestações, que pareciam sem dobre--.t : 
pelos signaes caracteristicos de s•.:a physionomia sympa
thica, ~pelo seu comportan1ento durante sua estada tein -
poraria na freguezia. fazia-se con1prt:hender que sua acquisi
Çà? para neophitos seria por u1ais de am meio proveitosa á 
catechese; e...ella teria lugar se não fôra a inimisade inve· 
terada entre êHes e os Voto1ôes e Cames ; inimisade que 
alimentava a guerra feroz e sanguinaria que se faziam re
ciprocamente. 

11 Introduzir no aldeamento um germen tal de discordia 
e dissensões era atacai-o pelo seu cimento, a fazel-o assim 
baquear. Poder-se-hia satisfazer essa pretenção, erigindo
se uma nova aldea no campo das Laranjeiras, que é para 
isso bem apropriado, sujeitando-a ao mesmo plano e regi
men. Esse novo estabelecimento, porêm, .deveria suggerir, 
alem do mais o augmento do destacamento niilitar, que se 
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achava em protecção do pdmitivo aldean1ento, para que a 
podesse prestará indígena~. que ahi mes1110 habitando as 
n1attas eran1 ahi sorprehendidos e guerrea<los frequente
mente pelos seus adversarios de Bethlem ; e ntuito difficil 
seria então duplicar essa força, e impossível fixal-a n 'essa 
nova posição sem outra incumbida exclusivan1ente de ahi 
contel-a e reprimir· sua animosidade. Nunca foi completa
do o destacamento de Bethlem ; suas deserções eram mui 
continuas. e a indiscitJlina e immoralidade dos soldados 
que o compunham foram muito nocivas á catechese, e 
acarretaram bastantes desaguisados. 

c1 Em nma das visitas, que i:io anno de 1827 fi~eram os 
florins á freguezia em procura de ferramenta, foran1 ahi 
n1esmo acomn1ettidos de improviso e inesperadamente 'pe· 
los aldéados seus inin1igos, que se prevaleceram d'essa oc
casião para uma represalia em que cogitavam havia dous 
annos; resultando d 'esse encontro 5 mortos do Jado da
quelles. Admira que havendo entre as duas tribus esse 
obstinado e rancoroso odio e furor de se despedaçaren1 
1uutuamente, se consentisse a presença de ambas na mes
n1a localidade, sem que de antemão se tomassem medid~s. 
que pud:sse1u prevenir tão horrorosos conflictos. 

cr Não vão aletn de r827 as noticii:is e infonnações exa
ctas sobre esse aldeàmento que pude obter no curto prazo 
que me fot assígnado, e quantas houver que lhe digam .res
peito, e sejam subsequentes a esse anno, ou colhidas das 
repartições publicas ; ou das pessoas. aquem as tenho soli
citado officialn1ente, e que acham-se habilitadas para as da
rem serão consignadas n 'uni additamento a essa noticia, 
servindo-lhe de continuação . . 

TRIBUS INDIGINAS NAS MAT'fAS DE GUARAPUAVA 

« Parece que nao é objecto extranho â presente notida 
o fazer-se menção das tribus que, segundo informações co 
lhidas de alguns sertanejos e dos mesmos Indios aldeados, 
ainda habitam as mattas de Guarapuava, e têín sido tenaz-
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mente refratarias a quantos meios persuasivos ou rigoro
sos se tem vosto em pratica para fazerem parte do aldea
mento de !lethlem : e tanto mais que o renovado pensa
mento da catechese d1>S indígenas (que oxalá não esmore
ça) terá, para sua realisação, necessidade d 'estas e quan
tas achegas poderem-se n1inistrar das Províncias. 

«Já tive occasião de faltar, no precedente artlgo, dos 
Votorões e Cames, tribus conterraneas em Guarapuava, e 

com fracções iniciou-se o aldeamento de Bethlem. Suppõe
se que entre ellas existiu sempre estreita alliança, e hou
ve · ace:ordo na deliberação de se aldeare111 ; porque apre
sentara1u-se no mesn10 tempo no alojamento da Atalaia, 
vivian1 mi aldêa sempre erri boa intellig~ncia compartiam 
os trabalhos das execussões e correrias, e eran1 promis
cuas em suas uniões conjugaes. Concorria tatnbem para 
isso a circnmstancia de serem atnbas pastoras, dando-se ao 
1nister de criar gado naquella parte dos campos de Guara
puava que ficava mais contigua aos seus alojan1entos nas 
1nattas . 

o Sentia-se, comtndo, notavel differença no caracter 
moral de an1bas; os Cames portavam-se com docilidade e 
mesmo submissão, não era111 oftensivos sen1 'provocação, e 
afizeram-se facilmente ás exigcncias da civilisaçã~; não 
se envolveram , pelo menos ostensivamente, nas lut~s que 
os Votv1ões travavam co111 os seus adversarias. Os Voto
rões, pelo inverso, com physionomia e modos ferozes, al
tivos e rixosos por indole, reàgindo contra o regiiuen da 
aldêa, e se111 dare111 de 1úão a Seus usos e costun1es selva
ticos , eran1 a n1ais d 'isso, obstinados em seus odios, e de
leitavam-se cm fazer guerra de n1orte e desolação a todos 
os seus conterraneos, excepto os Comes. 

« As fracções d 'estas duas tribus, que deixaram de 
aco1npanhar as que se aldearam, e ja1nais accederam ás 
condições do aldeamento, conservaram-se nas mattas, le
vando a vida que lhes era propria, e sempre em guerra 
com as suas c0nterranea~. Antes de se sujeitarem a cate-
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chese, o pessoal dos primeiros computava-se em 120 indi
víduos e o dos segundos em 152. 

" Jâ se sabe que a tribu dos Dorins quiz tambetn com
partilhar as vantagens do aldeamento e era tenaz n 'este 
desígnio, manifestado todas as vezes que se aprestntava 
na aldêa ; e que deixou-se de assentir a isso pelo odio ran
coroso e implacavel que se alimentava entre ella e a dos 
Votorões. Fica igualmente sabido que lotou esta tribu em 
4vo indivíduos. 

11 O característico de sua índole p6de-se assignar entre 
a dos Voto1ões e dos Cames; isto é, entre a braveza e a do
cilidade : d'aqudles participava a insaciabilidade em suas 
vinganças e perseverança em represalia ; e dos outros as 
tendencias ã catE>chese e a facit renuncia aos habitos sel
vaticos. 

<< A tribu dos Xocrens, que faz a sua habitual residen
cia no territorio, entre os rios Iguassú e Uruguay, é a 
maior em força numericà de quantas habitam aquellas 
mattas e são já conhecidas. Avalia-se o seu pessoal em 
600 indivíduos. Sua índole e propensões são identicas ás 
dos Votorões, que tambem a te111 por irreconciliave1 adver
saria. 

« EstB:s quatro tribus fallam o mesmo dialecto, que é 
derivado da língua geral dos Guaranys, a dominante na 
parte meridional do Brazil; e por isso é bem de suppôr 
que tragam sua origem da poderosa nação que se estendeu 
desde as florestas do Uruguay e Paraná até ás n1argens do 
Paraguay, e que, divididas em porções confederadas, pres
tou-se por mais de um seculo em apanagio aos jesuítas . . 

« E' conterranea d 'estas tribus a dos Tavens, perfeita
mente distincta d 'aqnellas en1 linguagem, costun1es e pro
pensões, e residindo a maior parte do tempo no territorio 
que vai do !tatu e Piquiry ao Paraná. Esta, betn como as 
outras, tem por inimigas a quantas Sé azylam n 'aquellas 
mattas ; procura sempre sustentar alli o seu predominio 

• 
• 
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esclusivo, e t em sido repe1lente- ao chamamento para fa
zer parte da catcch~se de Guarapuava.11. (1) 

- -·· .. ·~·---
GUARAPUAVA 

Confonne promette1nos, em nota á pag. i9. passãn1os a 
reproduzir o que escrevera111 os illustrados cidadãos Dr. A. 
J. de l\'.Iacedo Soares e Luiz Daniel Cleve, ácerca da pal~ 
vra que encima estas linhas. 

GUARAPUAVA 

11 Ao venuos o grande numero de explicações lexicolo
gicas d 'esta palavra, cada qu1l mais singular, dir-se-hia 
que estamos e1n frente de uni hieroglypho indecifravel. 

cc O Padre Chagas, na sua estimavel Memo1 ia sobre 
Guarapuava (Re.v . Iust. Hist. 1842), narra aproposito a se
guinte anecdota : uConta1n que aquell~ nome lhe foi dado 
('-lo territorio que comprehende os camp::>s de Guarapuava) 
por uns antigos sertanistas que, chegando aos dictos, e ca
çando uma arara, que prenderam pelo pé, esta fizera ·es
forços por libertar-se, e não podendo partir a correntinha 
com o bico, applicou este á perna e, cort&ndo-a , se esc 1-

po~. Os sertanistas então disseran1, em phraze da antiga 
linguagen1 do paiz, Gua1á (etn contraposição á palavra 
Gua·irá, que significa passaro pequeno) e Puava, isto é. 
ave que não é rasteira, n1as voadora e veloz; tle cujo acon
tecitnento resultou ficar o campo com aquelle nome, o qna] 
depois se deu ao vasto terreno desde o rio Itatú ... até as 
cabeceiras do Uruguay, e desde a serra dos Agudos até o 
rio Paranã.u 

. l 

11 Ora, tudo isto. salvo o respeito devido ás cinzas de 
tão apostolico varão, o missionario dos indios guarapua
vanos, o Padre Francisco das Chagas Lima, cujo nome 

(1) Rez•ista do Instituto Hiswrico, tomo VCII, pag. 239. 

. - - '::. 
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(diz St. Hilaire, SI. Paul/, 421) não se pronunciava sem 
veneração, tudo isto não tem senso commum e não passa 
de uma puerilidade sem par. Salta logo aos olhos. a inve
rosimilhança de sertanistas portuguezes ou brazileiros que 
falla vam o portuguez, a fazerem exda1nações e phrazes na 
ling11a dos bugres ! Depois, si a arara praticou a heroicida
de de, para conseguir a liberdáde, cortar a perna, já que 
não podia cortar o grilhão do capti veiro, os sertanistas, da
dos por sabedores da lingua do paiz, ha.via111 de applicar â 
ave utn notne 111a\s apropriado á façanha, que não puava, 
de vôo veloz; pois não foi a velocida.:le do vôo que os en
thusiasmou n ponto de do facto tiraren1 o . notne da terra; 
foi a valentia da arara perder a perna para ganhar a liber
dade. Accresce que puava não signiiica <evoador veloz11, ne1n 
guará passaro grande, nem guairá passarinho, quer no ca
rne, quer no guarany : o nom€' generico do ((passaron na 
Hngua geral é guirá , cujo ditninutivo faz guírai : e guará 
é o nome de uma ave n1arinha, a Ibis rubra, e de um qua
drupede, o Canis A zar<e, F. Cuv. ou Canisjubatus, De::sru., 
lobo vern1elho ou lobo da America (a puma ?) que no Para 
guay e tnais partes das antigas missões se chamaaguará. 
E finaln1ente ~e si tratasse d1arara, o nome seria Arápua-
va, e não Guarápuava. ... 

u St. Hilaire, criticando a etymologia do f>adre, que 
(diz elle) mo!\tra bem r.a sua l'vletnoria, alias tão preciosa, 
ignorar absolutamente o guarany, é levado a crer que o 
vocabulo se co1npõe de gua1á, ave, e pualiava, pancada, 
significando upancada que o guará deu ou levoun. Mas alem 
de que isto não tem sentido, 11pancada, golpe11 é pú ; pau
kaba é o verbal que significa 11n1odo, logar, tempo, instru
mento de ferir uo bater, maxucar, etc.ri. 

11 Um escriptor anonymo, que esse mesmo nosso sabio 
amigo cita com o nome de Espanhol-americano deriva de 
íkarapuava, rio arredo~dado. Que i é rio, agua, e puá, re
dondo, sabemos; mas compor essa esturdia palavra para 

• 
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lhe dar esse mais esturdio significado é fazer dous dispa
rates a um tempo. 

«Frei Prazeres Maranhão, nas suas Etymologias Bra
zilicas, impressas na citada Revista do Instituto, trazgtta
rápuame, guará em pé: etymologia que St. Hilaire repu
ta injustificavel, e nós não menos. já porque não dá senti
do, iá porque, si a palavra houvesse sido originarian1ente 
aquella passava para o portuguez com a sua forma prin1i
tiva, terminando em ama ou ão, an ou ana qut:: são suffi
xos tão nossos con10 abo, avo, ava ,. e não se mostra moti
vo ou occasião q uc houvesse transformado Guarápua ma 
ein Guarápuava. «Ca111apuan, Tabupuana, Irápuan, Itá
puan, Araruan1a, Canguaretama, Caninana, Mecejana, 
etc», fic~ram no portuguez com as suas terminações indi
genas que são tambem portuguezes. Demais, os suffixos 
amo e avo são mui diversos em sua índole e significação. 
Podemos, portanto, concluir que puava não é, na especie 
ao menos, alteração phonetica de puama. 

« Martius vae com Fr. Prazeres, e accrescenta : <<Alüs 
etymologia ab arapuá. abelha da terra11. Ora, nem ara si
gnifica terra, nem puá abelha, ou vice-versa. 

11 Por obsequiosa com1nunicação do di~tincto Sr. Luiz 
D. Cleve sabe1nos ainda de duas etymologias. A primeira 
compõe a palavra de guará, lobo, e puava, bravio, indo
mavel ; onde, porém, se acha este significado de pu,ava não 
sabemos : no guarany e carne com certeza não é. A 2~ com
põe-se assim : guá, corôa, redondo, eiµinencia ou atal~ia 
d 'onde parte1u signaes nunciativos do combate, da victoria, 
d 'approxtmação dos inimigos, etc .. rá, signal, puá, golpe, 
ba, affirmação. Existem, com effeito, essas corôas : ouça
mos o nosso illustrado informante : oOs campos de Gua
rápuava estão mais ou menos 1 ooo metros acima do ni
vel do mar : ao O. desce o terreno em brandas ondulações 
para o valle do Paraná; ao N. para o valle do lvahy; e 
ao S. e SE. está o valle do Iguassú. Fórma este terreno va
rias co1<1as de campo, onde existem pequenos capões de 

. . 
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111atto ; e n'estas eminencias tenho encontrado circzdos de 
taipa socada, con1 4 a 5 metros de diametro e 3 a 4 de al
tura, contendo no centro carvão vegetal e pedaços de lan
ça. Era111 as estações telegraphicas dos indios que vinham 
ã guerra, e cujos signaes podiam ser vistos a grandes dis
tanci'1s. O povo de Tayaoba dava repetidos assaltos nos 
Chiquis, X6vas ou Xovás, Xocrens e outros•·. 

« Entretanto essa etytnologia é inadmissível, porque, 
segundo uma regra inv::i.riavel da construcção guarany, si 
o eletnento principal da palavra fosse guá, havia de appa
recer no fi1n, e não no principio da composição; pois o 
nome regente, o non1inativo en1 latim, é sen1pre proposto 
ao objecto possuído ou genitivo latino. A mesma regra 
existe na gra1nmatica dos carnes. Logo ua côroa ou atalaia do 
signal do combate11 se havia de traduzir por puá1águá, do 
combate do signal atalaia. 

u A nossa explicação é 1nais sin1ples, e, presumin1os, 
a unii:a interpr~tação exacta. A palavra é guarany pura, 
e não precisa sahir da grammatica da lingua geral para ter 
o seu significado. 

u O guará ou Canis Azarc:e é commum nos 1nattos e 
campos tie Guarápuava. 

((Este nome foi dado prin1eiramentc aos ca111pos, e 
d 'ahi se estendeu ao resto da região, con10 nos diz o Padre 
Chagas no trecho transcripto. 

li Puá é o verbo atirar, dar tiro, flechar, matar com fle
cha, ou outro instrumento de atirar con1 pontaria, caçar 
passaros ou bichos. 

li Hab é o suffixo participa} do logar, tempo, modo, 
instrumento, causa e outras circumstancias d 'acção do ver
bo ; assim como har é o suffixo do particípio non1inal, que 
denota o agente d 'acção do verbo. Puáhar é o atirador, o 
caçador; puákaó é o logar onde ou para onde se atira, on
de se caça. Jltlboé, ensinar, tem os dous particípios : 1nboé
har, o que ensina, o mestre ; mboéhab onde se ensina, a es: 
cola. Isto é rudimentar. 
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«Vejam agora os leitores: guirá. passaro; guirápuahar 
ou guirapua1, caçador de passaros. passarinheiro; guirá
j>uáhab ou guirá puaba, o togar onde se vai atirar aos p'l.s
saros, o comedoiro d 'elles, sua dormida ; jaguá -jaguar. 
onça; jaguápuar, caçador de onça; jaguápuaba , o logar 
onde se atira' ou flecha a onça; logo, sen1o guará lobo 
vennelho, guarápua1 é caçador de guarás, eguarápuava é 
o campo onde se vão caçar os guarás. 

<< Da mesma n1aneira que se fonnaran1 aquellas outras 
palavras, já conhecidas, que vên1 nos diccionarios, se for· 
mou esta nossa, con1 os mesn1os e1e1nen tos, nos mes1nos 
n1oldes, pelas mestnissilnas regras de co1nposição guarany 
segundo a 111esma grammatica. O a final. que os guaranys 
costumatn supprimir, mas os tupy.s conserva1n, e nós bra
ziteiros, de accordo com a indole da nossa lingua, ou con
servamos, ou ajuntamos; a troca do b pelo v, tão frequen
te nos progressos da lingua geral, e 1nais natural ainda 
em labios portuguezes; a contracção de puáahar, puáhab, 
em puar, puaó, são coisas todas tão de accordo con1 as leis 
da phonetica que não ha recusar a nossa explicação. 

<< Examinemos, entretanto, uma objecção que se pode
ria formular.-Comquanto o Padre Chagas diga que a lín
gua dos naturaes de Guarápuava é o guarany, está fóra 
de duvida que não ; e essa sua asserção é 111ais uma prova 
do conceito de St. Hilaire ácerca dos conhecimentos lin· 
guisticos do venerando missionado. Incontestavelmente, 
a lingua dos Cames, Durios, Jacfés, Votorões e Xocrens, 
pertence á classe de que fazem parte os outros idion1as do 
Brazil, e o seu genio se adapta ao do guaraDy e do tupy, 
sendo quasi as mesmas as regras da grammatica ; o voca
bulo rio, porém, é tão diverso que, por emquanto ao me
nos, não tem sido julgado razoavel fazer do came um dia
lecto da lingua geral. Como é então que, em pleno domi
nio do carne, vão os sertanistas achar entre aqueltes bu
gres uma palavra guarany pura? Quem nos diz que Gua
rápuava não seja vocabulo came, ou talvez bilingue, já 

-
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que. st>gun<lo <liL l\Iartius (Gloss) . o carne é um amalgama 
<le varios idiomas. e até de ligua <le negros? E mais cresce 
a duvida qu:.tn<lo vemos na região guarápuavana os \·aca
bulos uGoy6cov6, Goy6en, Copré. Ikrim, Heré. Actong11 e 
outros de rio-.. serras e campos, o~ qnaes debal<le tentaria 
mos achar na lingua geral. ou em qualquer <los seus dia
lectos. pois lhe são de todo estranhos. 

u Por 1nais sE>ria que seja a ohjecção. não obsta que a 
palavra Guarápuava seja propria d0 lexicon gnarany : o 
que resta ver é cl')mo se veio élla achar no ineio das 111en
cionadas horrlas gua,.ápuav::lnas, 

11 A <lifficul<lade é 1nais apparente do que real : basta 
len1brnr-nos que ao la<lo da palavra Guarápuava ha tnui· 
tas outras exclusivamente g-uaranys em toda a rt:!gião ha
bita<la por aquetlas tribus, para que o facto fique satisfa
ctori:imente explica<lo. 

uParece incontestavel que forarn os gunranys os pri · 
meiros hahitl'l <lores <l 'essa região. ou pelo n1enos anterio· 
res aos hugr·"'s encontrados em 1810 pelo Pa<lre Chaga.e:, 
na expe<lição commanda<la pelo hravo tenente-coronel Dio
go Pinto de Azevedo Portugal. Tfllvez que. em 1770. no tetn· 
po da descoberta dos campos pelo tenente Candi<lo Xavier 
de Almei<ln e Souza, ainda lá existissem muitos Guaranys 
e d1ahi provenha o erro do Padre suppor que ennn Guara
nys os indios da sua missão. não sendo impossível que elle 
jâ levasse con1sigo sindlhante crença, gera<la por noticias 
d 'es8a e <la expedição do coronel Affonso Botelh0, em 1771. 
A hypothese funda-se nos seguintes factos: 

•< 1. 0 Na topographia guarápuavana é rnuito mais con
si<lera\•el o numero dos nomes guaranys do que carnes, ap· 
plicad0s a rios e corregos. serras e montes, can1pos. fachi
naes, catanduvas e n1attos. Dos carnes ha, para betn dizer, 
mei~ duzia apenas ; a quasi totalidade são da 1ingua ge
ral. Abra-se o mappa da Provincia, e ver-se-ha que todos os 
rios que se lançam no Paranã, desde a foz do Parauápane
ma até a do Uruguay, têm nomes gnaranys. 

.. 

• 
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11 2. 0 Os no111cs carnes se acha1n na região que compre~ 
hende os campos de Guarapuava á direita, e os das Paln1as 
ã esquerda do Iguassú ; 1nas, esses mes111os coexistem ao 
lado de nomes guaranys, etn muito maior quantidade ; o 
que prova a recente superposição do came ao guarany. 

11 3.0 Os rios Iguassú e Urnguay percorrem e~sa im
mensa zona con1 estes non1es, que são guaranys, e simul· 
tanea1nente com os de Goy6cov6 e Goy6en, que são cames, 
e vê-se fora111 dados a objectos que já os tinham, ilados por 
outrem. A persistencia dos prin1eiros prova a observação 
de Jules Marcon : que não ha nada mais solidatnente esta
belecido que as deno1ninações locaes; e nen1 as conquistas 
tnais absolutas, que fozem desapparecer a raça aborígene, 
conseguem obliterar de todo os non1es das localidades. 

1( 4. 0 Não é insignificante o nun1ero de palavras, the
mas e raízes guaranys introduzidos no vocabulario carne, 
unias con1 a sua f6rma pri111itiva, outras llgeiran1ente 1110-

dificadas, ou co111 significação pouco dHierente. As pala
vras ca, pau, caicó, arvore, capen, galho, caingang-cafguá, 
selvagetn, índio bravo, tupen., Deus, ang, gente, pan1.'cú, 
cesto, yang-nkungue, abelha preta, 1xom, pron! eu, eim, 
não, butú, brotar, emergir, lzanghilzé, son1 bra, etc., são 
guaranys, unias puras, outras levtn1ente alteradas, outras 
bilingues, co111postas de guarany e ca111e. ~1as. con10 esses 
vocabulos não são en1 tanta copia que nos anctorise a ter 
o carne por dialecto do guarany, não será ttmeridade sup
por que a sua introducção no vocabulario ca1ue é devida 
ao contacto <.las duas raças, das quaes fico11 a primeira do
na do solo, expcllindo a outra, que alias, cou10 raça supe_ 
rior, deixou-lhe in1presso o :;ello de sua influencia. 

11 5. ° Finalmente, na Relação do primeiro encontro que 
Affonso Botelho teve com os indios do sertão do Tibagy 
nos campos de Guarápuava (Rev. Inst. Hist, 1855, 256), 
em Der.tt!n1bro de 1771, a primeira gente qut=. elle encontra 
tem "ª falla tã0 barbara que é inteiramente distincta da ge
ral indiana~ ; mas, entre a que apparece cinco dias depois, 
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ha utna rapariga de 16 annos a quem o que disse nse lhe 
percebeu por se1 qtiasi na língua da terra•>. Isto teve logar 
nas duas n1ar5ens do Jordão, uque passa quasi pelo meio 
dos novos campos de Guarápuava, correndo d 'entre N. e 
NE. para o S.». Logo, em 177 r se fallava nos campos de 
Guarápuava pelo menos duas linguas: a geral ou d& terra, 
t outra inteiramente distincta. Note-se, porém, ainda que 
ha uma outra intermediaria, bem proxima da lingua da 
terra., a qual a moça fatlou. Seria un1 dialecto do guarany? 
ou a moça, senclo cante. exprin1ia-se tambem na língua 
geral? Esta segunda hypotbese é mais provavel, pvis da 
Relação se vê que os indios vinham das mesmas partes on
de Aftonso Botelho tinha praticado com os primeiros. Ou 
havia já entre essa cccollnvies gentium11 de que fatla Mar· 
tius (Gloss.) com referencia aos carnes, dizendo (no Bei
trage zur Etltnographie) não passarem de mistura de mui· 
tas raças, internadas com mulatos e negros fugidos (de cu· 
ja lingua, accrescenta, se acham traços no carne), de sorte 
que não era possivel determinar a sua nacionalidade? 

u Guarápuava é, pois, uma das innumeras palavras 
guaranys que coexisten1 com alguns notnes topicos dos bu
gres actuaes : e sua explicação lexicologica não póde ser 
achada fóra da lingua geral» (A. J. de ~!acedo Soares,-Re· 
vista Paranaense n. 5). 

••• 
GUARAPUAVA 

Relativamente ao judicioso escripto do illustrado Dr. 
l\Iacedo Soares, que reproduzimos, eis o que disse o dü;. 
tincto escriptor Luiz Daniel Cleve : 

11 No numero 5 da Revista Paranaense publicou o il
lustrado e infatigavel Dr. Macedo Soares um estimavel ar· 
tigo, demonstrand(, o nenhum valor das explicações lexi
cologicas até aqui dadas á palavra -Guarapuava-, e fun
damentando a etymologia que em seguida apresenta como 
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niais si111ples e ex~~cta. As judiciosas observações do estu
dioso e bc111 informado escriptor suggerira111-we algu111as 

1eflexões que, com a devida venia, offeri:ço á leitura dos 
que se interessa1n pelos estudos ethnographicos do nosso 

pa1z. 
11 Diz o Dr. ~!acedo S.1an:s: 
u A palavra Guarápuava é guarauy purau. Longe de 

contestar o illnstrado articulist<l, desejo apenas obs<:rvar 
que, depois de alguns e::;tuJos entrei em ll u vida si con1 ef
feito é assim, ou si ella fvi composta quanc.lo já os índios 
guuranys havian1 ;;ücced1do t:ssas diversas tribus, algunrns 
já extinctas, outras consideravelmente dinliuuidas. O cer
to é que invariavelmente <>btive a _ expl ic.ição citada pP.lo 
Sr. Dr. ~!acedo Soan:s ~ Guarâ-lobo; puába, pµáva, ou 
apuáva-indou1avel, bravio- , si be111 que puâva não é da 
língua carne ou guarany; é palavra usada entre os camp~
nezes do Paraná, do R.o Grande do Sul, e pela classe m;:11s 
baixa dos habitant1::s ele S. Paulo, que en1pregam-na para 
designar um animal intlomavel, por exe1uplo, cavallo puá
va, ou apuá.va--<:avallo dífficil de do111esticar, que dispara e 
entra co1n difficul lade no curral, etc. : nunca pude sabe.r 
da origem deste vocabulo. Tem o povo outra palavra equi-

valerite: arisco. 
1< Parece-111e fóra de duvida que durante a epocha e1u 

que foi a con1arca de Guarapuava povoada pela raça gua
rany, tinhatn estes campos outro nome: não encontro nas 
relações, descripções e chronicas dos PP. 1ní::;sionarios e111 
tempos dos he:-;panhóes, a palavra Guarapul:lva; a unica 
mençà') dt! campos existentes entre os tios lva~y e Ig.uas
sú é a que faz D . Ruy di:: Guzn1an na 11Argt::nbna», h1st~
riando (Liv. Ili, cap. IX) a entrada du capitão Alonzo Rt· 

quelnu, nc;>~ seguintes termos : . 
11 .... y corriendo por nquelta tierra, saho a los campos 

que laman de D. Antonio ..... de alli bajó el rio de] Ubag, 

que es muy poblado ... » 
~ E' in\•erosimil que fossem estes os campos <;le Pay-

... 
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querê, situados 1nais proxi111os ao valle do lguassú, entre 
este rio e o Piquiry, distando os de Guarapuava (onde es
tão as nasc:ntes do Piquiry) apenas 60 kilometros do 
Ivahy. 

u Ha quem pense que o itinerario do capitão Riquelnu 
foi a Ciudad Real a E ., en1 busca do al timo rio, mas tal 
opinião não se .lunda 1::m boas razões, poi~ o historiador 
Ruy Diaz diz expressamente que o mes1110 capitão sahira 
da cidade com ioo soldados e alguns amigos (anuo <le 1561) 
a castigar a insolencia dos caciques da con1arca, os quaes 
con1 forças consiçleraveis havia111 posto cerco á Guairá, t>: 

11 Alzando ·luego el cerco qúe tenian sobre el pueblo, 
los fué castigando e dando alcance em sus pueblos .. u 

u Ora, taes tribus, que depois de desbaratadas fora111 
visitadas pelo valente capitão n ::>s seus arraiaes, não mo
ravam no Ivahy, para onde desceu o pacificador depois de 
haver percorrido uaquella terrau, admirando-se da grande 
população que ali encontrou, E a prova que veio até os 
actuae.; campos de Guarapuava está na st:guinte passa
gem : ... uatravessando unas bosques ruuy asperos, basta el 
pinal, donde estaban metidos 111as de los indio; alzados ... 11 

«Si o capitão Riquelnu houvesse seguido da foz do 
Piquiry a rumo E. ao valle do Ivahy, não teria podido en
contrar pinháes. 

« A araucaria , tão abundante nos planaltos da Provín
cia do Paraná, n1edra em zona circu1nscripta. e assignala
da, não s61nente pela latitude ou posição geographica, co
mo pela disposição orographica do terreno, que ntodifica 
notavelmentt: as condições clin1atericas ; assim, a tempe
ratura n1edia do anno varia sob o tnesmo grão de latitude 
de 18. 0 a 20. ° Centigr., isto é, clima temperado nos planal
tos e intertropical nas despressões do solo, e valles dos 
grandes rios. Nestas regiões .a flora serve de thermometro: 
vegetação rachitica nos planos cobertos por gramíneas 
(temperatura media J 8. º-19. º) ; nos declives e valles dos 
pequenos rios mais seiva, flora niais rica, a araucaria vae 
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roreando, as gramineas rasteiras são substituídas por éS

pecies maiores; e nos valles dos grandes rios. ausencia ~o
tal do pinheiro, vcgeta~ão luxurios& dos tropicos, espec1es 
de gramíneas gigantescas, etc. . 

(( Logo, tendo o capitão hespanhol vinJo ubasta los p1-
nales11, veio necessariamente aos ca1npos de Guarapuava, a 
que chama ((catnpos de D. Antonio11. 

,, Vou ver si consigo provar que o duminio do povo gua
rany na provinci~ de Guairã findou com a total destruição 
das povoacões hespanhólas, em meados de seculo XVTI · 
Irei um pouco longe, mas desculpar-me-ha o indulgente 
leitor, pois comquanto seja eu o menos competente pa~a 
fazer investigações, é tão attrahente o assumpto, que nao 
posso furtar-me á tentath·a de estudar a interessante e 
obscura historia do, outr'ora 11umerosissi1110, povo guara
ny, raça docil e intelligente, mas aviltada. prostituída, es
cravisada pelos conquistadores; raça que curvou-se ao r~
gimen theocratico dos jesuítas, os quaes realisarau1 a mats 
estupenda cre~ção dos tempos modernos: un1a vas~a, _Po
derosa e rira republica no centro dos sertões sul-amenca· 
nos, onde fizeran1 florescer a agricultura. as industrias, as 
artes, como attestan1 essas ruinas de edificios e templos 
cyclopeanos que o viajante conten1pla com admir&ção e 

surpresa. 
11 E não deve tax~r-se de exagerado o con1puto dos P · P · 

que .estit11avan1 a população guarrtny nus sertões do Ivahy 
etn 2 oo.ooo altnas. Que1n penetrar nas densas mattas do 
rico valle onde floresceu a Villa Rica, toparâ cotn sepultu
ra sobre sepultura, reputarâ um vasto ce1niterio aquella 

• immensa região, coberto hoje pelas sombras dê arvores se
culares, onde reina o impo11en.te silencio da floresta vir-

gem. . 
u o povo g,1arany te111 un1a tradição obscura d~ antiga 

transmigração que operou-se do oriente para o occ1dente; 
seja-n1e licito referir a lenda que, transnti~tida de pae~ a 
filhos, atravessou uma serie de seculos : deixo de apreciar 
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si, entre tantas que hei encontrado, esta offerece mais pro· 
habilidade de ser exacta. Eil-a: Em tempos muito remo
tos, quan.:lo os grandes sertões da Atnerica do Sul eram 
apenas habitados por tigres, porcos montezes, antas, e ou
tras féras, chegou á costa u111a e1nbarcação que trazia dois 
irmãos con1 suas familias, vindas do outro lado do mar, 
os quaes, depois de havere111 explorado toda a costa do Bra
zil, e não encontrando entes humanos, persuadidos de se
retu os unicos habitantes racionaes, trataran1 de estabele
cer-se no logar que mais vantajoso e comu1odo lhes pareceu. 

" Assitn viveram largos annos em paz e estreita ami
sade, s!.lbsistindo com o fructo de trabalhos manuaes a que 
diligentes entregavam-se, até que, prodigiosamente mul
tiplicados etn razão da vida pacifica e prospera que leva
vam, e das benignas influencias de um clima salutar, rom
peu a discordia entre os membros da colonia, e deu logar 
a divisão das duas famalias. Tinha a nlulher de Guarany 
uni papagaio 111ui esperto e fallador o qual excitou cobiça 
da n1ulher de Tupy que desejou possuil-o, e pediu-o á cu
nhada que não lh 'o quiz dar ne111 mesmo á instanciado 
111arido e "Unhado, ambos empenhados a pôr fim a desagra
davel occurrencia. Desgostosos os irmãos, resolveram se
parar-se, e Tupy, cuja fa1nilia era maior, ficou nas costas 
do mar, enternanclo-se Guarany para o poenb:, levando a 
numerosa prole, estabelecendo-se cad~ qual onde me.lhor 
lhe convinha, e assim chegaram a povoar o interior até o 
grande rio Paraná. 

« Sea lo que fuere, diz Ponce d~ Leon, de aquella trad\
cion, aumentado el Guarany como las arenas del mar y las 
estrellas del cielo, inund6 a 1nanera de un caudaloso torren
te las anchurosas regiones del Perú, Chile e Quito ; reco
nociendo-se, todavia, aun en los senos mas. ocultos de 
America, ya en el idioma 6 costumbres, ya en las faccio
nes 6 genio, sobrados caracteres de tan antigua estirpe, siu 
otro diferencia que aquella natural modificacion que trae 
consigo Ia diversa variedad de climas ·Y ten1peramentos11, 
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« P6den1 considerar-se lin1ites do territorio occupado 
pelo povo Guarany : ao E. a borda do ca1~q~o. ori serra do 
tuar; ao N. o rio Paranapane1na, ao S. os rios Itatin e Uru
g.uay (trihu do Tapes), e ao O. o rio Paraguay. 

(( A povoação guarany inais importante era o povo de 
Abapary, na n1arge111 do Tibagy (Atibagyba) ; por elle pas
sou o governador A1varo Nunez en1 r540. 

«Essa nun1erosa e bellicosa raça occupava tan1bem a 
costa marítima de Santa Catharina; quando os hespanhóes 
occuparan1 esta ilha, jã os indios havian1abançlonadoo1itto
ra1, retirando-se para •)s p1nhaes de serra-acin1a entre 28 a 
29 gráos de latitude, nas visinhanças da Lagôa dos Patos, 
existia un1a população guarany, cujo nu1nero era avalia
do e1n 10.000 altnas, e no togar onde hoje existe a cidade do 
Rio Grande (32.0 lat.) vivia outra tribu desta nação, compos
ta de 20.000 indios, a que davan1 o no1ne de Arachánes. No 
anno de 1526, tres grandes tribus guaranys, que residiam: 
a r~ na margen1 do Paranã ; a 2~ no togar onde hoje está 
edificada a cidade de Assnmpção ; e a 3'} nas margens dos 
rios Jeruquiçaba e Carayassapera, e1nprehendera1n u1na 
conquista dirigindo-se para o Perú, subindo a primeira pe
lo Pilcomayo, a segunda pelo Paraguay e Pilcornayo, e a 
terceira entrou por S. Fernando. Acampara111 na fralda da 
serra do Per(t, onde foram fortificar, ou antes abrigar-se 
nas n1ais asperas c:1.nfractuosidades daquella serra, e come
çaram guerra tão rude contra os naturaes daquelle paiz, 
que chegaram a extenninal-os, matando mais de cen1 u11l 
indios, sujeitando-se muitas outras tribus á escravidão sen1 
tentar resistencia ; <l 'on<le resultou que as tres tribus gua
ranys assentara1n ali seus arraiaes, escolhendo cada qual o 
togar que por n1elhor houve. Desta mescla de guara.nys 
com os índios subjugados descende a nação Chiriguana do 
Perú. 

(( As muitas conquistas que fizeram os guaranys an
tes da descoberta da Ainerica, as n1odificações necessaria-
111ente imprimidas na raça dominadora pelas influencias 
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climatericas, pelct variada alimentação, e n1escla de raças, 
tornan1 difficili111as as inYestigações histodcas de epochas 
remotas, e por isso não ousei alargar os litnites acima 
apontados, do d0n1inio guar~ny. en1bora tenha convicção 
que fôra ellc levado n1uito alén1 da raia que 111e parece bas
tante arbi~raria. Serve111 de exen1plo: a tribu dos Arachá
nes. estabelecida ao S. da Lagôa dos Patos, a tribu dos Be
gnás, ou l\.1beguás, que occupava unia parte da actua! pro~ 

"'incia de Buenos Ayre~. 
u Depois de sanguinolenta epocha das ·primeiras con· 

quistas do seculo XVI seguiu-se o heroico trabalho dos 
apostulos r1a Fé, espalhanrlo-se pelos sertões americanos 
aquella brilhante pleiade de varões ap9stolicos, entre os 
quaes destacavam-se os vultos venerandos de Anchieta, 
Montoya, Lozano, Cardie1, Guevara, e outros, que lança
ram as bases da espantosa conquista espiritual da qual 
nasceu a celebre instituição 111onastica, a que con1 tnuito 
acerto deu-se o nome de reino jesuítico. 

« Os p_ P. encontraran1 o docil povo guarany nas dis
posições as n1ais favoraveis: subjugados pelos hespanh6es 
e portuguezes, acr=ditavan1 viver como alliados, e não se 
apercebiam qne trabalhavan1 .co1no escravos, jáctando-se 
de jamais· haveretn-se curvado sob o jugo de uma nação 
extranha. Não e~atn nomad:ts, nias contavau1 que de lon
gínquas excursões ein conqnista de extensas provindas e 
numerosos povos, sem outro tneio de, transporte que 
cánôas, onde havia rios navegaveis, sem outras arn1as que 
macanas e arcos . 

« Deve surprehender-nos que etn taes condições a 
illustrada, systematica, tenaz, e an1bici.0sa con1panhia .de 
Jesus soubesse .tirar partido da índole docil de u~1a raÇ_a, 
'por ella condemnada, depois de haver-lhe annunciado o 
Evangelho, ao mais duro regitnen ascetico, enervando, 
prostituindo-a, 111atando-lhe toda a energia, reduzindo 
seus me1nbros a automatos ? Devemos extranhar quç .o 
indio guarany, sobrio, indifferente ás privações, lyp1pha-
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tico e sem ~xpansào nos n1omentos de prazer. se sujeitasse 
sem munnurar aos penosos trabalhos corporaes a que era 
obrigado ? Não, por certo. inas te\·e isto de imperdoavel o 
mau e duro regin1en da activi<lade em um povo digno de 
melhor sorte, e que talvez ter-se-hia vingado dos ultrajes 
e sust~ntado seus direitos. Entretanto, no dizer de nm 
escriptor n1oderno, os P. P. fizeratn grandes beneficios, 
fundando no!3 scrtõ~s americanos aquelles azylos de paz, 
abertos ao lado dos cainpos ensanguentados. onde as me
lodias religiosas recolhia1n os ultimos suspiros d0s n1ori
bunàos, onde e1u vez do tinir das anuas e gritos guerreiros, 
subiam ao céo as preces moduladas em harmoniosos can
tos; fundando aquelles enormes estabelecimentos agricolas 
e industrias con1 os quaes a grande colonia jesuitica ele
vou-se a u111 grâo de prosperidade tal que chegou a excitar 
a inveja na Europa. 

"Tudo isto, porém, perdeu-se. Desappareceram dos 
nossos sertões aquelles missionarias com seus estabeleci
n1entos ruonasticos, seus templos, collegios, e officinas; a 
raça guarany vae tawbem desapparecendo, e sobre as 
ruínas de suas, outr'ora florescentes, povoações vão-se er
guendo os gigantes vegetaes das brazilicas florestas. 

u Ha pouco mais de dous seculos que a província de 
Guairá ficou deserta, e si bem que com o completo aniqui
lan1ento da grande republica jesu itica no seculo XVIII 
voltassem algumas fa1nilias á terra natal, jamais vieran1 
estabelecer-se nas fe;:rteis terras onde residiran1 seus ante
passados, essas fora1u invadidas 'por algumas hordas {Ca
rnes. Dorins, Votorões, etc.), compostas de destroços de an
tigas tribus que tnesclaram-se com negros fugidos (dos 
t!Uaes já dá noticia, assignalando-lhes por morada os fuu
dos dos sertões do Paranapanema, o primeiro historiador 
argenti:io, Ruy Diaz de Guzman), com mamelucos (assim 
eram cha111ados os mestiços de paulistas com índios) e ou
tros aventureiros que entre elles ficaram, adaptando seus 
barbaros costumes, usos, e língua. Designam-se com o no-
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ine geral de-Coroados-, são n1enos intelligentes, 1nais 
des leaes. e têm instinctos mais forozes que os guaranys 
puros, exclamando o ,-irtuoso Padre Chagas, depois de 
annos de insanos trabalhos e inauditos sacrificios : «eu os 
reputei semi- barbaros e difficeis de instrucçào•1• 

'' As poucas f~milias i:?;Uaranys. ele que acima faltei, 
tnoram perto <la antiga reducção de Santa Maria la ~f ayor. 
nos catnpos ele Pay·qtterê. d 'onde, quando assalta<las pelos 
coroaqos, pa~sam o rio Paraná para os campos de Itacurú, 
no Paragul'ly. Devem ser poucos em numero. soffrendo 
continuos assaltos dos can1es. que re<luzen1 ao captiveiro 
os que p6de1n apanhar prisioneiros. Conheço varias .indi
viduas guaranys de an1bos os sexos. hoje casados entre 
elles, que fazem parte do aldeamento das ~1arrecâs (1). 

A in<lia, que menciona o coronel Affonso Botelho. expri
tnindo-se em g-uarany, era sen1 duvida prisioneira de guer
ra; as prisioneiras quasi sen1µre são escravas das mulheres 
dos caciques e principaes indios. 

cc O que os indios guaranys soffreram com a conquista 
dos pauJistas. todos nós o sabeml1s. Não <lesejo deter-me 
sobre este ponto ; respeito as razões pol?ticas que levaram 
aquella raça energica a aggredir e expulsar os hespanh6es 
do territorio que consideravan1 como.fundos c1a capitania 
de S. Paulo. mas, as crueldades con1111ettidas para com o 
infeliz·povo guarany são uma daquellas paginas negras na 
historia de suas heroicas conquistas, das quaes a posteri
dade desviará os olhos co111 dôr e repugnancia. 

cc Ouça o leitor alguns trechos : 
cc No anno de 11537. estando D. E. d'..\vila. governador 

de BuenÓs Ayres, no Rio de Janeiro, viu vender ali publi
camente pelos p~ulistas 60.000 indios guaranys escravos, 
o que consta de officio dirigido á côrte de Madrid pelo mes
mo d 'A vila. (Ponce de Leon, Relacion de ?\fis. 1788). 

(1) Ec;te aldeiamento boje já não existe mais. 

I 
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(( Durante o quinquennio de 1633-r638 incl., foram 
30.00::> indios guaranys v~ndidos pdos paulistas. (Carta au
togr:ipha do Rei de Hespanha, escripta en1 16 de s~te111bro 
de 1639). 

.. Nas cartas ?.nnuaes <la companhia de je5uS encontra-
se affirmada (anno de 1625) qu~ dt::ntro de u1n seculo os 
µautistas (tnamelncos) tnataram e arrastaram ao captiveiro 
cerca de dous 1nilhões (?) de indios, assoland 1> o vasto tt!r
ritorio desde a~ margens do Uruguay ao Atnazonas (mais 
de 111il leguas de territorio, dizem elles). · 

11 Quando os paulistas destruíram a sun1ptuosa egreja 
de v;na Rica do Espirito Santo, resolveram levar os gran
des sinos (ahi fundidos) para S. Paulo, e, facto incrível, 
obrigaratn os indios captivos a conduzil-os, sobre andai
mes, nas e:ostas ! Comquanto muitos indios succumbisseu1 
extenuados pela fariiga , creio que os sinos lâ chegaran1. e 
<levem achar-se na Sé d 'aquella cidade. 

,, l\{as um dos qu~dros desoladores, mais con1111oventes, 
capaz de arrancar lagrimas ao coração mais duro, é a tris
te narração da emigração do miseravel povo guarany, res
to da grandt: colonia de Guairá, quando, dizendo um eter
no adeus aos irmãos. as esposas, aos filhos e paes, que vão
se para o captiveiro, lançando u1ua ultima vista sobre as 
ruínas ainda fun1egantes de seus ~emplos, suas casas e 
chacaras, já se1n azylo. sem pão, sem patria, segui:! cabis
baixore en1 morno silencio os seus P.P., dos quaes vai na 
frente o virtuoso e euiinente Padre Montoya, a reunir-se 
e1n Guairá · con1 LS fugitivos Tayaobãs. afflictos ta111beu1 e 
saudosos da terr,\ natal : 

u •••••• se formaron hasta 700 balsas, se acopiaron al
gunas provisiones, recogieron los vasos sagrados y orna
mentos. dejando las iglesias bien cerr:tdas, para que º'' 
fuesen albergue de fieras; cada família 6 individuo cargó 
sus pobres muebles, y dirigido por el P. Montoya y otros 
jesuitas, entre la confusion y natural sentin1ento que trae 
consigo el perpetuo y forzado destierro de la amada patria 
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emprendio su navegacion (pelo Ivahy abaixo) por d.eciem
bre de 163 l aqud afligido pueblo: compuesto de 12 ooo al
~as ..... La flota de balsas continu6 su navegacion sin par
ticular suceso, y a los pocos dias llegó a las immediacio. 
nes Y estrechuras del salto grande dei Paraná. Aqui se 
l~es. agreg6 otra multitud de indios fugitivos de la pro
v1nc1a ~e Tayaobâ, que se habia acogido ai asylo dei gran 
santuano dei Nuestra Seiiora de Copacabana en el Piquiri .. 11 

u Llegados al sitio donde se debia sentar el réal, huy
endo dei fuego de la guerra, dieron en una terrible peste, 
':}Ue transtorn6 los trabajos de aquella romerir. Las hun1e
dades, los aires corro111piàos de los 111ontes, los 111alos ali-
111entos, el hambre, la m1seria y afRicion de espiritu que 
acotnpaiian sien1pre a un pueblo fugitivo y en desorden, 
aumentaron su intencidad. Los sintomas se espticaban en 
una gent!ral disenteria, que quitó Ja vida en poco tiempo 
a la sexta parte de aquella multidad haciendo sus 1nayo
res estragos eu los de 1nenor edade. ~1ucho tuvieron aqui 
que padecer aquellos sacerdotes, y ne fue poca su antiga 
angustia al vir las lastimas y llantos dé los pequt"iiuelos 
que pedian pan y no habia quien se lo repartiese ... 11 

u Eis deserta, pelos meados do seculo XVII, a grande 
província de Guairá. Tendo o povo guarany acompanhado 
os seus P. P. para forn1ar novas reducçõt's etn outras ter
ras, começaram a vagar por esses sertões os carnes, dorins, 
xocrens (entre o Jguassú e Uruguay, que creio são os xo
vás, cujo non1e não é de origem gtiarany ) e outras peque
nas tribus, aventurando-se 111esn10 pa.ra cá algutn:i familia 
dos botocudos, vi vendo retirados e escondidos. (Talvez 
descendentes dos antigos cários). 

''Até essa epocha não se dava o nome de-Guarapua
va-a estes campos, e os nomes catnes que encontramos 
principalmente na parte oriental do territorio que fica en
tre os rios Un1guay e Tibagy, datam-se deste período em 
diante. Sabemos que os P. P. esforçavam-se sempre por 
tornar geral a lingua guarany, idioma obrigatorio e o offi-
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eia! em todas as reducçíks, á guisa dos Incas que conse
guiram geueralisar a lingua quecchúa nos seus estados ; 
não tiveram nem dentro dos campos de Guarapuava, nem 
ao redor, rcducções ou povoação qualquer: a que era mais 
proximo, tinha o nome de << Asiento de la Iglesia n, collo
cada na margem direita do Ivahy, perto do logar que esco
lheu o finado Dr. Faivre para fundar a colonia Thereza, 
hoje Ti1erezina. 

<< .Sendo o vocabulo puava 111uito usado pelos can1po· 
nezes e roceiros, principaltue:ite na provincia de S. Paulo 
(onde t eu1 ainda outra significação) não seria possivel que 
alguma partida dos afa111ados mamelucos viesse em suas 
excursões ao catnpo de Guarapuava, e deparando com os 
guarás (que não habitam o 1uatto grosso) desejassen1 ca
çal-os. frustrando esse cauteloso e tímido anin1al seus pla· 
nos , dissesse1n : Que guará puava!-ou : Como o guarã é 
apu.ava! 

,, En1quanto a outra s ignificação que apresentei ao Dr. 
l\Iacedo Soares, dou mãos á palmatorio. 

<< Guarapuava, r. 0 de Dezembro de 1881. Lu.iz Daniel 
Cleve. (1) 

••• 
NOTICIA DA DESCOBERTA DOCi\MPO 

DE PAL11AS 

NA COMARCA DE CORITIBA, PROVINCIA DE S. 
PAUI~o, DE SUA POVOAÇÃO, E DE ALGUNS 
SUCCESSOS QUE ALI TEM TIDO I..-OG.<\R ATÉ O 
PRESENTE. MEZ DE DEZEMBRO DE 18 50, F.S
CRIPT A POR JOAQUIM JOSÉ PINTO BANDEI· 
RA, NATURAL DE CORITIBA. 

u Algum ten1po depois que a expedição.comn1andada 
pelo tenente coronel Diogo Pinto de Azevedo Portugal, no 

(1)-Revista Paranaense, pag. 242. .. 
• • 
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dia r7 de Junho de 1810 acampou en1 Guarapuava, come
çou a correr a noticia d1 existencia d~ un3 campos, a que 
davam o n:>rue das Palru13, d~ cuja situação, porém, nada 
se dizia, s endo que demoravam contigu:>s aos m~smos de 
Guarapuava, cotn o intervallo de um sertão, de pouco ruais 
de tres leguas, pelo qual corre o rio Ignassú, cuja visi
nhança se desconhecia. O nome dt:: Campos de Palmas veio 
tal vez da abundancia de coqueiros bu.tiás por elles esi.>alha
dos. 

<< Durante a dita expedição de Guarapuava, pelos an
nos de 1814 a 1819, 111ando:: o conuuandante d 'ella alguns 
homens sob 0111ando do 111ajor Atanagildo Pinto Martins, 
en1 de111anda das Missões Portuguezas na provinda de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul, e de uma vereda que con1 el
las coru1uunicasse, devendo ser guiada esta expedição por 
um lndio chamado /ongong. Este Indi0, conhecendo o pe
rigo a que todos se expunhatn se varasse em direitura ao 
ponto que lhe foi designado, pela multidão de selvage11s 
que occupava1n este sertão, guiou-os um pouco mais ao 
Oriente, e passando pela ponta Occidental dos campos de 
Pahuas, sahiu nos da Vaccaria. 

u Não satisfeito o tuajor con1 a descoberta do caminho, 
por não sahir no ponto a que se destinava, inandou oito 
homens, guiados pelo mesmo Indio, a Guarapuava: hesi
tou o Indio; e oppoz ao cun1pri1nt::nto da ordem as razões 
da sua recusa: foi constrangido a cumpril-a; seguiu con1 
seus c9mpanheiros, n1as nunca 111ais appareceran1. D'aqui 
data a prin1eira idéa eia existencia do can1 po de Palmas, 
idéa que pouco a pouco se foi apagando, tendo os selvagens 
toda a cautela em concorrer para isso, afim de terem ali 
um azylo seguro, quando algum desvario provocasse contra 
elles as iras do com111andante de Guaral;)uava. 

«No dia 23 de Julho de 1832, nas Missões de S. Pedro 
do Sul atacaram os selvagens ao tropeiro ( negociante de 
animaes) capitão José de Sá Sottomaior, matando toda a 
comitiva. Os cadaveres foram encontrados, menos o do 
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dito capitão, pelo que se vulgarisou a noticia que os mes
n1os selvagens o conservaran1 prisioneiro em suas n1oradas 
no sertão, entre as 111esn1as l\fissões de Guarapuava ; foi 
esta noticia tomando '\. ulto pela confinnação de alguns In
dios 111eio domesticados que para aquellas partes hiam ca
çar, de sorte que se tornou crença geral, e induziu os pa
rentes daquelle supposto prisioneiro a tentaren1 uma in
cursão, secundarlos j.Jelos auxilios d\) governo da provín
cia. 

11 Um dos parentes de José do Sá, o sargento-mór José 
de Andrade Pereira, foi o escolhido para a empreza, e nos 
princípios de Maio de I 836 entrou no sertão com gente suf
ficiente, avistou mais do can1po de Palmas ; tuas viu malo
grada sua tentativa por não encontrar o objecto que ali o 
conduziu. A poucos passos vieram a Guarapuava alguns 
Ind1os mais clomesticos, que se tinhan1 <lado de novo á 
vida errante dos bosques, e com facilidade seduziram a al
guns inexpertos com protnessas de lhes mostrarem ricas 
n1inas de ouro, onde deviaru fazer fortuna ; seis os acom· 
panharan1, n1as apenas chegados lá conheceran1 e erro que 
tinhan1 commettid~ e o perigo a que estavam expostos. 
Quando os selvagens decretara111 sua 1uorte. pôde um del
led de nome Miguel (hoje casado en1 Guarapuava) escapár 
co1n auxilio de um Indio seu conhecido e amigo, que o 
conduziu a Gtrnrapuava, totnando diversa vereda para não 
ser seguido pelo8 outros ; e nesta fugida, quando julgou 
conveniente to111ar a verdadeira direcção, teve de passar 
pelo campo de Palmas, onde elle se apresenta maior. As
sim foi elle que1n 111elhores e mais amplas informações deu 
do referido campo. 

cc Achando-se então Guarapuava muito op;:lenta. não 
havendo n1ais togar para se estenderem as fazendas e esta
belecin1ento de novas, deliberara1n alguns indivíduos en
trarem pelo campo de Pahuas, apesar do perigo a qlle se 
expunham, de seren1 victin1as dos selvagens ali residentes. 
Para o que formaram tuna as3ociação. Sendo desta princi-

-
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pal cabeça José Ferreira dos Santos. dirigiu a expedição 
até um Jogar denominado Lagóa, atravessando por uma 
picada o pequeno sertão por onde corre o rio Iguassú, e da 
Lag<Ja voltou no intuito de recolher animaes, visto que 
ali já era ca111po que fazia parte rlo de Pahnas. 

u N'este tempo Pedro de Siqueira Côrtes, ho1nem em
prehendedor, solicitou achnissào por socio. e corno fosse 
repellido, organisou outra sociedade, e, abrindo unia nova 
vere"hl, passou o Iguassú 1nais abaixo do passo já desco
berto. rompeu u111 sertão mais extenso, sahiu no campo de 
Palmas, na sua n1aior extensão. e queimando-o todo, tratou 
de recolher-se com sna comitiva pela direcção mais curta, 
qual- a que levâra a primeira associação ; tud() isto etn
quanto esta lnctava com a difficuldade de recolher animaes, 
por uma picada mal aberta. e ainda não transitada. E 
justa1uente no dia que esta devia ali chegar, encontraram· 
se as <luas e tiveram tal alteração sobre o direito â desco
berta, que pouco faltou a que viessetn ás mãos; porém 
afinal serenou a tonuenta e acom111odaram-se, deixando a 
questão no n1esmo pé, tratanclo uns e outros de recolher 
~nimaes. 

«Todo o anno de 1839 empregaran1 nessa diligenda, 
a despeito das difficuldades com qu~ tinham de luctar pela 
falta de estradas, vivere ~, habitantes e tudo quanto lhes 
era mister, o que lhes tornava a situação pouco favoravel, 
e sua tarefa inais incon1moda e penosa, tendo de pennane
cer reunidos para a sua seg·1rança. 

« A questão do direito á descoberta ainda se não tinha 
decidido, e cada vez se tornava n1ais complicada, pois cada 
qual tratava de estabelecer sua fazendn e levantar casa 
onde melhor lhe convinha, suppondo-se com isto arruinado : 
n1as factos subsequentes immediatamente lhes mostraram 
que era inutit aquella precipitação, porquanto os que che
gavam depois n~o respeitavam precedencia e lançavan1 
seus animaes onde julgavam proprio, e estivesse ou não o 
Jogar occupado, deixando a decisão do negocio ao ~rbitrio 
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das anuas ; casas houve que foram derribadas, curraes ar
rasados, etc .. Agitadoc; por tal anarchia, concordaram to
dos e111 subtuetter á decisão de dois arbitros. Recahiu a 
eleição no capitão Do1ningos Ignacio de Araujo e uo alfe
res José Caetano de Oliveira, 111oradores dos c:unpos geraes 
de Coritiba, homens da mais reconhecida pr.ibidade. 

11 Itnpossihilitados estes rlois arbitros de ir pessoahnen
te, attenta a excessiva distancia, e ~eu e~tado de saude, 
recorrera111 ao Dr. João da Silva Carrão e a outro individuo 
(1), ambos da cidade de Coritiba, para que fosse1n pesso
aln1ente fazer suas vezes e dividir o campo pelos interes
sados. Accedera1n ao convite, e, no dia 4 de Abril de 1840, 
segu!ran1 de Coritiba com direcção aó logar da questão na 
distancia de oitenta leguas; e o que passaran1 relativo a 
inco111wodos e trabalhos, por uma vereda 1n:tl trilhada, em 
utu paiz novo, falto de todos os recursos, infestado do gen
tio, com temporaes excessivos, enchentes de rios e 1nil ou
tros en1baraços, não é para ser contado : basta· dizer que só 
ali poderam chegar no dia 28 de l\1aio seguinte. 

11 Passando por Guarapuava, tiveram elles a fortuna 
de ahi encontrar o Indio Condá, chefe da principal horda 
de selvagens, que occupava Palmas, e mais dous Indios 
co111 suas famiEas, em numero de onze pessoas, entre as 
quaes era1n Chane1é, mulher do cacique, e duas criadas, 
Macãa e Vangre. Um dos Indiõs sabia ler e escrever, por 
ter-se criado na aldêa de Guarapuava, d 'onde fujio para o 
sertão; e ainda fallava softriveln1ente a nossa lingua, o que 
servio á communicação franca, até mes1no com o cacique, 
que tambem balbuciava algu1nas phrases portuguezas, e 
os entretiveram com agrados, <ladivas e caricias, afim de 
os ganharen1 para ~ua segurança, e de todos quantos esta-

(1) Sabe-se que este foi o Sr. Joaquim José Pinto ~an
deira, auctor desta Noticia, o qual talvez por n1odestia oc
culta o seu nome. 

S. PARANA' 135 
~-~---~-~~·-~~~~-~~-

va111 em Palmas : a5sin1 os foram conduzindo até lá, onde se 
conservaran1 juntos durante o espaço de dous mezes, no 
fim dos quaes seguiram para o stu aloja1nento, distante 
duas leguas, pro1nettendo o principal de conduzir sua gen
te a reunir-se com a nossa, facto este que, realisado, devia 
ser um dos maiores serviços prestados pelos co1nmissarios, 
o que logo C::epois se realisou. 

11 A' chegada dos dous co111n1issarios, achara1n os so
cios reunidos en1 un1 só ponto, receiosos de algunta tenta
tiva dos Indios, cuja suspeita 111inorou cotu a presença ali 
do principal, e dera1n principio á sua tarefa da divisão do 
campo, o que com difficuldade conseguiram, conciliando 
os animos até então e111 extremo agitados. Para o realizar 
foi mister começar por separar as daas sociedades, por um 
lageado intitulado das Caldeiras, ficando a de Pedro de Si
queira par'!- o poente e a de José Ferreira para o nascente. 

cc Como o nun1ero dos socios se tornava excessivo para 
a capacidade do campo, cheg3.ndo a sessenta, venderam.' 
alguns a sua parte e .se estabel1:ceram sómente trinta e sete 
fazendas, que contém hoje proxi111amente trinta e seis mil 
animaes de ventre. 

cc Antes da partilha, e emquanto se esperavam os com
missarios, conhecera~ ern fins de Novembro de 1839 que 
não tinham n1eios de st~pprir con1 o genero de pri1neira ne
cessidade-o sal- ( se1n o qaal vêtn os fazendeiros os ani-
111aes definhare1n e n1orrere1n), visto que a unica via de 
transito conhecida era por Guarapuava, viagem demasiado 
extensa e penosa, e corno entre elles havia algumas pes-

- soas, que, dous annos ant~s, tiq.ham ::icompanhado o Reve
rendo Ponciano Jose de Araujo, em un1-.l exploração destes 
cantpos geraes de Coritiba pelo Iguas~ú abaixo, lembrou
se um dos socios Francisco de Paula da Silva Gomes de 
entrar no sertão com alguns d 'aquelles conhecedores do rio 

' a procural-o em qualquer ponto de sua extensão navegavel, 
para, por esta via, terem segura e mais prompta commu-
nicação com a cidade de Coritiba. . 

• 
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cc Obtendo com diffi.culdade o assentiu1ento de mais 
alguns socios, receiosos dos Indios ( receio que consegui.u 
diminuir pelo seu exen1plo) entraram no St-rtão, e depois 
de alguns dias encontraram os vestígios da anterior ex-

ploração do rio. . . 
,1 Vencida esta diffi.caldade, restava descobnr os meios 

de abrir" estrada até o lagar que houvesse de servir de 
porto dt embarque; porén1 faltavam~lhes t~<los os recur
sos: nein tinhan1 trabalhadores, ntm JOrnaleuos, netn uma 
guarda que os abrigasse ~e algun1 ataque huvrevisto .ªº~ 
Indios. Como, porém, a Asse111bléa Provincial, pelà lei de 

16 de 1\1arço de 1837, tinh:i creado uma cotnpanhia de Mu
nicipaes Pern1anentes. para com ella fazer-se por parte do 
gov~rno a descoberta d 'estes catnpos, 111andou o ~overno 
que fosse ali destacada para prott!ger aos :azend~1ros. De 
muito serviu ella para a abertura do caminho, rec~bendo 
cada praça u111a gratificação diaria de 160 reis, além do 

seu pret. 
11 Durante o espaço de dons 1nezes e meio, que tanto 

foi preciso para a divisão do Campv, varias exploraçõt!s ti
veram togar nas immediações, e por inforn1ações dos 
Indios por ali se descobriram mais outtos campo~ e faxi
naes, a que elles davam o nome de Campo E1é, ao sudoes~e 
do de Pahnas; dos quaes adiante tratare111os. Ntsta di
gressão encontrou o alojamento dos selvagens con1111anda
dos pelo segundo chefe Indio vi1y (1) que suppondo teretn 
os socios 111orto ao sen prin1eiro chefr Condá, to111aran1 
uma attilude host~l; e s6 a presença d~ tuu dos explora
dores, ~oahecido na infancia de um dos Indios, tamben1 
evadido de Guarapuava, e que fallava a sua lingua, pôde 
desanual-os, e obstar algum acontechnento Jesagradavel, 
assegurando-lhes a existencia de Condã, e a boa harmonia 
que rdnava entre elles e os nossos. 

- W - Viry e Condá f?ra~ dois. caciq~e~ in1portantes, 
tendo especialmente o pnmeiro mu1to auxthado no povoa
mento de Palmas. 

• 
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DESCRIPÇ .. i\O DO CAMPO DE PALM.t\S 

" O Campo de Palmas é de uma configuração irregu
lar ; terá vinte leguas na sua inaior extensão e deseseís 
ou ce:;oito de largura : jaz ao sul de Guarapuava e o centro 
ddle ficará na latitude sul de 26. º. O seu solo e bastante 
alto, e desde ahi 111ana111 varios rios, que correm em 
todos os sentidos. Não te1n esse campo um grão de areia, 
co1110 succede en1 Guarapuava, sendo neces::;ario, aos que 
d 'ella precisan1, procural-a no rio Iguassú, ou en1 baixo 
da serra da .Esperança. Tem 111ui bons pastos para a cria
ção do gado cavallar, 1uuar, ovelhum, e 1nelhor para o 
vaccu111, pois 111ais de uma vez se viu o phenomeno de 
unia bezerra nascida no principio de u111 verão, dar cria no 
fi.in do seguinte ! 

« Frequentes pesquizas tt?111 descoberto por ali pelas 
imtned\ações alguns faxinaes, os quaes sendo queimados 

1. duas ou tres vezes, torna1n-se catnpos .1mpos, e servetn 
para o estabelecimento de fazendas de criar. Entre outros 
citaren1os o 1nencionado Campo Erê, que já contém cinco 
fazendas e demora ao sudoeste de Palmas, na distancia 
de sete leguas. 

"Finda a partilha do Campo, regressou o cotumissario 
Carrão, en1 meado de Agosto do mesmo anno, pelo cami
nho por onde tinha ido. O outro commissario se dispoz 
porém a regressar pela vereda recem-aberta p~ra o Iguassú, 
e inteirar-~e d 'esta via de co111111unicação. Asshn, no fin1 
do mes1110 Agosto, se poz em viagem e e111 quatro dias 
chegou ao porto de embarque, ,onde encontrou o cou1man~ 
dante da co1npanhia de pern1anentes, Hermogenes Carneiro 
Lobo, que pelo rio tinha descido com mais alguns homens. 
No primeiro de Setembro se embarcou e no dia deseseis, 
ao . meio dia, chegou ao primeiro porto que encontrou nos 
campos geraes, denominado do Freitas, oito leguas iibaixo 
de Cayacanga. Não teve a menor difficuldade ou embaraço 
em todo este espaço que navegou, e julgou ter feito a via-
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·gem em dobrado tempo do necessario por causa da grande 
enchente que encontrou. Observou quE o rio Iguassú, do 
porto de Cayacanga para baixo, te1n seu curso no rumo en1 
geral de sudoeste, e que naYegando-se a extensão de qua
renta leguas ruais ou menos, se encontra o rio Xegro con1 
uma emboccadura de trinta e tres braças, qne desagua pelo 
lado n1endional ; e a vinte leguas pelo n1esn10 lado. outro 
que chan1am Canoin/1as, com perto de cincoenta braças de 
foz; n1as que subindo por elle logo se reconhece não ter 
cabedal de agua sufficiente para apresentar tal largura na 
confluencia. Unia legua abaixo da barra do rio Negro de 
senibocca pelo lado septentrional um rio cou1 vinte e cinco 
braças, a que cban1ani Potinga . 

<e Talvez seja1n alguma cousa exageradas as medidas 
mencionadas, por serem feitas em occasião de muito gran . 
de enchente. Da barra do rio Canoinbas para baixo ton1a o 
Iguassú a direcção noroeste quinze leguas, até a testa da 
pritneira cachoeira. onde tocava o caminho, que já disse
mos fôra aberto para a conducção do sal, e 0nde embarcou 
o con1missario. D 'aqui começa uma serie de cachoeiras, sal
tos e arrecifes, até completar a volta pelo fundo do cam
po de Guarapuava, em cuja extensão n 'elle affiuem, pelo 
lado n1eridional, os rios Espinga1da, jangada, íratim, C6-
v6sinlio e outros; e pelo septentrional os d<1 Areia, Jor
dão e Cavernoso, tendo os dous ultin1os sua orige1u nos 
can1pos de Guarapuava. D 'estes en1 diante se suppõe o 
Iguassít navegavel, até o salto proxitno á confluencia cotn 
o Paranã, e a falta de unia simples exploração nos entre
tem n 'esta duvida, sendo aliás muito conveniente conhe
cer-se esta parte do Iguassú. 

11 Logo depois que se tornou transitavel aquella picada 
para o porto do Iguassú e que os fazendeiros faziam d 'ella 
uso, foi uru dos primeiros cuidados do capitão Hern1ogenes 
Carneiro Lobo, marcar o togar onde se devia estabelecer a 
povoação, e foram preferidos os lageados das Caldeiras e 
Cachoeira, para onde com boas maneiras pôde transferira 
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tribu de selvagens, de que já fallamos, commandada por 
Condá, a qual tantos receios causava, por estar até então 
estahel€cida en1 unia campina cha111a<la lran·in, a duas le
guas no sertão. 

u Firmada assim a confiança d'esses Indios, foran1 to· 
mando incremento as novas fazendas, conservando-se sem
pre ali un1 pequeno destacan1eiito de permanentes, por 
causa de outros selv;;igens que an1eaçavam a nova colonia, 
ainda que co1110 tambe111 era reconhecida sua inimisade con1 
os novos convertidos, tinham os fazendeiros n 'estes um 
poderoso apoio contra aquelles. Assi111 se viu na noite de 
4 de l\farço de 1843 que en1 nu111ero consideravel, quando 
Condá estava ausente, vieram os taes selvagens atacar a 
nova e pequeaa povoação: divididos ein dous grupos, pri-
1neira111ente atacaram os Indios já aldeados que se dcfende
ratn corajosan1ente com o favor da superioridade das anuas, 
matando-lhes oito, além de se fazerem algumas Indias pri
sioneiras, e perdendo sómente dous dos seus. E como este 
e onfiicto despertasse a pouca gente da povoação que se 
poz em attitude de defesa, fugiram os que a cercavam, fican
do n 'este sómente a en1presa : este facto seguramente se 
não daria, se mais tino e ntenos desconfiança presidissem 
as p~imeir~s entrevistas cotu estes barbaras. 

11 Sendo reconhecida a necessidade de uma estrada por 
terra, ein direcção dos cnmpo~ geraes de Coritiba, foi en
carregado de abril- a o 110\'0 commandante dos permanen
~es o capitão Pedro de Siqueira Côrtes, successor de Iler_ 
inogenes. PRssando este o Iguassú em váo, oito leguas aci
ma do porto do embarque, partiu a r:.z de Abril de 1842 com 
sete pessoas, e seguindo a ntmo nordeste chegou á fregue· 
zia da Palmeira, nos referidos campos geraes, no dia 7 de 
rvlaio de 1842, varando vi 1. te leguas de sertão desde o refe-

·rido rio, en1 cuja diligencia encontrou differentes vestígios 
de selvagens. 

11 Como até então o can1inho de Palmas ao porto de em· 
barque, como já se disse, na testa da primeira cachoeira 
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onde co111eçam áS difficulclades do rio era, além de n1uito 
extenso, pessimo quando ao seu local dEliberaram os fa
zendeiros no mez de l\1arç0 de i841) fazer outra explora
ção a expensas suas, que partindo de Pahnas mais ao 
sul, fosse encontrar o Iguassú n"aquelle passo de váo ; 
no que foratn igualm~nte felizes, achando 111elhor e ruais 
curta vereda, con1 a distancia sómente de perto ele onze 
leguas de sorte que aquelle váo no Iguassú, ao pa::-so que 
serve para passage111 de anim2es de carga ou sen1 ella, ser
ve ignaltnente de porto de embarque e desembarque aos 
que preferem o transito fluvial para a conducção de suas 
cargas e por isso o deno111inaram porto da União. 

« A assembléa provincial, que desde os principos da 
descoberta, tinha inostrado o maior interesse no cultivo• e 
aprovei tamente do campo de Pahn::!S, aplanando difficulda
des, votou por differentes vezes supprimentos para a aber· 
tura desta necessaria estrada, e pelos desvelos e patriotis-
1110 do capitão Don1ingos Ignacio de Araujo, a quem foi 
commettido este negocio, ella se acha dando transito ás 
tropas, não ainda tão franco quanto é 111ister e exige o 
conunercio, mas o compatível co1n os fundos applicados 
para uma estrada n 'um sertão tão extenso. 

cc Em fins de 1845 ou principies de 1846 o Ex1no. pre
sidente da provincia o Sr. Manoel da FotisP.ca Lüna, tentou 
de novo aquella exploração feita em curto tempo pelo 111a
jor Atanagildo Pinto l\ilartins ás :Missões Brazileiras, afim 
de abrir un1a nova com1nunicação cotn a provinda de S. 
Pedro do Sul, na esperança de a tornar n1ais facil e breve; 
e o acaso permittiu que cotnmettesse este negocio ao alfer~s 
Francisco Ferreira Rocha Loires, morador em Guaraptta
va, homem de prestimo e capaz, que o desempenhou 1nara
vilbosamente com muito pouca despesa, andando sempre 
exposto aos maiores perigos, por ter de passar pelos cam
pos de Nonohay, n 'aquetla província de S. Pedro, até en
tão desconhecidos e exclusivamente habitados por di\'er
sas hordas de selvagens, desde tempo imme1norial ali con-
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centrados, e de onde dirigiatn suas correri::ts a dHrersos 
ponto~ do ca111i:~ho geral da n1atta, atacando, matando e 
roubando aos n~gociantes, cuj0 numero de \'ictimas che
gou a algunias centenas, sen1 que os governos todos etn· 
penhados na cessação d 'estes desastres pudessem obstal-os. 

cc Era o Sr. Rocha Loires o home1n mais proprio para 
esta empresa ; porquanto habitando na sua infancía en1 
Guarapuava e111 con1panbia de seu pai A ntonio da Rocha 
Loires, effectivo cotnmandante d 'aquelle presidio teve ali 
conbecin1ento com o Indio Condá, tambem menino, que 
depois retrahindo-se aos bosques, se tornou fonnidavel e 
temido entre os seus; e aquella an1isade da infancia fez 
com que o Indio se offerecesse a acompahal-o na exploração, 
cujo perigo elle previa, e a segurança do In<;lio lhe fazia, 
despresar : ahi se reconheceu o imperio que o Indio exer
cia sobre os ntais chefes, que apresentando-se em attitude 
hosti1 nos c~ntpos de Nonohay, sua voz a bem de seu ami· 
go, foi bastante para os d~sarmar, e franquea~·em-lhe a 
passagem ; e isto a um pouco de conhecimento que tem o 
Sr. Rocha da linguados Indios, se deve o estarem hoje e~· 
ses selvagens 111enos ferozes e mais e n1ais socegados. J\IIe· 
nor parte não teve n 'este negocio o Exm. Sr. Conde de 
Caxias, então presidente da provinda do Rio Grande, que 
apenas ouvio a relação do Sr. Rocha, não poupou meios 
nem fadiga afin1 de aproveitar ensejo, que se lhe apresen
tava, de ntandar por elle n1es1no distribuir pelos Indios, 
roupa e ferra111enta propria a seus usos, alént de outras 
n1uitas e acertadas providencias, de sorte que hoje se 
c.cham acommodados, e entregues á direcção de dous Mis· 
sionarios, e por isso ten1 cessado aquelJes horrorosos fac· 
tos, tão frequentes, que enchia1n de terror aos conunerci· 
antes de animaes. 

«Vendo alguns habitantes de Paln1as o valor excessi· 
vo a que era1n levados os campos, em razão de sua boa 
qualidade, entrara1n em tentativas de novas descobertas 
pelo sertão, em differentes direcções, e no anno de 1848 
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encorrtraran1 outro campo ao sul do rio Iguassú, acitna 
do p<'rto da União, e não n1uito distante d 'elle, ao qual de
nominaram Campos de S.joão. E como o primeiro beneficio, 
em tats descobertas, é pôr·lhes fogo, assim o fizeram, e 
guiados pelo fu1110, a elle concorrcran1 oito indivíduos da 
villa de Lages, con1 pretenções tambem á nova descoberta; 
ahi tiver~m suas altercações ; e porq?e as deci~ões n<> 
sertão são de ordinario tuais peretnptorias, alguns encatui· 
nhando prudentemente o ne5 ocio, não du vidaran1 ceder uma 
parte de seu direito, no que foran1 in1itados pelos outros, 
e convencionaran1 unia diYisa por certo ribeirão, e já ali se 
estão estabelecendo varias fazendas para criar. 

« Hoje se acha o c::in1po de Palmas coberto de animaes, 
e ha fazendas de mais ou 1uenos consideração, marcando 
annualn1ente as tnenores duzentas crias, t as outras pro
porcionahnente mais, até mil, por isso já exporti:t nu1nero 
avultado de cavallos, bestas e gado vaccuni. 

« No tempo em que foram os Indios de Palmas ataca
dos pelos outros selYagens, como fica dito, ::ichava·se au
sente para S. Paulo o cbefe Condá, onde o tinham levado, 
e· na sua volta achou parte da sna gente sublevada etn 
favor do seu segundo chefe Viry, pelo que tiveram os dous 
uma lucta pessoal, cujo desfecho foi favoravel a ambos, pela 
intervenção de alguns fazendeiros, presentes â desavc:nça, 
que obstaram o infallivel sinistro que se esperava, o que 
motivou dividir-se a horda en1 duas p::ircialidades, seguiu
.do cada t1111a seu con1n1andante, indo Condâ com a sua 
habitar no ca111po do Chopinz, á distancia de oito leguas e 
ficando Viry com a ·sua na n1esma povoação. 

cc ConRerv::indo-se assim separados. e en1 hostilidade al
guns mezes, pouco e pouco se foram congraçando, co1neçan
do esta harmonia por convites recíprocos para seus bailes 
selvagens, a que todos assistiam co1n certas cerimonias, es
tranhas a nossos costumes. Conhecida a importancia que 
gosava Condá, entre os mais chefes do can1po de Nonohay, 
foi pelo governo d 'aquella provincia convida.tio para, me-

S. PARAXA" 143 
---------·Jel\9C•------:-------

<lian te certa gratificação, ir coadjuvar a catechesC! daquella 
gente, élll ~uja diligencia se acha actualmente fmpregado, 
ficando finue em Patinas Viry com sua gente em n•.imero 
de uns oitenta de todas as idades, e sex0s, sem autoridade 
que os domine, nem sacerdotes que os baptise, t lhes ex
plique o::; prin1c::iros rudin1entos da religião: da nossa so
ciedade só tomam os vicios, vive111 da caça e pouca plan
tâÇà~, e ~111 u1n es.tado de barbaria, que se não fôra a cega 
-0bed1cnc1a que tnbutam a Viry ho1nem sincero e fiel á 
~mis~de (attributo muito raro n 'esta qualidade de gente) 
Jâ tenan1 sem duvida connnettido os maiores atteutados e 
cri111es, par~ o que tê1n natural inclinação. 

« A asse111bléa provincial por differentes vezes tE>m vo· 
tado dinheiros para vestuario, e 111ais precisões destes In· 
dios, e o director geral d 'elles, o Ex1no. Briga<lciro José 
Joaquin1 l'.fachado de Oliveira, te1n·se esforçado para que 
essas quantias sejam applicadas; porétn talvez pelos apu
ros da Thesouraria, pouco lhes t.:1n aproveitado as libera
l idades da assembléa, e por isso ahi se vê grande nume
ro .de crianças de ambos os sexos, sem outra educação 
mais do que o exercicio diario de atirarem ao alvo cotn 
suas ptquenas flechas . afim de se aperfeiçoarem no mane
jo desta arn1a; casanrlo-se os adultos a seu modo, e con
servando entre si o uso da polygatnia. pratica que trouxe· 
ram do matto. e ainda não abandonarani. 

<1 ~forcou n1ais a assen1bléa a quantia de 800$000 rs. 
paro uni capel Ião, 111as até o presente não ten1 apparecido 
um que queira acce\tar esta offerta, estando por isso aquel
les Indios sen1 a n1enor educação religiosa, e os fazendei
ros e tnais 111oradores igualn1ente sem este recurso, nascen
do e morrende sem terem que1n lhes ininistre sacramentos. 
Já houve plano de se mudarem os Indios e de al<leal-os en1 
Guarapuava, cujos can1pos t!ralli habitados por bugres des
ta mesma nação ; mas nem elles guizeram acceder a isto, 
e nem convinha aos fazendeiros de ambos os logares; por· 
quanto os de Palmas, ficariam sem aquelles auxilios para 
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puava ficavam expostos a contaretn c~Ha mais estes ininli
gos, que sendo constrangitlos entrariam para o sertão, 
d 'onde os poderiam impunemente hostilisar, acobertados 
com o nome de outros selvagens, para obetere1n objectos 
de que jâ têm creado necessidade. 

«Tal é o estado em que actualmente se acha o territo
rio de Palmas, descoberto ha tão pouco tempo, e que já 
merece juntamente co1u o de Guarapuava ter jurisdicção, 
con10 providenciava a lei provincial de 1849, que ultima
ntente se revogou con1 tão pouca vantagen1 esse longínquo 
territorio, que não póde 111a1s ficar dependendo dajurisdic
ção da villa de Castro, distante do Canipo Eré unias noven
ta leguas.u (1). 

(r) Revista do Instituto Histonco, tomo XIX, pag. 
385. 

• 

SEGUNDA PARTE 
EslJoço historico 

Deseripção chorographiea em geral do 
Estado do Paraná <1 ) 

O vasto e privilegiado ·territorio deste Estado per
tenceu, como o de S. Paulo, de que fez parte até 29 de 
Agosto de 1853, á antiga Capitania de S. Vicentt, doada 
p~r D. João III a ~Iartin1 Aftonso de Souza, que partiu de 
T.1sboa a 3 de Dezembro de r530 con1 uma esquadra com
posta de duas naus, urn galeão e duas caravellas, e cerca 
de quatrocentas pessoas, contando fan1ilias inteiras. 

A 31 de Janeiro de 1531, l\.lartitn Affonso avistou 0 

Cabo de Santo Agostinho, perto do qual apresou tres naus 

· . (1) O Conselheiro Zacarias de G6es e Vasconcellos e 
mu1t~ que o succederam na administração do Paranã, 
e~crev1a~ Pt1ranã, que é o verdadeiro nome do grande 
no,_-o no-mar, que em 1853 deu o nome ã ex-Província. 
HoJe, .porém, emprega~se.geralme~te o -accento agudo sobre 
o ultimo a, em substituição ao til antigamente adoptado. 
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francezas. Seguindo a sua derrota, entrou na Bahia de 
Todos os Santos, onde foi bem recebido pelo seu cornpa
tnota Diogo AJvares e pelos selvagens da tribu dos Tupi
nambás, que lhe eram alliados. 

Proseguindo para o Snl, chegou ao Rio de Jandro em 
Abril, onde se <ten1orou até Agosto, travando relações 
amistosas com os indígenas da tribu Tamo)lu, inandando 
fazer algumas expJorações, etc. 

Continuando a sua viage:n, l\Iartim Affonso ancorou, 
a 12 de Agosto df_ 1531, na Ilha dq Abrigo, perto de Cana
néa. Etn Cananéa apparaceu-lhe um bachareJ, chan1ado 
Francisco de Chaves, que, em 1502, fõra alli degredado. 
Este por mostrar conhecer a linguados aborígenes e por 
affirn1ar que conhecia togares abundantes de ouro, conse
guiu do chefe da esquadra oitenta homens, com os quaes 
se internou pelo sertão em busca do apregoado thesouro. 
Mas esses homens nunca mais v0ltaran1 do interior e pre
sume-se que foram victimas da anthropophagia dos Ca1 ijós, 
tribu que dominava desde Cananéa até o rio dos Pa.tos, em 
Santa ·Catharina. 

Regressando do Rio da Prata, onde por motivo de un1 
violento temporal, deu ã costa o seu navio capitanea, Mar
tim Affonso, em 22 de janeiro de 1532, desembarcou en1 
um sitio, a que deu o nome de S. Vicente, e ahi lançou os 
fundamentos da prin1eira povoação do Sul Brazil, attra
bido pelas coudições excellentes que o local offerecia. 

Co1110 na Bahia de Todos os Santos, o chefe da expe
dição encontrou um outro seu compatriota, chamado João 
Ramalho, que fez com que os Go,,anazes não levassem a 
efteito o ataque premeditado contra os portuguezes. 

Jo~o Ramalho, não só conseguiu harmonisar os gen
tios com os ·novos povoadores do paiz, mas ainda levou 
grande numero destes aü valle de Piratininga, ond~ fundou 
uma nova colonia de que foi nomeada chefe, com o titulo 
de Sargento-M6r. 

Em princípios de 1534 ~artin1 Affonso regressou a 

\ . 
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Lisboa, onde falleceu, en1 1571, deixando Gonçalo Mon
teiro á frente da ad111inistraçào da povoação de S. Vicente. 

Os nomes dos dois referidos portuguezes, Diogo Al
vares e João Ramalho, ligan1-se syn1pathican1ente ã histo
ria da colonisaçào e catechese no BraziL O pritneiro nau
fragou, en1 1510, na Bahia de Todos os Santos. Todos os 
seus co111panheiros, salv0s das aguas, foran1 devorados pe
los Tupinambás; mas Diogo Alvares, reservt>.do para opu.
lentar co1n o seu corpo em retalhe:; o banquete dos seiva
gens, conseguiu desfechar tiro certeiro contra uma ave 
que esvoaçava ao alcance da espingarda que salvára de 
bordo. Ao esta111pido do tiro , os selvagens, aterrorisados, 
boquiabertos, bradar[lai: Caraniurú ! Caramurú ! que 
quer dizer lioviem defogo, filho do trovão, no1ne este pelo 
qual ficou elle conhecido. 

Desde esse dia os principaes chefes dos Tupina.mbds 
prestaratn obediencia a Diogo Alvares, o Caramurú, que 
111uito ::;e distinguiu uas guerra.s contra os indios infcnsos 
a esta tribu. 

Desposando a fonnosa Pa1aguassú, filha do cacique 
mais famoso, Itaparica, e5tabeleceu sua residencia 110 lo
gar onde mais tarde foi levantada a Villa Velha. 

Aportando á Bahi~ un1 navio nonnando, Cara1nurú e 
Paraguassú ne!le se embarcaran1, co1n destino á França, 
111orrendo afogada a celebre índia Moêma, que se atirara a 
nado afin1 de alcançar o navio e111 que ia Caramurú, a quem 
tributava a inais sincera e violenta affeição. 

João Ran1alho naufragou en1 1512, mais ou n1enos em 
frente ao local onc-le se ergueu a povoaçã<> de S. Vicente. 
Conseguindo relacionar-se intimamente com os Goyana
zes, casou-se con1 uma filha de T-:.'hiricá, chefe respeítavel 
desta tribu. 

Diogo Alvares e João Ra1nalho prestaram relevantes 
serviços á obra da civilisação dos indios e da colonisação 
do Brazil, e é por isto que aqui nos referimos aos seus no
mes com inteira sympathia e intemerata gratidão. 
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Por ordem reguia de I7 de Junho de 1723 foi a villa de 
Parauaguá elevada a cabeça de con1arca, com o titulo de 
Coma,-ca de Paranaguá, sendo no1neado Ouvidor o Dr. 
Antonio Alves Lanhas Peixoto (1). 

O alvará de 19 de Fevereiro de 1812 deten11inou que 
fosse Coritiba a séde da comarca e residencia dos Ouvido
re;, em attenção ao .5eu clima superior ao de Paranaguá, 
passando a denominar-se Comarca de Con'tiba. 

En1 i840 os habitantes da referida comarca requere
ram á Assembléa Geral Legislativa para que fosse ella ele
vada a categoria de Província independente da de S. Paulo. 

Em 30 de Setembro daquell~ 111esmo anno o governo 
itnperial pediu os seguintes dados estatísticos : 

« I. º-Se era certo que aquella separação era reclamada 
pela opinião geral dos habitantes da co1narca. 

u 2. º-O numero dos habitantes, com designação de 
suas profissões, e o sexo e casta de cada um delles. 

<1 3º.-Se as tribus indígenas eran1 faceis de civilisar
se; o numero dellas e os Jogares onde residian1. 

« 4. º-A quanto cht:gava na comarca o rendin1ento 
geral. 

( 1) Passados sete annos, este Ouvidor teve que seguir 
para l\Jatto Grosso, afim de arrecadar os quintos reaes. Re
gressando das li.finas de Cuyabá, em Maio de IiJO, condu
zindo oitenta arrobas de ouro destinadas ao governo de 
Portugal, foi atae:ado pelos Payaguás, índios ferozes e 
guerreiros que habitavan1 as margens do rio Jaguary, ex
tendeudo-se pelos sertões de Matto Grosso e Goyaz. Dessa 
comitiva, co111posta de cerca de cem homens, só escaparan1 
dczesete: os mais, inclusive o referido Ouvidor de Para
naguá, foram sacrificados pelos selvagens, que se apodera
ram de todos os despojos de suas victimas. Devido a este de
sastre, o governo da l\'Ietropole desenvolveu surda e cruen
ta perseguição contra os Payaguás, conforme · se poderá 
ver dos bandos assignados pelo Governador Antonio da 
Silva Caldeira Pimentel, e transcriptos por Azevedo J\far
ques. (.Apontamentos Hi'storz'cos. 2. 0 vol. pag. 96). 

-. 
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u 5.o-En1 que d1stancia se achava a con1arca da cida
<le de S. Paulo; a difficuldade de cornn1unicação e quaes os 
seus portos de 111ar. 

11 6. º-Qnaes era111 as relações da con1arca, con1 quem 
e onde tinham logar. 

u 7. 0 -Quaes eram einfim os limites actuaes e quaes 
poderião ser os da Provinda si se creasse.n 

Em Janeiro de 1843 os mesmos habitantes reiterara1n 
o pedido á Assembléa Geral. allegando-que a co1narca 
continha 60:000 hahitantes: que o terreno era fertilissi
n10 ; que o 111ovituento industrial e comn1ercial crescia no
tavehnente; que a itnportação e cxport&ção augn1e11tavau1 
por via dos portos do Antonina e Paranaguá ; que era ne
cessario, alé111 disso, en1 razão da proxitnidade em que se 
achavatn dos rebeldes de S . Pedro do Rio Grande do Sul 
(1), un1a adtninistração cuja acção fosse rapida e forte, o 
que não podian1 esperar do . governo remoto da cidade dl:! 
S. Paulo, com o qual se conununicavam com grandes 1liffi
culdades. 

J\1as só en1 i853, tendo sido renovado o 111esmo pedido, 
é q•1e foram attendidos os habitantes da Comarca de Cori· 
tiba, até então quinta comarca de S. Paulo. · 

Pela lei n. 704 de 29 de Agosto daquelle anno, foi a 
referida co1narca elevada a Provincia . co111 a denominação 
de Provincia do Paraná, e como tal foi installada a 19 de 
Deztmbro do alludido anno de 1853, pelo illnstre estadista 
Conselheiro Zacarias de G6es e Vasconcellos, seu primeiro 
Presidente e mais tarde eleito Sen~dot' do Itnperio pela 
Província da Bahia, sua t.~rra natal. 

A lei n. 704 de 29 dt Agosto de 1853, determinou, no 

(1) Referiam-se á revolução rio-gra~dense de 1835. 
Saint Hilaire, citando opinião de Francisco de Pau

la e Silva Gomes, reproduzida por Sigaud (Annuario do 
Brazil) diz que desde 1822 os Coritibanos pediam a sua 
separação de S. Paulo. ~ 
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art. 2. 0 , que sena Coritiba a capital da nova Província, 
cmquanto a Assen1bléa Provincial não decretasse o con
trario. 

Suscitou-se então uma rivalidade enorn1e, uma propa
ganda a~tivissüua entre a população de algun1as localida
des : Paranaguá reclamava para si os fóros de capital. vis
to, realtnente, ser então a cidade mais in1pottante da Pro
vincia. A Catnara Municipal Je Guarapuava, em represen
tação que dirigiu a 10 de l\faio de 185-l ao illustre admi
nistrador da Província, tambem reclaruou qut! a capital 
fosse r.Jli estabelecida. l\fas o Conselheiro Zacarias, ben1 
inspirado, imparcial, alheio a conveniencias locaes, advo_ 
gou a causa de Coritiba, prevendo talvez o desenvolvin1en
to a que esta cidade forçosatnente attingiria en1 futura não 
mui remoto. 

No seu luminoso Reldtorio apresentado á Assembléa 
Legislativa Provincial, ein 15 de Julho de 1854, estão as 
razões con1 que victoriosatnente conibateu os desígnios que 
tinham Paranaguá e outros municipios da Província de 
supplantar Coritiba na disputada preferencia á séde da ad-
111inistração. 

E com effeito, essa foi utna das primeiras questões que 
se agitaran1 no seio da representação provincial, e com cer
to fervor, ::tttentos os differentes e oppostos interesses das 
localidades, que a desejavam resolvida e111 seu fav::>r. i\1as 
afinal triumphou a boa razão : a lei n . I de 26 de Julho de 
1854 detenuinou a cidade de Coritiba para servir de capi
tal da nova Provincia, hoje un1 dos n1ais attrahentes e fu
turosos Es tados da Federação Brazileira. 

Desde 1853 se assignalou o progresso da terra para
naense. talhada para centro de actividade de uma popula
ção numerosa e trabalhadora, que não poderá encontrar pon
t0 algum tão apropriado a, desenvolvendo-se, produzir tanto 
e tão rapida1ne11te. A navegação a vapor começou a sulcar 
as aguas do seu littoral ; exploraram-se os rios caudalosos ; 
o telegrapho penetrou em seu interior; abriram-se estra-
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das ; fundaram-se colonias; a via ferrea rompeu as entra
nhas de sua serra colossal ~ ergueram-se estabelecimentos 
<iestinados á instrucção publi~q e ao caridoso tratan1ento 
dos enfermos necessitados; organisaran1-se sociedades re
creativas e litterarias ;a antenidade do clin1a. a fertilidade 
do solo e a abundancia de riqu-ezas naturat::s attrahiram 
ímn1igrantes .laboriosos, vindos de ditferentes pontos da 
Europa~ en1 sumn1a, os melhoran1entos moraes acon1pa
nharam os ntateriaes e111 carreira franca e animadora. 

Para se poder ayal iar como a natureza foi prodig:t em 
favores variados para con1 esta auspiciosa terra, é preciso 
visitar-se o Norte e o Occidente do Paraná, onde infeliz
mente tudo está por explorar, e ninguem pensa no dia de 
amanhã porqi1e o tem como certo e infallivel. Alli a caça 
e a pesca, n1ui rudin1entarmente feitas, fornecem os ali
mentos necessarios que alternam com os fructos que a na· 
tureza colloca ao alcance das mãos. 

SITUAÇÃO 
O territorio paranaense estã situado ao Sul do Brazil, 

entre 22º 55' e 27º 50' de latitude Meridional, e 4º 44' e 
11° 8' de longitude Occidental do Rio de janeiro. 

LIMITES 
O Estado do Paranâ confina ao Norte e ao Nordeste 

com o Estado de S. Paulo; a Leste co1n o Oceano Atlanti
co; ao Sueste com o. Estado de Santa Catharina ; ao Sul 
com o Estado do Rio Grande do Sul ; ao Sudoeste com a 
Província Argentina de Corrieutes; e ao Oeste com o Es
tado de Matto Grosso e Repub'tica do Paraguay. 

As linhas divisorias entre este Estado e os territorios 
adjacentes são as seguintes: 

Ao Norte o rio Ptnanapanema, desde a sua confiuen
cia no Pa1aná até~ foz do Itararé ; a Nordeste os rios /ta-
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raré, /tapirapuão e Ribeira até a foz do rio Pardo, : por 
este abaixo até as suas nascentes na Setra Negra,-Ser1 a 
Negta e Serra do Taquary até as cabeceiras do rio Arara
pi1a, e por este abaixo até o istbmo do Varadouro; a ~este 
o Oceano Atlantico; ao Sul o rio Uruguay. A Sueste a1nds 
não fora111 definitivamente detenninada~ as linhaR diviso· 
rias, tendo os Catharinenses invadido á sorrelfa uma 
grande parte do territorio descoberto e povoado ~los Pau
listas, que o transferiram aos Paranaenses em virtude da 
lei n. 704 de 29 de Ag'osto de 1853. A Sudoeste prevalecem 
os limites da Republica. detenuinados definitivamente e111 
i895 pelo laudo do Presidente dos Estados Unidos da 
Atn~rica do Norte, Grower Cleveland, (rios lguassú, Sant~ 
A ntonio e Pipiry-quassú); a Oeste a rio Paraná. 

Infelizmente ainda não foi decidida a velha questão 
de Un1ites entre Paraná e Santa Catharina, ultimamente 
sujeita a juízo arbitral. Os nossos vizinhos de Sueste, sen1 
esperar . veredictum definitivo, tên1 querido resolver o 
pleito por actos atten tatorios do nosso ciirei to e do_ utl pos
sidetis do Paraná no territorio contestado, conforme se po
derá verificar eu1 diversos Relatorios apresentados á nossa 
Assen1 bléa I,egislati va, especialtne_nte no confeccionado etn 
1877 pelo Dr. <\dolpho L .. uncnha Lins. 

Quasi todos os administradores da Provincia do 
Paraná, além de diversos cidadãos de qualificado valor, 
taes con10 o Brigadeiro José Joaquim l\Iachado de Oliveira, 
Drs. Bento Fernandes de Barros, l\-1anoel Eufrasio Correia, 
l7eneroso Marques, Vicente Machado e outros, puzera~ 
e1n alto relevo os direitos em que o Paraná se fundo na 
alludida pendencia, refutando victoriosamente a pretenção 
desarrazoada dos nossos referidos vizinho:;, que contestam 
a nossa poi;se evidenten1ento justificada. 1\-1as, como muito 
ben1 disse o Dr. Fernandes de Barros, a essa pretenc;ão in· 
qualificavel resistem a verdade historica, o direito que con· 
sagra a posse nas relações publicas e privadas e todas as 
considerações politicas e economicas. 
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Já o dissera en1 !855 o Conselheiro Zacarias de G6cs 
e Vasconcellos que o P.tr~lná não quer un1a pollçgada '1e 
terra de que nã0 esteja ha longo temp:> de posse, não quer 
uma povoação que não fosse creada por Pdulistas, uni cam· 
pu que não fosse descoberto e aproveitado em virtude de 
esforços e sacrificios seus : Santa Catharina, ao contrario, 
quer se apoderar de ca111pos que não lhe custaran1 11en1 
trabalho quanto 1nais sacri.ficios, n1etade da cidade do Rio 
Negro e grande parte do vasto territorio da n1argem es
querJa do Jguassú, não obstante o cla1nor dos habitantes 
desses logares, <..J.Ue repugna111 a idéa de pertencê:re1n áquel. 
le Estado, e pedem insistenten1ente para ficar, conforme 
sempre estiveram, sob a egide do Paraná. 

A posição dos litigantes Sé acha claramente de
finida: o Paranâ quer apenas que se 1nantenha a sua an
tiga posse, Santa Catharina pretende desalojar o seu vi· 
zinho de unia cons!deravel porção de terreno. á pretexto 
de suppostos titulos que nunca tiveran1 vigor. se é que 
existiram. 

E1n direito a condição do Paraná é mai.s vantajosa e 
segura que a Je Santa Catharina : beati posside!ltes. Tem 
o nosso Estado en1 seu favor a força de uu1 axioma juri· 
dtco, que o dispe_nsa de prova e colloca seu contendor na 
rigorosa obrigação de exhibir seus títulos, os quaes não 
existem, e, quandô existisse1n, nunca poderiam prevalecer 
contra a commociidade e anhelos de lliilhares de Paranaen
sc::s que Santa Catharina qu~r á força chamar ao seu gre-
11110. 

Os que advogam a causa infeliz e perdida do Estado 
vizinho, com relação aos limites contestados por elle, apre· 
sentam tambem como argumento em seu favor ter o Para
ná um territorio enorme e Santa Catharina uma superficie 
acanhada ; n1as este argu111ento não prevalece, é falho de 
logica e improcedente : a razão de ser u1n Estado menor do 
que outro, se auctorizasse reclamáção provocaria uma di
visão geral do Brazil e daria origem a discordias lamenta· 
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veis, em virtude de existirem Estados vastissimos conto o 
do A111azonas e l\Iatto Grosso, e outros pequeninos como o 
de Sergipe e Espirito Santo. 

:f\.fas, como disse111os, a velha e enfadosa questão de li
mites entre os dois Estados irmãos foi submettida a juizr> 
arbitral, que estudaudo-a judiciosan1ente não hesitará en1 
dar a Cesar o que é de Cesar. 

O pequeno n1appa <lo Paraná, que figura na 5~ edição 
da Chorograpltia do Brazil, do Dr. i\Ioreira Pinto, está la
menta vehuente errado, por dar o rio lguassú co1110 divisa 
entre Paraná e Santa Catharina. 

SUPERFICIE 
Ha divergencia relativatnente ao calculo da superficie 

cio Estado do Paraná. Segundo o distincto EngC:'nheiro 
l\fanoel Fran~isco Ferreira Correia, elle tem 240.000 kilo-
111etros quadrados de snperficie ( 1 ) . E'. portantv, tnaior do 
que Portugal, Grecia, Suissa, Dinan1arca, Belgica e Hol
landa, e pouco n1enor do que a Turquia. 

TOPOGRAPHIA 
O Estado do Paraná seria u1na im111ensa ilha, se algu

n1as serras não constituisse1n ta111bem a sua linha diviso
na. Com effeito, o A tlantico e os rios Uruguay, Para-

(r). Area em leguas quadraàas-5·$º9· 
. O tllustre Engenheiro l\filitar l\.fonteiro Tourinho, que 

aqui viveu durante longo~ annos, deixando importantes 
serviços come signal indelevel de seu merecimento e no
taYel competencia profissional, orça a superficie do Para
ná em 8.ooo leguas quadradas. 

O Dr. Nicoláo Joaquim 1\foreira, no seu excellente 
trabalho Noticia Sobre a Agricultura do Btazil, dá para o 
Paraná uma superficie de 7. 700 leguas quadradas, ou 
335.412 kilometros quadrados. 

.. 
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uá Pa1 anapant ma, ltara1é. etc .. banhatn-n 'o por todos 
os ' lados, separando-o das Republicas e Estados limitro-

pbes. 
o terreno, que apresenta uma figura irregular relati-

vamente ao seu perituetro, é mais plano que montanhoso, 
não obstante conter depressões e alturas notaveis, for
n1ando portanto divisões climatericas diversas. E eis a 
causa pela qual esta enorme circumscripção offerece tantos 
c\in1as differentes quantas são as variadas circumstancias 
topograpbicas do solo, 1nodificadas aqui pelo syste1na oro
logico, alli e alétn pela posição astronomica. 

A Se1 ra do Mar, que corre mais ou n1enos em dire
cção parallela â linha da costa, divide o Estado e111 duas re
triões be111 distiuctas: a de Beira-mar e a de Se1ra-acima. o 

O territorio da priineira, estreito, baixo e em algun1as 
partes ~lagadiço, é considenn·eln1ente pequeno com rela
ção á porção central do Estado; pois, segundo calculos 
approximados, a sua area contém apenas cerca de 800 le
guas quadradas. O da segunda, in1menso e bastante eleva
do sobre o nivel do inar, constitue sem duvida a parte mais 
rica e interessante do Paraná. Nelle se encontram exten
sas e formosas 1nattas, na zor.a florestal, a ostentarem as 
galas de u.na vegetação imponente em sua rude e selvati
ca sublitnidade, e tnagnificos campos, cujo horisonte se ex_ 
tende á vista do observador como a superficie esverdeada 
do Ocear.o. Esses campos, sobretudo na ~stação estival, 
são vetidos da 1nais lux11riante e soberba vegetação e re
gados se111 parte por caudalosos rios, tnuitos dos quaes na
vega veis e piscosos. Todos esses rios concorre111 adn1ira
vehnente para augmentar a feracidade do solo, adequado a 
toda especie de cultura agrícola, zootechnica, meridiona 1 
ou tropical, mas que, infelizmente, ainda não dispõe de 
vias de comn1unicação rapidas e econon1icas, nem de nu
mero sufficitnte de braços diligentes e destros nas lides 
gloriosas de Ceres. 

Dia virá em que, pelos esforços da associação e do 
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capital, sob o itupulso de poderosos syndicatos, dispondo 
de milhares de braços, esta terra, cultivada e povoada, da
rá ao hon1e1n u1ais riquezas do que teria occulta<io o Eldo
rado da legt>ncia, cuja fallaz miragem atiçava a cobiça do 
conquistador hespanhol. 

Desde que se começa e subir os contrafortes da Co1-
dilheira Ma1 itima que, principi<'ndo das terras baixas 
do littoral e se elevando a 111ais de 1 .ooo tnetros sobre o ní
vel do mar, yen1 a dar começo ao grande Planalto de Co
rit~ba, nota-se uma mudança completa na vegetação, n1u
dança tão rapida e tão intensa como a constituição do ter
reno de alluvião que a produz. 

Grandes inassas de rochas hasalticas, g-raniticas e cal
careas, superpostas, <lenunci:un, em seu deslocado amon
toamento, a élcçã0 vnlca.nica que presidiu a fonuação <los 
cyclopicos cimentos deste planalto, e que, se prolongando 
até o centro, en1 sentido ascendente, vem a constituir aso
berba região denominada Campos Gcraes,-«o paraizo do 
Brazil,n na phrase de Saint Hilaire. 

Na sua Voyage dans les Provinces de Saint-Paul et de 
Saint-Catl1erine, escripta en1 1851 por este illustre natura
lista, são os Campos Geraes descriptos com honrosas refe
rencias. 

Diz o referido sabio : 
« De todas as partes deste Imperio, q11e eu tenho per

corrido, não ha alguma onde se possa estabelecer com mais 
successo uma colonia de cultivadores europeus. Ellec; ahi 
acharimn u111 clin1a te111perado, um ar puro, os fructos de 
seu paiz, u111 terreno onde, setn esforços, poderiam entre
gar-se a todos os generos de cultura a que estão acostuma
dos.11 

Cortada por innumeros rios, atravessada por algumas 
serras de differentes alturas, coberta de s€1vas interminas e 
de valles magnificos, onde abrem todas as flores e rescen
den1 todos os fructos proprios de seu clima, esta privile
giada regiao ha de fatalmente constituir-se, mais cedo ou 

.· 
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mais tarde, n'uu1 grande centro de população operosa, 
n 'un1a enormt: officina onde a industria humana se apre
sentarâ pujante en1 todos os seus ramos. 

Dos Can1pos Gen\es te1n-se feito bellas de~cripções, 
porém se111pre áquem <la verdade. Tão originaes em seu ge
uero são elles que os gtogn1phos e botanicos que não os 
tê111 visitado não. fazen1 ntua idéa exacta do que sejatn. Con1 
effeito, elles inebriant o viajante co1n a belleza pomposa de 
seus prados onde se alteiam os pinheiros, ora formando 
espessos bosques, ora dispostos em grupos. que figuram 
ilhas na amplidão solemne das coxillzas. 

Os animaes domesticos de toda especie e os cereaes eu· 
ropeus encontram alli as condições nt:cessarias é\.o seu ali
mento e á sua germinação. 

No Relatorio da Commissão Scienlifica á Provinda do 
Pa1aná, encontra-se o seguinte, com relação aos Céc'tllpos 
Ceraes: 

« Taes Campos despertam immediatamente a attenção 
de qualquer- naturalista pela sua configuração especial e111 
platiicies majs ou n1enos irregularmP.nte nivelladas, con
trastando com as serr~s de ordinario etnpinadas que as 
rodeian1 e limitam. 

<e Chegando-se ao apice da Serrinha, ran10 da Serra do 
l\lar, vê-se de utn lado rochas stratificadas e corroídas. pa
Tecendo ruínas esparsa5 de un1 castello, 011 de uni forte e 
ten1lo uu1 aspecto o mais pittoresco possivel. 

11 Do outro l~do acha-se o planalto, cnja vegetação 
consta principaln1e11te de Gra1nminaceas, Cyperace~s. Eri· 
cac-eas, Oypericaceas, Sinantherias e poucas outras, dt" que 
nos occupamos adiante. 

«Os Can1p·os Geraes parecem um verdadeiro oceano 
de verduras e flores, para quem pela primeira vez os con
templa durante a Pritnavera e o Verão: são originalis~i
mos e surprehendentes ! 

<< De- distancia em distancia destaca-se elo bello verde 
florescente da campina accidentada um archipelago verde 

.. 
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escuro formado por massiços de pinheiros do Brazil, se
culares e gigantescos. ou então por grandes loucei1as de 
Cordias, \"ellosias, etc. ; sua vegetação é mais variada nas 
margt!ns tortuosas dos rios e ribeirões tributarios das gran
des arterias que dão vida âquellas paragens. 

cc Ao soprar da brisa fresca que \'erga ~s urzes e os 
col~os .tlexiveis das Gramntineas d'aquelles Campos, pro
duzindo un1 sussurro agradavei, porétn selvagem, unia-se 
o ruido das cachoeiras e dos seixoa que migra1n rolando 
pelas correntes alén1. 

cc Sente-se alli uu1 perfun1e exquisito e delicado que 
não se parece de 1nodo algutu com o das tlores dos jardins 
e vergéis t 

o Quando Augusto de Saint Hilaire e outros natura
listas descrevera1n a belleza dos Campos Geraes, houve 
quem os supposesse poetas, ou romancistas exaggerados ; 
pois be1n, confessamos que achámos pouco tudo quanto 
foi dicto: ha muito mais ainda, que se nàf) póde dizer, em
bora sinta-se t,, 

Ha nos Campos Geraes grandes porções de terras oc
cupadeis por numerosos rebanhos de gado ca\•allar e bovi
no, ás quaes se dá o nome defazendas ou estancias. Etn 
cada uma destas ha uma casa, ás vezes regularmente cons
truida e quasi sempre ' sem decoração algutna, on<le resi
dem os seus proprietarios, hon1ens geralmente pouco em
prehendedores e pouco affeitos a seguir a corrente dos te1~1 -

pos modernos. 
· Os seus enorn1es terrenos são apenas aproveitados para 

a criação do gado. Planta111 sómente o necessario para o 
consu1110 proprio, t! ainda assim obedecendo a systemas 
rudimentares e condemnados pela n1oderna sciencia agrí 
cola. Ahi não se vê um melhora1uento notavel, o menor 
vestigio do arado e elo ancinho ! 

O capataz habita na mesma casa, e os peães residem, 
quasi sempre, em ranchos ou galpões contiguos. 

O peão é um typo simil do gaúcho rio-grandense, de 
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Tija 111usculatura e maneiras lepidas e bellicosas. Entretan~ 
to, o peãü é jovial, expansivo, affavel e hospitaleiro. Em 
seu intimo perduratn os sentitnentos singelos e affectivos 
da primitiva população rural brazileira. Suas vestes frou· 
xas e mal talhadas, o chapéo de largas abas con1 a frente 
voltada para cima, o lenço de chita ao pescoço, as chilenas 
-de grandes e nti<losas rosetas, o arreador ã dextra e o 
~guçado facão á cinta, tudo isto contribue para dar ao pelltl 
.nn1 aspecto altiw e in1ponente. 

Junte-se mais a bizarria do seu fogoso ginete de cola 
atada e narinas offegantes, o capricho de seus aTreios, ás 
,·ezes apparelhados de prata, e ter-se-ha apanhado ligeira· 
mente o perfil do peão paranaense. 

. E' guapo, é decidido nas canhadas, de laço ou bola~ 
na mão, etn desfilada, â rerlea solta, no encalço de um novi· 
lho alçado e marralheiro ! 

Nos dias de folguedo é exímio no fandango e dedilha 
a viola com a mesn1a habilidade com que donta um potro 
ou caça um touro na ponta do laço, pi11chado com admira· 
vel confiança e destreza. 

Elle se distingue pela affeição sincera que tributa aos 
seus lares, aos lindos e verdeiantes pampas e ás coxillzas 
itnponentes, ponteadas de bellos e numerosos rebanhos. 

O serviço dos peães consiste em domar anin1acs ; or· 
denhar as vaccas, cujo leite é aproveitado 'no fabrico de 
queijos; reunir o gacio em certos e detertninados logar~s, 
chatrados todeios, onde dão sal á criação, castram os tou· 
ros e potros e effectuan1 a marcação das crias. 

As geadas que cahetn nos mezes de Maio, Junho eJu· 
lho reseccan1 o capi111 dos campos1 que então se transfor· 
man1 em alto macegal, improprio para a nutrição dos ani· 
maes, que por isto emniagrecem e se tornam pelludos. Mas9 

nos mezes de Agosto, Setembro e Outubro lan ça-st! fogo 
aos. campos afim de destruir os filamentos duros e fazer 
com que brotem rebentos novos e virentes. 

Então o gado chega-se âs queimadas, não s6 para Iam~ 

• 
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ber o:s saes que se accumulan1 co111 a queim.a. co1no tam
bew para pastar o verde, que logo apparece, o qual a prin• 
cipio não é n1uito conveniente por debilitar o gado 1nagro, 
produzindo-lhe ás vez.es •1n1a ligeira ca2h~xia aquosa a 
que dão o nom. de c!Lorrifho. 

Dun-.nte a quein1ada dos can1pos o ar fica impregnado 
de fun10 e dnzas que acompanha1u as correntes atmosphe
ncas. 

Após as queimadas nasce111 alvíssimos cogu1nelos, e, 
juntamente com o capim viçoso, surgem flores sen1 nenhum 
perfume, mas apreciaveis pela variedade de suas fónuas e 
matizes. 

O serviço das queimadas ·é feito durante o dia, q11e 
escurece devido as espessas nuvens de fiuno que se espa
lham ; porém, quando os campos são. extenso_s, o incendio 
'se prolonga até alta noite, mostrando-se phantastico e dio
ramic.:o áos que o contemplam de longe! Os incendios que 
o desahnado itnperador romano h1andava atear para regalo 
de sua· perversidade bestial talvez não fossen1 mais sur
prehendentes do que o çspectaculo que apresenta unia co
xilha e1~ cha1umas ! O fum0 sobe enrodilhado em grossos 
novelões; ·línguas de fogo erguem .. se.do macegal que 1esta1a 
ruidosan1ente, e as canina nas férozes; <F.te despresan1 a n1or
te1 atiram-se ás labaredas, em ducllo medonho. até a mor
te do ·in1prudente e desesperado ophidio !. .. 

Para rematar este capitulo, dir.eº10S apenas mais ose
guintt:: '-

Os Campos Geraes gosam de um ar purissimo e deli
cioso. A amenidade de seu clima ~ão é uma ficção creada 
pela J>hantasia dos /ou ristes, que se tê111 occupado deste as
sumpto, mas uma realidâ-de inconcussa e con1provada pelo 
testemunho daquelles que vão alli retemperar as (orças:, 
r~uperar a saude n 'un1 cHn1a secco e puro, especialmente 
em Palmas e Guarapuava, onde a temperatura é ta.lvez 
identica á do Funchal, considerada como uma das mais 

·agrada veis do mundo. 
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CLIMA E S _.\LUBRID.i\DE 

Por sua posição astronon1ica e geogr:iphica, por suas 
immensas e frondosas florestas, que tanto contribuem para 
a purificação do meio ambiente, tem o Estado do Paranâ 
climas variados e bons, alguns reputados excdlentes por 
Sigaud e Saint Hilaire. 

11 Se tal comarca, con10 a de Curityba, dizia o respeita
vel medico Dr. ~furicy, de saudosa me111oria, soffre geadas 
para produzir o trigo, o centeio, a cevada e outros cereaes 
europeus, tambem aquece-se ao calor necessario para ave
getação do algodão e do tabaco, e isto sem apresentar as 
gela<las fraguras da Suissa nem os torrenciaes ardores da 
Lybia. 

« .t\. temperaturc. que dâ vida ã baunilha das margens 
do Paranapanema e do Ivahy, ao café do Assunguy, a can
na do Goyo-En, a bananeira das ruinas de Villa Rica, não 
é comparavel á de Cuba, ou de New-Orleans, porquanto 
n 'esses togares maravilhosos do torrão paranaense vê~e 
atgu1nas vezes uma tenuissima camada de geada pelo in· 
verno, sent que este accidente comprometta o viço das 
plantas ou o resultado das colheitas.n 

Em vista do exposto, conclue-se que em geral o nosso 
clima passa por differentes gradações, variando com adi
versidade das altitudes, o que dá motivo a prestar-se o ter
reno a toda especie de cultura agricola. 

O calor predomina nos sertões que se extendem nos 
valles dos rios ·Paraná e Paranapanema, no dos grandes 
tributarios destes dois importantes cursos d 'agua, e tam
bem em toda a zona do littoral, onde predomina o impa
luclismo. 

A' medida, porém, que se sobe a Serra do Mar, quer 
pela via ferrea, quer pela abandonada estrada da Graciosa, 
o ar vai gradualmente tornando-se mais brando e a flora 
mudando de apparencia. Do topo da cordilheira, cerca de 
900 metros acima do nível do mar, extende-se o bello Pla-
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nalto Je Coritiba, onde o i/ex e as itnponentes a1'aucan'as 
denotam que já não se está mais sob a acção do clinia tro
pical. 

A Serra do kia11
', portant:>, fórma o pritneiro degrau 

da escada colossal por onde o viajante que desembarca nos 
portos da n1arinha sobe ao ultimo plateau, no interior do 
Estado. 

Seguindo de Coritiba, pela estrada de ferro ou mesmo 
pela antiga estrada de 1\1atto Grosso, a rumo

1 

do Poente. 
chega-se ao se~undo degrau, fonnado pela Serri,z/1a, que 
se ergue a mais de 1 .215 metros sobre o nivel do mar. Do 
cimo desta desdobra-se o magestoso Planalto dos f atnpos 
Ger;:ies, regado por innumeros rios e guarnecido de mattas 
e prados naturaes, de belleza fascinante. Nessa zona privi
legiada só não se arrebatam os &elviculas, indifferentes á 
grandeza esthetica das paizagens e á acção moral da natu· 
reza, a que tributan1 somenos attenção. 

Estudando a climatologia de alguns pontos situados 
no referido planalto, observa-se quão diversas são as c0n
dições clitnatologicas dessa região, que, variando segundo 
as differentes altitudes, depenàem, como se sabe, do esta
do hygron1etrico do ar, da velocidade e orientação dos ven
tos e da irradiação solar. 

Da combinação desses factores, importantíssima para 
a salubridade. e a1nenidade do clitna, resultam as variantes 
thermicas, não se achando elles de tal niodo combinados 

• 
em quasi tono o planalto, para produzir certa uniforn1ida-
de, que deve offerecer um bom clima. \ 

Con1 effeito, as estações não têm limites certos ; são 
bruscas as variações da temperatura: um dia quente (25°) 
é succedido por uma noite fria (roº), isto em pleno verão 
como em pleno invt~rno. Se vê, portanto, que a adaptação 
de um individuo a un1 clima dessa natureza não é tão isen
ta de perigos, como parece á primeira vista : o nosso orga
nismo não póde deixar de resentir-se diante de taes fiu
ctuações cosmicas. 

, 
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Partindo-se de Coritiba, pela estrada de ferro, e pas
sando-se pelas estações do Portão. Barigny. Araucaria, 
Gnajuvira, Balsa Nova. Serrinha, Tamanduá, Restinga 
Secca, Paln1eira e Lago, chega-se a Ponta Grossa, uma 
das m~is futurosa~ cidades do Paraná, por ser o ponto de 
convergencia das estradas que conduzetn a diversas locali
dades do interior do Estado. 

A partir d 'ahi, a rumo de Oeste, passando-se pelas 
villas das Conchas e Imbetuva, e por diversos povoados 
inclusive a importante colonia Prudentopolis. encontra-se 
o terceiro degrau, forn1ado pela Se1ra da Esperança, que 
se eleva a 1.365 metros sobre o nível do mar. 

Da cumiada desta serra distende-se o attrahente Pta· 
nalto de Guarapuava, mais que os antecedentes tavoravel 
á industria pastoril. 

Quen1,, após uma viagem longa e fatigante, feita de 
carro ou a cavallo, por unia estrada que molesta o viajan
te delic::ido, chega á copada da Serra da Esperança. sente 
os pulmões se dilatarem aos haustos de ar puríssimo que 
vêm de toda parte, a alma arrebatar-se. o coração latejar 
célere ante o painel imponente, de apotheose romantica, 
que se mostra, emocionando o espírito, agitando até mes
mo os individuos indifferentes ás pompas da natureza. 

O ponto de vista é surprehendente ! O olhar devassa 
• grandiosa paizagcm natural, que se dilata em todos os sen-

tidos até se perder de vista. E' de culn1inancias como essa 
que se vê quanto ~ão extensos os nossos campos, infindos 
os nossos bosques, onde se ostenta uma vegetação virente 
e soberan:i. 

Diz a legenda que um celebre musico ergueu as mu
ralhas de Thebas attrahindo as pedras com os melodiosos 
sons <lê sua 1 yra. 

Pois bem, o maravilhoso da historia µagã estnorece 
ante o soberbo scenario que deslumbra a vista de quem 
chega ao topo daquella serrn. 
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Cotn relação ao ponto alludido, o distincto lítteratC" 
paranaense, Julio Pernetta, assim se exprime, na bella des
ct'ipção da viagetn que fez: de Ponta Gr0ssa a Guarapuava: 

u Do alto da Serra da Esperança se descortinou aos. 
meus olhos o panorama extraordinariamente magno do 
sertão. Gustavo Doréteria dado ao mundo a téla ruais rica, 
se tivesse conhecido este pedaço do territorio brazileiro~ 
que assombra pela magestade solernne de saa exn be
ranCla. 

u E' estupendor é grandioso, nevrotisa o ~pirito maic;. 
frio, mais indifferente ! Fal--o gritar, bebado de enthusias
mo, o ramalhar pesado das arvores seculares que se er
guem, espectraes e ironicas, para o infinito deserto. 

,, De difficil transito, pelos enormes caldeirõe~ que 
abrem a bocca de l~ma pelo leito da estrada, o viajante 
fatiga-ser sente nessa ascenção dolorosa o cançaço das 
longas e insipidas viagens. 

c1 Em cima o firmamento se estende indefinidan1ente 
n 'um espreguiçarnento azul e voluptuoso ; em baixo a ma
gestade imponente do sertão se ergue verdejante e soberba. 

« Diante desse quadro assombroso da Natureza, 
a nossa alma se dih~ta e o coração accelera as pulsações; e 
sentimos muito de perto a fragilidade miserrima da 
humanidade, em frente dà exuberancia m&.gestosa da Na
tureza, que hymneia o ça-irá do seu grande coração sel
vagem.» 

De facto, todos os qlle têm tido occasião de conhecer 
os planaltoit paranaenses, têm externado sinceros e admi
raveis encomios ás suas bellezas, á suavidade de seus cli
mas e á uberdade de suas terras magnificas. E' nesses 
tres planaltos, sobretudo no segundo e terceiro, onde as 
epidemias raras vezes assolam e as n1olestias endemicas 
são quasi que desconhecidas. 

O clima de Strra-aci1na é incotnparavelmente superior 
ao da marinha; e a prova mais eloqut:nte desta asserção 
fornecem os proprios moradores dalli que estão quasi sem-
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pre subindo a Serra dfJ Mar, uns para veranear, outros 
para tortalt:cer a saude aggravada pelo ar quente e hum ido 
<lo 1 i ttora L 

O Vice-Presidente da ex-Provincia do Paraná, Dr. José 
Antonio Va:i de Carvàlhaes, em seu Relatori1~ apresentado 
.á Asse1nbléa Legislativa, em 7 de Janeiro de 1857, disse o 
seguinte, com referencia á saude publica~ 

11 O conceito de geralmente salubre, de que gosa esta 
Provincia, qua~do não possa ser reforçado pelo recente fa 
cto de não ter sido accommettida pelo cholera, tem incon
trastavel documento na falta quasi absoluta de medicos e 
phann aceuticos nos districtos de 6erra-acinH1. 

u Os habitantes da capital, quando atacados de moles· 
tia grave e superior á capacidade rios experientes, têm por 
unico recurso o medico do corpo da guarnição fixa (r) e 
os medican1entos do hospital 111ilitar. 

11 Os das povoações do ce11 tro nem 0 esse recurso pos· 
suem: arranjam-se como pódem. e nem por isso a morta~ 
l idaue rcsente-se de semelhante falta. 

11 Dir-se-ha que não á escassez demolestias, tnas á insig
nificancia da~~povoações, que não supportam ainda a per· 
mane.ncia de medicos e pharmaceuticos, é devido um tal 
phenomeno; mas, dado mesmo, o que contesto, que o ar
g~tuento proceda e111 relação ás villas do interior, não ex
plica clle a 111esma falta que se nota na capital. 

<1 O certo é que os medic..>s, que por aqui apparecern, 
não se demoram, ou si se demoram tnudam logo de profis· 
são, se111 que se possa achar para isso outro 1notivo além 
da inaravill1osa salubridade d'este clima.11 

(r) Refere-se ao Dr. José Candido da Silva Muricy, 
fallecido em Coritiba a 20 de Março de 1879. 

Este venerando apostolo da sciencia e da caridade foi 
um dos mais dedicados antigos do Paraná. Aos seus . esfor~ 
ços devemos, além de outros melhoramentos, o Hospital 
de Caridade, que tem prestado incalculaveis beneficios aos 
que se debatem na noite sombria do infortunio. 
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Eis o que referente ao clima do Paraná disse. eru 1857, 
ufua pessoa insuspeita e que nenhu1n interesse tinha de 
exaltar o nosso clinia. 

Nessa epocha apenas quatro medicos havia no Paraná: 
o Dr. Joaquim Ignacio Silveira da ~Iotta, Dr. José Candi
do da Silva l\Iuricy, Dr. Olegario Cezar Cabossú e Dr. 
João l\iauriciv Faivre, que fundou a colonia Thereza á 
margen1 do lvalzy, em 1847, ond~ fallecea a 30 de Agosto 
de 1858. 

Mais tarde veio tambem o Dr. Joaquim Dias da Ro
cha para Coritiba. onde, em Março de 1857, o finado Au
gusto Stellfeld estabeleceu a Pliarmacia Allemã, a primei
fc\ que aqui se abriu e a qual ainda hoje existe sob a dire
cção de dois filhos daquelle phanuaceutico allen1ão. 

Póde-se, pois, dizer sen1 receio de contestação, que 
não ha 1nolestias enden1icas no Estado do Paraná. 

O contacto, porém, quasi diario com os portos de San
tos e Rio de Janeiro, faz com que as cidades 1naritimas do 
Estldo sejam ás vezes visitadas pela febre amarella e pela 
varíola. A pri1neira destas febres, desde 18521 tetn appare
cido nas referidas cidades, posto que n1ui raramente, não 
encontrando felizmente elementos de franca propagação. 

Passaremos agora a citar os nomes das molcstias que 
mais frequentemente sóem apparecer em todo o Estado e 
que são: as pneumonias e outras affecções agudas do ap
parelbo respiratorio, a sypbilis, o rheumatismo, as moles
tias do coração, a coqueluche, a hysteria, a epilepsia ::is 
affecções gastro-intestinaes, as dyspepsias, etc. 

A febrt" typhoide é conhecid~ na marinha, etn Coriti
ba e tambem na cidade da Lapa, devido talvez â falta de 
encanamento de boa agua potavel, de convenientes redes 
de exgottos, e ainda pela falta de observancia dos precei
tos hygienícos. 

As febres intermittentes e outras manifestações da 
malaria são muito communs no littoral e quasi desconhe
cidas em .Serra-acima, exceptuando-se as margens baixas 
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dos grandes tributarios do Paraná e do Paranapanema, 
onde apparece1n durante o '·erão. 

As febres erupti v<is, taes como o iarn1upão e a variola, 
apparecem â<i vezes. Cu1npre, todavia, dizer, a segt:nda 
destas 1nolestias 1nui raranit::nte nos visita. Sabe-se entre
tanto, q11e etn 1874, importada de Santos, ceifou nntitas 
vidas nas cidades de Antonina, Coritiba e Lapa, sendo 
então tamben1 victituada pela varíola a freguezia do Iguas
sú, hoje villa Araucaria. 

Em St:tembro de 1876 n1anifestou-se tamben1 nos n1u~ 

nicipios de Ponta-Orosi:;a e Tibagy, na colonia n1ilitar do 
Jatahy e no aldeiamento de S. Pedro de Akantara, onde 
consideraveis inales causou aos índios do referido aldeia-
1nt:nto. 

Sempre importada dos portos septentrionaes, tem a 
varíola algun1as vezes aqui apparecido, em detrimento da 
boa e merecida fama de que gosa o Paraná como u111 dos 
mais sadios Estados da União. 

En1 l\1arço de 1887 appareceram alguns casos desta 
tebre no bairro do Umbará e na colonia Presidente Faria, 
situada no Canguiry, a 20 kilometros distante da Capital. 

No anno de 1888 a cidade de Coritiba foi visitada 
pela referida 1nolestia, pois durante o m(!z de Agosto até 
9 de Sete111bro daquelle a11no, 25 variolosos entraran1 para 
o lazareto ; J.esses 25 doentes 8 tiveran1 variola confluente, 
1 r variola discreta e 6 varíola si111ples. 

Em Agosto de 1899 apparecera111 ein Paranaguá niui
tos casos de variola, importada de Santos. Esse n1al de
n1orou-se alli até Setembro e motivou o appareciu1ento de 
alguns casos fataes em Coritiba e na villa Colo1nbo. 

Bem energicas medidas preventivas empregam sempre 
as auctoridades sanitaria5 contra a propagação das moles
tias contagiosas ; porém , não obstante isso, nunca é de
mais aconselhar ao povo a não abandonar o importante 

· recurso da vaccinação e da revaccinaçào, que é até hoje o 
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111ais effi.caz preservativo conhecido contra a infecção da 
febre eruptiva. 

Pondo e111 acção os meios hygienicos, prescriptos pela 
sciencia, para evitar-se a transn1issão da varíola, quando 
por ventura der-se algun1 caso esporadico, e recorrendo o 
povo aos meios prophylacticos hoje conhecidos, ficará o 
Estado livre e prevenido contra os ataques dessa tão ter
ri vel molestia. 

Em quasi todos os paizes civilisados a va~cinação é 
obrigatoria, e aqui ella já foi assim declaracla por decreto 
n. 109 de 4 de Sete1ubro de 1890. Assin1 a variola torna-se 
evitavel completa111ente, sc:::n<lo os obitos que ella occasiona 
devidos exclusiva1uente á inobservancia das prescripções 
scientificas. 

Citaremos alguns exemplos para prova desta asserção. 
Em 189~ desenvolveu-se a varíola em Pariz. No pri

meiro semestre, quando a intervenção das auctoridades 
não pôd~ ser completa, registraran1-se 155 obitos. 

I111n1ediata1n~nte augmentou consideravelmente o nu
tnero de vaccinações, e já no segundo semestre a mortali
dade desceu a r 1 obitos ! E durante todo o anno de 1895, 
só se deram em Pariz 16 casos fataes, e 3 em 18961 até 14 
de Agosto. 

Durante o mesmo periodo, em Marselha, onde as me
didas foram tardias, registraram-se os seguintes algaris
rismos : primeiro semestre de 1894, 32 victimas; segundo 
semestre, 115. Anno de 1895: primeiro semestre 176; se
gundo semestre 562. Anno de 1896: primeiro semestre 
358 obitos. 

Se passannos da França para a Allemanha, veremos 
que em 1871, em Berliu1, Breslau, Hamburgo e Dresde a 
m0rtalidade causada pela varíola foi consideravel. Sobre 
100.000 habitantes contaram-se em Berlim 632,5 obitos 
de variolosos ; em Breslau 556, 7 ; em Hamburgo 107 ,5 ; e 
en1 Dresde 360,2. 

Em 1874 o governo allemão promulgou uma leitor-
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nando obrigatorias a vaccinação e a revaccinação; e, de 

1875 a 1876, a 1nortalidade não attiugiu quasi nunC;t a um, 

obit.:1 sobre 100.000 habitantes ! 
Muitas vezes o algarisn10 da mortalidade é nullo: por 

vezes chega a o, 3 ou o, 5 e excepcionalmente sobe a 3 ou 
.+ sobre 100.000 almas. Isto significa que póde succeder qu~ 
na Allemanha dois ou tres indivíduos pódem morrer alh 
;ie varíola, mas que não criam fócos epidemicos e que as 
medidas de hygiene circu1nscrevem a acção do mal. 

Na verdade, desde 1. 0 de Abril de 18i5· data em que 
foi posta em vigor a lei sobre a vaccinação obrigatoria n~ 
Alle111anha, não ha mais variola naquelle paiz, e os 1ned1-
cos allemães vão á França, quando querem estudar esta 

molestia. 
Com effeito, de todos os agentes prophylacticos das 

molestias infecciosas, como a varíola, a vaccinação é 
aquelle que mais vantagem offerece contra a febre erup-

tiva. 
Em unia sessão da Acade111ia de Pariz, o professor 

Proust sustentou o seguinte: 
<< r. 0 Que a variola é ainda uma 1nolestia grave, quan

do encontra um terreno que não se acha refractario pela . 
vaccinação ; · . 

<< 2. e Que se o isolamento obrigatorio é util, as vacc1-
nações obrigatorias não deixan1 de ser necessarias : 

1, 3. 0 Que a este respeito, o exemplo da Allemanha é 
absolutamente de1nonstrativo.1> 

Depois de longa discussão, o Sr. Proust pede que a 
Academia adopte as seguintes conclusões: 

<<Considerando que a vaccinação e a revaccinação são 
os unicos meios de impedir o desenvolvimento da varíola ; 

1, Que estas operações não são perigosas quando pra
ticadas segundo as regras da arte ; 

(1 Que não só ellas não são perigosas q~ando ~rassa 
uma epidemia de varíola, mas que são o un1co meio que 
possa parar com essas epidemias; 
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" Que a variota desappareceu completamente das re
giões onde a vaccinação e a revaccinação são obri gatorias 
e regularmente praticadas ; 

cc Que esta molestia deve desapparecer definitivamen
te dos paizes civilizados ; 

" Considerando emfin1 que possuin1os c0m a vaccina 
animal uma fonte pura de vaccina de u1na segurança 
absoluta e podendo supprir a todas as eventualidades ; 

11 En1itte o voto : 

11 Que uma l~i faça a vaccinação e a revaccinaçã0 
obrigatorias em França.» 

O Sr. Dujardin-Beaun1etz, tomando a palavra em no
me da liberdade individual, con1hate as opiniões do Sr. 
Le Fort, que egualmente sustenta a vantagtm da vaccina
ção obrigatoria. 

« r.tas essa liberdade, diz Le Fort, vós a violaes com o 
isolamento, introduzindo-vos em casa do doente, tirando-o 
do seu do1nicilio e 1nettendo-o em um hospital contra a 
sua vontade forn1al.)l 

Na sessão de 21 de Setembro de 1899 da Academia 
Nacional de Medicina, tratando-se do sanean1~nto da Ca
pital Federal, o Dr. Soeiro Guarany sustentou a conveni
encia da vaccinação obrigatoria, idéa que foi combatida 
por se considerar tal n1edida inconstitucional. 

O resultacio na discussão foi ser approvada a seguinte 
indicação do Dr. Carlos Seidl : 

"A Acade111ia Nacional de l\tiedicina, secundando os 
reiterados conselhos das autoridades sanitarias do Districto 
Federal, lembra á população que o 111elhor recurso para 
evitar e attenuar os effeitos da variola, é representado pela 
vaccinação e revaccinação jenneriana.11 

Em 1896, nos mezes de Abril a Julho, a escarlatina, 
importada do Rio da Prata, grassou em Coritiba. causando 
muitas victimas, devido em parte á lamentavel falta de 
cautela da parte da população, de promptas e energicas 
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medidas de prophylaxia. dê isolamento e desinfecção 
prescriptos pela hygiene publica e privada. 

Esta febre eruptiva, menos contagiosa do que o sa
rampão e a variola, atacou então de preferencia a infancia, 
sêm comtudo deixar de res.peitar os adultos. E' uma mo
lestia tnuito grave, porque. quando apparece com intensi
dade, zomba muitas vezes dos recursos da 1nedicina, como 
tivemos occasiã.o de presenciar. 

A escarlatina não é s6111ente perigosa no periodo agu
do: clla tambe111 póde ser fatal na convalescença, pelas 
multiplas complicações a que o doente está exposto. Ella 
apparecia em 1896 com os seguintes symptomas . geral
mente: uma febre ardente, inflammf.!ção da garganta e 
vern1elhiclão sobre a superficie da pelle e da tnucosa bucco
pharyngiana, terminando por uma escanlação em largas 
placas. 

. A lepra, eltphantiase dos gregos, mal de S. T,azaro ou 
morphéa, é conhecida e1n Guarapuava e 110 povoado de S. 
Lourenço. situaclo a 9 kilometros alem da cidade do Rio 
~egro. on<le ha diversas pessoas atac~das tlesse mal. 

Em rS98 a l\Innicipalidade de Guarapuava, no intuito 
louvavel de evitar a propagação da ntorphéa, nomeou uma 
co111n1issão encarregada <le escolher:, etu terras n1unicipaes, 
utua area apropriada para a localisação e isolatuento dos 
leprosos, votando u1na verba para esse fin1. 

Sabe-se que no Ilrazil estn. molestia não existia entre 
os aborigenes, co1110 ainda hoje não existe entre os seus 
<lescenrlentes, que vivetn afastados do meio civilisado . . 

J\Iuitos pensa111 que a n1orphéa vejo ao Brazil trazida 
pelos africanr s, durante o crintinoso trafico de escravos, e 
tambem pelos portuguezes, pois no seculo XVI grassou 
este ftagello da humanidade com bastante rigor na terra 
portugueza e sobretuào no archipelago dos Açores, a pon
to de obrigar o governo luzitano de então a tomar severas 
providencias no sentido de protejer a parte sã da popula
ção contra o contagio da molestia. 
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Segundo os documentos deixartos pelo- distincto 111e
dico Guilherme Pison, que ' 'eio ao Brazil ein 1637, etn 
~ompanhia do Principe de Nassau, a morphéa não figura · 
va n 'aquella epocha entre as molestias que aqui grassa
vam. Porém já em 1697 a Camarà do Rio de Janeiro, 
vendo que ella se espalhava progressivan1ente, pediu 
fosse determinado um togar destinado ao trata1nento dos 
leprosos. 

Por carencia de recursos pecuniarios a referida Carua
ra não pôde ser attendída. 

En1 1740 pediu de novo ao governo a creação de um 
hospital, em virtude do aug1nento da morphéa, da qual 
havia 300 doentes em uma população de cerca de 60.ooe> 
habitantes! 

Ainda por falta de meios uão foi d 'esta vez at
tendida a Camara do Rio de Janeiro ; ma3 o Conde de Bo
badella, Governador do Brazil, mandou alojar os leprosos 
em umas casinhas do bairro de S. Christovão, dando-lhes 
remedios e alimento. 

Fallecendo, porém, o Conde de Bobadella, ficaram os 
infelizes enfermos á mercê das mais acres vicissitudes, das 
q11aes os arrancou, em 1753, o monge benedictino, Frei 
A ntonio do Desterro, auxiliado pela Irmandade da Can
delaria. 

As choupanas onde resi lia1n os doentes, não satisfa
~endo os fins a que eram destinadas, incitaram o Conde da 
Cu!tha a pedir, em 1763, ao governo de D. José I o conven 

to situado no referido bairro de S. Christovão, e <1ue ha_ 
via pertencido aos jesuítas, cujos bens tinham sido seques
trados apóz a expulsão desses discípulos de Santo Ignacio 
de Loyola. 

O Conde da Cuuha foi attendido satisfactorian1ente, e 
assim começou no Rio de Janeiro o actual Hospt'lal dos La-
1a,.os, estabelecimento importante, onde tantos individuos 
attenuam as agruras de sua sorte infeliz. 

Mas a molestia já havia lançado raizes fundas e terri-
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veis ! D'ahi por diante espalhou-se a morphéa em diffe~ 
irentes pontos do Brazil, sobretudo na Bahia, conforme se 
vê das seguintes linhas extrahidas de un1 o.fficio que o Con~ 
de da Cunha endereço!! a D. José I : 

11 E para que por culpa minha se não augmente este 
horrendo rnal como succedeu na cidade da Bahia, onde, 
por não se pôrem em separação os primeiros lazaros que 
naquella terra houve, se com1nunicou o contagio n 'ella 
com tal excesso que já chega vão a perto de qnatro mil os 
que havia no anno em que eu lá estive. 11 

Está hoje provado pela sciencia que a morphéa é 
transmissivel, e o facto de muitos não ligarem verdadeira 
attenção a esta verdade tem motivado a propagação desse 
mal. 

Negar, pois, a transmissibilidade da morphéa é hoje 
um absurdo. Para ella se dar é bastante o contacto da pes· • 
soa affectada com outra sã, ou que por qualquer modo o 
bacillo da lepra se ponha em contacto com um homem. em 
estado de rcceptividade tnorbida. 

Acautelem-se, portanto, os habitantes das localidades 
onde ha indivíduos atacados do mal de S. Lazaro, pavoro
sa molestia, cujo caracter é uma intumescencia mais ou 
menos volu1nosa e dura da pelle e do tecido cellular adi· 
poso. 

E' ntuito rara aqui a elephantiase dos arabes, ou per
nas inchadas, molestia mui frequente na Capital Fede· 
rale em Nicthroy. 

As differentes especies de anen1ia s6 são realmente 
observadas no littoral, sendo raras e talvez desconhecidas 
no interior. 

A diarrhéa e a dysenteria não deixam de aflligir, 
com especialidade a infancia. 

O bocio, vulgarmente conhecido pelo nome de papo, e 
attribuido por muitos ás aguas de pessima qualidade) é 
conhecido em diversas localidades do Estado. 

Devido sem duvida á ausencia quasi .completa de pre· 
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ceitos hygienicos, de cuidados rigorosos de que as partu
rientes tanto carecedJt, a febre pueq.1eral ten1 aqui sacrifi
cado muitas vidas preciosas. 

A diphteria, facihnente transmissivel pelo ar, pelas 
falsas membranas, etc., tambetn aqui victitna ás vezes as · . 
crianças. 

Outras molestias de somenos in1portancia existe111, 
cou10 é natural, podendo-se todavia dizer que é verdadei
ran1ente justa e inerecicla a boa fama de que gosa o Pa
raná como un1 dos Estados mais sadios da Republica. 

Pela fertilidade extrema do seu terreno, pela ameni
dade de seus clin1as diversos e pelas grandes riquezas na
turaes que possue, este Estado é un1 dos que mais vanta
gens offerecem aos infelizes da Europa, aos que, violenta
dos pelos mais duros soffrimentos, se expatriau1 com des
tino á A1nerica, onde encontra1n n1eios co1n1nodos de sub
sistencia a par de instituições livres e generosas. 

Assin1, pois, devido á diversidade das altitudes, os 
habitantes deste Estado têm á sua disposição toda especie 
de climas, desde o quente do littoral e dos valles dos gran
des rios até o ameno e secco dos planaltos de Coritiba, dos 
Campos Geraes e de Guarapuava, onde reina uma tempe
ratura agradabilissin1a. 

Ben1 penosas são as explorações em regiõ~s baixas, á 
·marg. m de grandes rios, onde ás vezes reinam febres de 
máu caracter. Entretanto, algumas co1111nissões explora
doras já tê1u funccionado no interior do territorio parana
ense com a n1aior ventura possivel. 

O iliustre Engenheiro Antonio Rebouças, de saudosa 
memoria, atravessou, co111 urna turma composta de 40 
pessoas, os sertõ~s de Paltnas a Guarapuava e de Guara
puava ao baixo lvahy, seu1 qut: tivesse uma só vez neées
sidade de abrir qualque! dos frascos de sua ~mbulancia ! 
Nada é inais significativo a favor do clima do interior do 
Estado do Paranâ. 

O Engenheiro William Lloyd, no final de seu impor·· 
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tante Relatorio a respeito dos estudos do catninho de ferro 
de Coritiba á l\'Iiranda. en1 l\ilatto Grosso, diz : 

<l Dev'=mos render graças ao Crea ~lor , que, apesar de 
tantos obstaculos vencidos, permittio que as explorações 
e os estudos de tão diffi.cil linha fosse1n realizados apenas 
com u1na perda de vida, OLt melhor, co111 uma grave enfer
midade occasjonada pelos trabalhos. 

lt Por outro lado este importantíssimo facto irrecusa
velmente demonstra não só a salubridade geral da região 
explorada, co1no tambem principaltnente que os indios do 
interior do Brazil são mansos e inoffensivos sempre que 
são tratados com benevolencia e consideração.)) 

Os Engenheiros allemàes José e Francisco Keller, pae 
e filho, não foran1 ta1nbe1n n1enos felizes, atravessando o 
Paraná em tres direcções e sen1pre seguindo o curso dos 
nossos rios prin~ipaes, explorando-os com rigoroso cuida
do ·scientifico. 

O illustraclo ·Engenheiro Militar Belarmino A. de 
Mendonça Lobo, chefe da Co1nmissão de Estradas Estra
tt-gicas no Paranã, referindo-se ao estado sanitario, assim 
~e exprime no.seu ininucivso R~latorio apresentado em 
Setembro de 1888 : 

11 Apezar de não ser, en1 geral, sadio o pessoal da co1n
missão, por soffrt!r, não p~queno nu111ero de 11raças, de 1110_ 
lestias chronicas, syphiliticas ou de outra natureza, con
forme a opiniã~ do 111edico n1ais antigo, Sr. Dr. Arvellos 
Espinola, tetn si.do litnitado o numerü de baixas e portan
to é satisfactotio o ·estado sanitario. 

11 Na enfern1aria central, em Guarapuava, raros têm 
sido os doe. tes, regulando, tern10 médio, tres por mez. 

« Na do P-0rto da União, onde o pessoal é numeroso, é 
de cinco a média ~1ensal. · 

11 Nas tunilas do Iguassú e Piquiry têm predomina
do as edemàcias e feridas produzidas pelas picadas de in
sectos, que nésta estação encarniçados volitam em myria
das, tanto no campo como no sertão ; os resfriamentos 
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produzidos pelas chuvas frequentes e mudanças bruscas de 
temperatura ; aftecções catarrhaes, alguns casos de febres 
palustres e um ou 011tro de embaraço gasttico, preJominan
do as molestias venereas e sypbiliticas, principalmente 
na turma de Palmas.11 

A terra, co1uo é notorio, no seu trajecto em torno do 
sol, ora se afasta, ora se approxirua deste astro, centro do 
nosso systema planetario, e na orbita ovoide que descreve 
detern1ina as quatro seguintes estações do anno, que va
riam com as latitudes : 

O outo110, de 21 de Março a 21 de Junho. 
O inverno, de 21 de Junho a 21 de Seten1bro. 
A primavera, de 21 de Seten1bro a 21 de Dezembro. 
O verão, de 21 de Dezembro a 21 de Março. 

No ou to ao os dias con1eçam a esfriar e vão pouco e pou
co diminuindo; as folhas pendem, a seiva din1inue a sua 
actividade ascencional com predominancia da descendente 
que vai enriquecer os tnberculos de materia feculenta. 

No inverno os dias são pequenos e as noitt:S grandes ; 
predomina o frio nos pontos culminantes dos tres planal
tos, onde cabem enonnes geadas e ás vezes abundantes 
frocos de neve, que só se diluem depois que o sol attinge 
o zenith. Então tudo entristece: os vegetaes despem-se de 
suas folhas, predomina o que se chama periodo da hiber
nação das plantas. 

Na primavera os dias tornam-se maiores e n1ais quen
tes a seiva ascendente recobra gran<le activiiiade, os ve
getaes brotam e cobrem-se de flores, inclusive as arvores 
fructiferas. E' a epocha da plantação dos cereaes: o cen
teio verdeja em todas as colonias que circumdam a Capital 
do Estado n 'um raio de 3 a 6 leguas. 

No verão os dias são grandes e bastante querites, so
bretudo no littoral e nos valles dos rios caudalosos do in
terior, onde a vegetação denota a temperatura vivificante 
do sol dos tropicos, Então tudo se mostra alegre e feliz : 
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os campos inatizam-se de flores, as arvores cobrem-se de 
sumptuosa fo!hagem, a pa-;sarada desperta em gorgeios 
festivos desde os pri1neiros clarões da madrugada, e o ga
do, nedio e luzidio, escaramuça na vastidão solemne dos 
prados florescidos. 

OROGRAPHIA 
O Estado do Paraná é n1ais plano que 1nontanhoso. 

Todavia ha nelle muitas serras, das quaes as principaes 
são as seguintes : 

A Ser1a do Ma~, que em seu prolongamento de Norte 
a Sul, mais ou menos parallelo á costa, toma difterentes 
denominações locaes, taes co1no as de Sant, Anna, Boccai
na, Serra Negra, Ararápira, Cav6ca, Mãe Cathira, Gta
a:osa, Jtupava, Arraz"al, Prata, S. Miguel, lkn'rn, Arara
quara, Cubatio, V1:rge11t Maria, Taquary, etc. Apresenta 
cuhuinaocias de mais de 1.000 metros sobre o nível do 
mar, e dá . origem ao caudaloso lguassú, affiuente do 
Paraná, e a outros rios menores que desaguam nas bahias 
de Paranaguá e Guaratuba, e mesmo no Oceano. 

A Serrinlza, segundo degrau que se tem de subir para 
chegar ao Planalto dos Ca1upos Geraes, toma ao Norte o 
nome de Paranapzacaba, O ponto mais alto da Serrinlta é 
de r.215 metros acima do nível do n1ar. 

A Serra dos Agudos, cujos prolongamentos para o 
Sul têm o no1ne de Furnas, separa as aguas do rio Tihagy 
das do rio das Cz'nzas. 

A Serra da Apucarãna divide as bacias dos rios Ivahy 
e 1ibagy. Esta serra é aurifera e foi explorada outr'ora 
pelos primitivos habitantes de S. Paulo. 

A Serra da Esperança, terceiro degrau que se tem de 
subir para entrar no Planalto de Guarapuava, apresenta 
uma elevação de cerca de I.365 metros sobre o uivei do 
mar. Tem diversos espigões, que se extendem até a mar
gem direita do lguassú, e, ainda, pelos alveos alcantilados 
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das innumeras torrentes que afiluem ao mes1110. Corre a 
dieta serra para o N. O., fonnando as ramificações da Ser
ra de S. João, St!r1a da Pitanga. 

Daren1os noticias inais circumstanciadas a respeito da 
Serra da Esperança, quando descrevermos o 111unicipio de 
Guarapu~va. 

A Serra do Cavernoso extende-se de Leste a Oeste, 
entre o Piqui·n, e o Jguassú. 

A Serra da Ribeira corre desde a nascente do rio /11z
betuva até a estrada da linha telegraphica, e d 'ahi ein di
ante to1na o rumo do Occideute até a margen1 do Rio dos 
Patos. 

A Serra do Espigão corta a zona contestada pelo Es
tado de Santa Catharina, na direcção de E. O. Nesta serra, 
diz o Engenheiro l\1ilitar Alfredo Ernesto Jacques Ourique, 
se eleva uma montanha quasi núa de vegetação e apresen
tando o aspecto, principalmente de certos pontos de: vista , 
de uma grande casa de pedra co1n a cumieira e coberta 
perfeitamente accentuadas, á qual dão o non1e de ltaió. 

Além das serras 111encionadas ha ainda a dos Doura
dos. ao Sul da foz do Ivahy; a de Maracajú, que, ao atra
vessar o rio Paraná, fórma a maravilhosa Cataracta do 
Guayra ou Salto das Sete Quédas,-o Niagara do Brazil. 

O ponto culnlinante do nosso systenta orographico é o 
n1orro do Marumby, na Se1 ra do Mar, com r.810 1netros 
sobre o nivel do n1ar, segundo o abalisado Engenheiro 
Leopoldo Weiss. 

Dize111 alguns ser a Mãe Cathira quasi egual en1 altu
ra ao Marumby. Isto, poré1n, não foi ainda verificado. O 
que assevera1nos é que aquella montanha tem tambem 
enorme altura; o homem, que alcança a sua cumiera, ha 
de sen1 duvida extasiar-se ante o espectaculo estupendo 
que a seus olhos pouco e pouco se irá mostrando. Pano
rama surprehendente prenderá o seu espirito em attenta e 
muda contemplação: de um lado as povoações da marinha, 
o mar a unir-se com o céo na curva do horisonte; de ou-
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tro, os campos, as florestas infindas, os pinheiraes inter
u1inos do primeiro planalto a se desenrolarem soberbos 
por toda a vastidão. 

Vejamos o que diz o Sr. Antonio Ribeiro de 11acedo, 
na sua Descripção da ascençãv ao J1fa1umby, em 25 dtJ Agos
to de r88o: 

11 $en1pre chamou a attenção, pela sua belleza e gran
de altura, a serra do l\Iarumby, que se eleva garbosa na 
Cordilheira do l\.Iar, a um kilometro a oeste d'esta villa 
Pdo orto de Cinta. 

11 Formado de diversos picos, que ao 1onge se confun
den1 e parecen1 unidos, apresentando u1na larga cumeada, 
-o Marumby-, con1 as suas mattas gigantescas na base, 
con1 as suas rochi-1s suspensas sobre abysmos nos cimos, e 
com o seu aspecto colossal, maravilha ao observador e f~l -o 
contemplar com adn1iração a tnagnificencia d 'esta obra da 
natureza. Era pois natural o desejo que muitos nutriam 
de fazer a ascenção da rtferida montanha, para ver de per
to as suas bellezas. 

« l\fas até ainda ha pouco o l\Iarumby era julgado 
inaccessivel. O povo chegava-o a considerar com um res
peito supersticioso. A crençã. popular até revestiu-o de um 
prestigio sobrenatural, concedendo-lhe o poder de vedar o 
accesso a todo e qualquer que pretendesse attingir ao 
cume. 

« Contavan1-se d 'elte lendas fabulosas: dizia-se que 
tinha no cun1e u1na lagôa de ouro e que portanto era o de
positario de i1111ne11sas riquezas. 

« Ta1nben1 dizia-se que desde que qualquer tentava su- · 
bir era detido por u1n ternporal, que nunca deixava de de
clarar-se por mais que o ten1po estivesse bonançoso e firme. 

«Dizia-se n1ais que os n1etaes existentes tambem im
pediam a ascenção, fazendo tão grande alarido quando 
qualquer se ~pproximava que ninguem se atrevia a conti
nuar a subir por mais temerario que fosse. 

11 Os homens, porém, de razão mais esclarecida, que 
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não alimentavam t-sses erroneos conceitos, eibarrava1u 
con1 outra ordem de difficuldades. Alguns que fizeram 
tentativas mais serias para subir nunca encontravam a ver
dadeira vereda: chegavam a togares onde tinham de re
cuar, ou detidos por muitos rochedos a prun10, ou por 
precipicios e abysn1os que não era possível transpor. 

•• En1 Agosto do anno passado, poré1n, os Srs. Joaquim 
Olympio de l\Iiranda e joaqnhn Antonio Coelho, dotados 
de vontade energica e perseverante, foram niais felizes do 
que os exploradores anteriores, conseguindo, cada nm á 
frente de alguns homens, subir por lados differentes a dous 
pontos dos mais altos da iuóntanha, não distantes entre si. 

K Estava vencida a difficuldade, estava quebrado o en
canto: em dous píncaros elevados do Maru111by fluctuava111 
duas bandeiras! 

"Animados por este result:ido, e desejosos de apreciar 
a belleza do panora1na que devia gosar-se no alto do Ma
rumby, resolve111os a nosso turno fazer a ascenção da 
montanha com destino a outro. pincaro a que os explora
dores anteriores não haviam chegado, e que por se achar 
mais proximo se tornava o mais proprio para nelle se col
locar uma bandeira perfeitamente visível d 'esta villa. 

11 Diversas eram as pessoas que desejavatn tambem Yi
sitar o Marutnby, e por isso depois de co1nbinarmos, or
ganisámos uma expedição de 14 ptssoas, inclusive os ca
maradas. A expedição compunha-se dos seguintes senho-
res :-Joaquim Olympio de Miranda, Antonio Pereira da 
Silva, José Ribeiro de 1\-facedo, A ntouio Ribeiro de l\'lacedo, 
J:>edro Viriato de Souza: José Antonio Teixeira, João Fer
reira Gomes, Leopoldo Vianna, Antonio Eloy da Silva, 
Pedro Antonio de Lara, João Lourenço da Rosa, Bento 
Manoel de Leão, Claudio Garcia, José Garcia (menino, filho 
de Claudio Garcia). 

u Com o ten1po, na apparencia perfeitamente bon1 e 
sob um luar esplendido, partimos d 'esta villa no dia 25 
de Agosto, ás 5 ~ horas da manhã. 
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(( O nossn itinerario era subir o l\-Iarun1by pelo lado do 
norte, por onde tinha subido no anno anterior o nosso 
actual companheiro Sr. Joaquim Olympio. 

11 No curto espaço de tempo decorrido de nossa sabida 
até amanh~cer, pcrcorren1os cantinhos de roças, porém já. 
subindo. porque a base do 1\-iarumby fica muito perto d'es
ta villa : e ao sahir do sol entrámos no matto virgem, pa
rando para almoçar ás 8 e ~ hor2s, junto ao rio Taquaral. 

11 A 's 9 e ;,; acha vamo-nos ao nível do cume da ~erra 

do Itupava, avistando não u1ui rlbtantes as barracas que 
alli tê1n os engenheiros da exploração da estrada de ferro. 

,, A' mes1na hora encontrámos u111a cava antiga <le 
estrada· no morro do Facãosinlzo, e ás 10 ainda no mesmo 
tnorro encontrámos nova cava. 

11 O referido n1orro é assin1 denominado por causa de 
sua configuração assemelhar-se a um facão : tem utna es
pecie de dorso por onde se caminha se1npre subindo, e de 
um lado e de outro apresenta fortes declives, porém sem 
perigo pafa o caminhante, por andar-se atravez de páos e 
de taquaras que servem de apoio. 

•< A subida do mencionado morro é n1uito ingreme. 
« A's 11 horas encontrámos um regato en .. que bebe· 

~ mos agua : íamos com uma sêde tão desesperadora que já 
tínhamos tentado beber agua de taquara, que não agra
dou-nos por ser demasia.do amarga. 

11 Dizem os entendidos qne occasiõ~s ha esn que é per
feita1nente boa. 

« Ao 1neio dia chegámos ao cume do morro da Samam· 
óaia, onde existe um horroroso despenhadeiro. Ahi fize· 
mos fogo e atacámps uma bateria, que rolou pelo precipi
cio abaixo, fazendo acordar com o . seu estrondo os échos 
das montanhas. 

(( D 'esse logar o ponto de vista 'é bell issimo, avistan
do-se de um lado o littOt"al, e de outro os campos de 
Piraquara e outros do plateau de Curityba. 

''Já nos achavamos então muito acima do nível de 
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Curityba, apesar de estannos apenas em rneio da altura do 
~iarumby. 

c1 Ha muito que estavamos fóra dos lin1ites d\)S caça
dores; a picada feita no anno anterior já estava fechada, 
e por isso iamos ca1ninhando de vagar e fazendo abrir o 
caminho a facão. 

"A 's 3 horas subiamos o ultin10 morro que vai dar 
ao cun1e do ~larumby: . em alguns pontos a ingretnidad.~. 
era tal que qua?i_precisava-se de subir a prumo, porém os 

·- p~os _existe~t:es.. ·no, caminho e que offerecian1 uni seguro 
ponto de apoío tornavam esta ascençào completan1ente 
sem pengo. 

<1.'A vegetação, posto que não tão opulenta como abai 
xo na base da serra. ainda ostentava soffri vel vigor, 1uos
trando que se necessario fosse. mesmo n 'aquellas altas 
paragens, o terreno podia servir para a plantação. 

11 Nas evoluções que tínhamos a fazer para procurar a 
vereda n1enos escabrosa, afi111 de chegar ao cumt da mon
tanha, uma ou outra vez aconteceu ficarmos bem em fren
te; porém em altura relativamente baixa, ?.o pico n1ais elt
vado do Maruni by. 

•• 11 Visto de perto, apresentava um aspecto u1agestoso e 
imponente. Figure o leitor uma mole immensa de pedra 
etn f6rma de pyramide colossal, toda esculpturada com 
grandes relevos, caprichosas saliencias ; dê a esta massa 
enorme proporções gigantescas, des1nesuradas> e terá unia 

.. i.déa da grande obra da creaçào, que tinhaiuos diante dos 
· · o1h~~. attestando a supremacia dos trabalhos da natureza 

sobre.os fracos productos da industria humana. 
"A' hora que já mencionámos (3 horas da tarde) o 

t:empo de bom que estava, co1neçou a dar indícios de 
tempestade. Trovões longinquos vinham de espaço a es
paço perturbar o silencio das florestas e trazer-nos o re-

. ceio de sermos assaltados pela chuva antes de chegarmos 
a um logar proprio para pernoitar. ·· 

u Estavamos na situação mais critica da viagem ! a 
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montanha que subianios e cujo cu111e não attingiriamos 
antes de unia hora, era ingreme ao ultitno ponto e não 
havia meio de n 'ella fazer pouso : o unico recurso pois era 
caminhar, e, se fosse preciso, affrontar a tempestade. . 

e< Ficámos envolvidos em uma nuven1 espéssa, os tro
vões continuava111; mas folizmente a chuva demorou a vir 
e ás 4 horas chegátnos ao can1po do cume do ~1arumby. 

11 Antes de proseguirmos na narração, passamos a dar 
ao leitor uma ligdra idéa da configuração do logar a que 
acabámos de attingir. Acha vamo-nos eru campo •. como já 
disse111os. A superficie d 'esse campo, fonua subida bastan
te íngreme e accidentada, ela qual ao sahir do 111atto occu
pavawos a parte inais baixa. 

11 Subindo ao cume, que não fica <listante, e descendo 
du lado opposto encontra-se u111a baixada, onde exh;te uni 
pequeno corrego. Em torno d 'essa baixada, á qual os pri
meiros exploradores deratn o nome de Bom Jardim, por 
ser o corrego mencionado a nascente do rio do mesmo no
me, existem, dispostos e1u relação uns aos outros em fór
ma de circulo, diversos picos, dos quaes os mais altos eram 
justamente aquelles a que desejavamos subir. 

« O Bo111 Jardim era o togar escolhido pelos praticos 
para termo de nossa jornada do dia. Era aquelle u111 txcel
lente: logar para fazer pouso: abrigado dos ventos, tendo 
agua para beber e contando ainda a vantagem de ser facil 
d 'alli visitar todos os picos que lhe ficava111 etn torno, que 
eram ao mesmo te1npo as eminencia~ principaes do Ma
rumby. 

« Mas, ao te1npo qtte deixámos a nossa narração, ás 4 
horas da tarde, ainda não esta\•amos no Bom Jardiin : ti
nhamos apenas chegado ao principio do can1 po. D 'ahi para 
chegar ao Bom Jardim era preciso caminhar campo acima. 
chegar a um dos cumes e tornar a descer a procurar a bai
xada, o que in1portava tm um trajecto não pequeno. 

« Mas a tempestade recrudescia e era preciso fazer 
pouso seir demora. 

.. 
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•Aproveitámos uma depressão do terreno, onde havia 
algum matto que pvdiá servir de abrigo contra o vento, e 
abi resolvemos pernoitar. 

11 Infelizmente não havia agua no logar, e posto que 
un1 dos da comitiva tomasse a deliberação de ir buscal-a a 
não pequena distancia, apesar do frio e da chuva, foi in
sufficiente para tão grande numero de pessoas, e alguns 
companheiros qne tinham co111ido alituento demasiado 
salgado soffreram un1 verdadeiro tonnento. . 

11 In1provisámos duas barracas de 1enç6es, mas eran1 
tão pequenas que para não ficarn1os con1 os pés de f6ra, 
expostos á chuva, era preciso estar em posição n1uito cons
trangida, o que itupossibHitou-nos quasi de dornlir. 

cc Tatn be1n soffremos alguma cousa co1n o frio, e como 
não podíamos contar com o fogo, não s6 porque a chuva 
apagou-nos logo o que tínhamos en1 frente âs barracas, 
con10 porque tendo sido feito o pouso tarde, a lenha que 
tínhamos podido obter era insufficiente para arder durante 
a noite, tive1nos de contentar-nos con1 o calor de nossos 
cobertores. que eram poucos em relação ao frio que n 'aquel
les logares se sentia. 

11 Durante a noite reinou un1 vento impetuoso, mas fe
lizmente a chuva não durou muito, se não teríamos de 
ficar todos molhados e talvez in1possibilitados de levar a 
cabo a excursão. -

11 Pela madrugada o ten1po 111elhorou, an1anhecendo, 
para nós, bom, como no dia anterior. Dissen1os para nós, 
porque nos logares n1enos elevados o ten1po não 
estava bom, o que deu-nos occasião de presenciar uni bello 
e magestoso espectaculo ! Um oceano de nuvens abaixo de 
nós extendia-se até onde a vista alcançava por toda a ex
tensão ~o horisonte: parecia um mar immenso com o seu 
movimento, com as suas ondulações e com os cabeços das 
montanhas mais baixas semelhando ilhas. 

" Acima de nós o céo sereno e limpo, o sol começando 
a nascer ; abaixo, em altura muito inferior a em que no! 
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acha vamos, as nu vens interc~ptando-nos a terra da qual 
parecia que nos havia1110.s s~p:irado. E cn1npre notar: as 
nuvens \Tistas dt! ci111a não apresentam a mesn1a fó~1na co-
1no vistas de baixo, de onJc parecem-nos <lisp::>stas etn 
fórma de abobada sobre as nossas cabeças, mas de cin1a 
apresentam-se sob asptcto differente: parecem-nos planas, 
assemelho.1n-se perfeitatnente a un1 111ar. 

11A's 7 314 da manhã do dia 26 sahhnosdo 'pouso. 
Continuando a subir estavan1os âs 8 horas no cu111e do 
n1orro da Boa Vista, d'onde se desce para o catnpo do 
Bom Jardi111, onde devíamos fazer o nosso pouso, visto achar
se, como o leitor estará lembrado, o referido ca1npo no cen
tro dos picos das 1uo11tanbas a que desejavatnos subir. 

Do togar onde estavamos, devia avistar-se Curityba e 
tnais togares de serra-acima, e por isso é que lhe tinhan1 
dado o nome de n1orro da Boa Vista; n1as na occasião s6-
1nente viamos o oceflno Je nuvens que se achavam suspen
sas sobre aquelks logares. 

4( A 's 8 3H· chegá1nos ao Bom Jardi111, e, depois de al
moçarmos e escolhennos l!m togar para o pouso, sahimos 
a fazer a exploração que prétendian1os. 

k Entre os picos de montanhas cujo centro occupava
n1os, o n1ais elevado era aquelle em que no anno passado 
collocára uma bandeira o Sr. Joaquim Olympio de l\firan
da. Porém esse pico, por ficar por traz de outro e ver-se 
apenas por uma fresta, não parece do Porto de Ciuu. tão 
alto como realmente o é; ao contrario, outro pico 111ais bai
xo que fica na frente parece d\:sta villa 111ais altu, e por 
isso a este ultimo, a que nunca ningue111 ainda tinha che
gado, é que desejava1nos attiugir para n 'eile collocannos 
uma banddra. 

,, Puzeiuo-nos pois a ca1ninho com destino a elle, 
abrindo ocamara<laJoão Lourenço uma picada a facão. 

« Foi essa a parte mais difficil da nossa viagem. Por 
varias vezes foi preciso descer de grande altura, quasi a 
prumo, para depvis tornar a subir, o que deu-nos grande 
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trabalho. E1n alguns logares era tal o declive que já não 
se andava : ia-se apenas escorregando, agarrado aos arbus
tos e r~izes que existian1 na passagetn. N'esses pontos, o 
can1arada que ia adiante abrindo a picada, consultava se 
devia ou não proseguir, n1as a resposta sempre unanime 
era que se devia continuar. 

« Honra seja feita : eu1 toda a nossa excursão, por 
maior que fosse a fadiga , nenhum companheiro fraqueou ! 

11 Na passagem de um n1orro para outro, havia um 
precipício horroroso, que não se podia encarar sem estre
mecer. Parece que os dous morros estiveratn primitiva
mente unidos, mas, separados por unia grande convulsão 
da natureza, apresentavam duas muralhas de pedra per
pendiculares, em frente uma da outra, formando um cor
redor de tal altura que horrorisava, em virtude de não se 
poder ver o fundo. 

<< Providencialn1ente a11 i estava atravessada uma pe
dra na qual ja tinha crescido algun1 111atto, e por isso sem 
perigo transpuzemos esse abysmo. 

«< Passado o precipício, estavamos no ultimo morro, 
cujo cume era a eminencia a que desejavamos attingir. 

11 Duas paredes de pedra estavam dia11te de nós, uma 
á direita e outra á esquerda; mas feliz1nente no meio havia 
um espaço accessivel, por onde subimos agarrados aos ar
bustos, chegando ao cume á u111a hora da tarde. Este cume 
é o logar 111ais alto para quem olha d 'esta villa ( extremi
dade norte do Marumby ), e como as nuvens se tivessem 
dissipado, d'alli gosán1os uma vista magnifica, vendo ao 
longe o oceano, e mais perto esta villa, e todos os toga
res da marinha. 

« Alli fizemos fogo, atacán1os uma bateria de cinco ti
ros e arvorámos unia bandeira branca, que foi perfeita
mente vista d 'esta villa, de S. João e de Morretes. 

11 Ao referido morro demos o nome de A /to de S. Sebas
tião, em honra ao padroeiro d 'esta villa <lo Porto de Cima. 

4( No cume da montanha, na fresta de uma pedra que 
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fica em frente ao pontão 1nais alto do ~farutnby, o Sr. Joa
quim Olympio deixou uma \;4mina de metal, na qual gra
vou a seguinte inscripção :-Aqui depositaram esta lami
na-Capitão José Ribeiro de ~lacedo, Capitão Antonio Ri
beiro d~ Macedo, Antonio Pereira da Silva, José Antonio 
Teixeira, João Ferreira Gon1es, Pedro Viriato de Souza, 
Joaquim Olympio de Miranda, em 26 de Agosto de 1880 .......... 

« A 's 2 ~ horas começámos a desc.er, e ás 3 J4 che
gámos ao pouso, onde jantámos. 

ic A barraca tinha sido annada, perto do corrego que 
já mencionámos, origem do rio Bo1n Jardi111 ; por isso, ao 
contrario do que nos tinha acontecido no pouso anterior, 
tinhamos agora ab•1ndancia de agua. 

1c Nas nossas excursões, porém, o que nos valia era 
a agua de gravatá, porque na subida dos morros era tal 
a sêde que sentia-se, que um garrafão de agua com que 
sempre sahiaiuos do pouso muito pouco durava, e soffr~ria
n1os grande sêde a não ser aquelle recurso. 

u O gravatá (1) abunda no cume do ?vlarumby, e aagua 
que d 'elle extrahimos, chupando por um canudo, não era 

• , 
1na. 

<< A1s 4 horr.is preparâmo-nos pata ir ao pico n1ais alto 
a que já nos referimos, e que foi no anno passado explor::t
do pelo Sr. Joaquim Olympio de Miranda. 

u Em honra ao nome de seu pritneiro explorador, e 
por analogia ao n1onte que a tnythologia dá como morada 
dos deuses, dP.mos a este morro o nome de Cume do 
Olympo. 

« Comquanto a subida · fosse muito escabrosa, como já 
estav:1 explorado o terreno e não era necessario abrir pica
da, chegámos ao alto stm difficnldade. Estavamos ·no pon
to mais alto do Marumby, e por isso tambent no logar onde 
é mais lindo o panorama. Collocado o observador de pé e 

(1) Nome dado a diversas plantas da familia das /Jro
meliaceas. 

, 
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dando uma volta sobre si, avist!). toda a Província até onde 
os orgãos visuaes podem alcançar. 

• Curityba, S. José dos Pinhaes, Campos Geraes, Para
naguã, l\!lorretes, Antonina, Porto de Cima, p0voados do 
centro e da marinha, fazendas, chacaras, plantações, mat· 
tas, campos e o inunenso oceano Atlantico, tudo passava 
pela nossa vista ein um mon1ento ; tudo ahi estava sob 
nossos olhos, formando um conjuncto arrebatador e en
chendo-nos de admiração de ser dado ao ente humano 
apreciar tanta belleza. 

11 No cu1ne do morro encontrá111os uma la111i11a de tne
tal, collocada no anno passado, na qual se lia :-Aqui dei
xaram esta lamina :-Joaquin1 Olympio de l\1iraada, Bento 
l\1ano=l de Leão, Antonio Silva, Antonio Messias. Em 21 

de Agosto de 1879.-
« A' distancia de dous palmos da referida lanüna, o Sr. 

Joaquim Olympio deixou, meio enterrado no chão, um 
frasco de vidro que conteve salsa parrilha de Bristol, e 
cotuo e, vidro, a não .ser quebrado, nunca se extingue, po
derão mencionado objecto ser ainda alli encontrado d 'aqui 
ha centen~res e rues1no nlilhares de annos. 

<1 Já ao anoitecer descen1os e fon1os para o nosso 
abarracamento. 

1< Logo que anoiteceu ~ atmosphera começou a carre. 
gar-se; depois amiudados relampagos começaram a inun
dar de seus clarões o espaço, e ruidosos trovões rolavctm 
pelos ares. 

<1 A's 10 horas jâ estavamos deitados, quando o Sr. 
Joaquim Olympio teve a idéa de sahir da bdrraca para ob
setvar o effeito dos relam pagos no campo do Maruu1by. 
Eu acompanhei-o ·e, com o havia um pequeno caminho a 
airavessar para sahir da barraca e chegar ao ca1npo, o meu 
companheiro levava uma luz na mão, o que deu-nos logar 
a ver t~m phenomeno curioso: a sombra de nosso corpo, 
causada pela luz, em vez de estar no chão, como costu1na
mos vêl-a, ~stava de pé, a par de nós istinctamente de pro-
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jectada no ar l Parecia que tinhan1os duplicado: a nossa 
sombra assemelhava-se perfeitamente a um outro homem 
que estivesse ao nosso lado ! 

u Mas facilmente occorreu-nos a explicação d 'esse phe
nomeno. Estavamos envolvidos em uma densa nuvem, e 
era n 'ella que se projectava a son1bra, con10 se estivesse-
1nos juntos a uma parede. 
11 A nossa estada no Marumby tinha-nos proporciona.do no 
mesmo dia ver dous phenomenos differentes , ambos cau
sados pelas nuvens: de inanhã tinhamos visto as nuvens 
muito abaixo dos pés estendidas por toda a extensão do 
espaço, qual um immenso oceano; á noite estavamos no 
meio dellas, vendo-as em toda a sua densidade projectarem 
a nossa sombra no ar! 

a Feliz1nente a trovoada, apes1r de ficar bastante for
te, não deu chuva, e tendo terminado, deixou-nos dormir 
muito tranquillamente durante o resto da noite. 

11 No Marumby, quer de dia, quer de noite, estando 
em calma a natureza, reina um silencio imperturbavel. 

11 Ali! não se vêm aves nocturnas e nem animaes que 
procurem quebrar esse silencio. 

<1 Tres cães que iam comnosco dormiram socegada
mente con10 tal vez nunca o fizessem, visto não acharem 
durante ambas as noites o 1nenor motivo que os obrigasse 
a latir. 

11 Não encontrámos nenhuma cobra, nem um lagarto, 
nem um sapo e nem outro qualquer animal que nos po
desse incon1modar. 

11 Apenas appareceram-nos algu1nas moscas grandes, e 
bem assim dous sanha~s azues e dous corvos, aves que 
talvez andassem a passeio, por não haver alli alimentação 
propria para ellas. 

11 Alguns de nossos companheiros viram rastos de 
veados. 

(1 A vida vegetal, comquanto pouco desenvolvida, é 
todavia mais abundante do que a vida animal. 
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u Nos cumes existem campos nos quaes abunda u1na 
planta baixa muito cheia de galhos, a qual p6de alcançar 
á alrura dos joelhos, e torna-se muito inco1nmoda para 
quem anda, por entear-se nos pés, en1 razão dri quantidade 
de seus galhos, que se assemelham, não na côr mas na 
fórma, a galhos de goiabeira. 

u Nas baixad:is, que ligan1 uns picos co111 outros, a 
vegetação é maior ; tem alguns páos relativan1ente grossos 
e foi em u111a d 'ellas que obtivemos o mastro em que collocá
n1os a bandeira. Ha canudos, muitos gravatás, algun1as 
flore~ e n1uitos arbustos que não conhecen1os. 

11 No reino 1uineral é que o Marumby possue toda a 
opulencia. Não nos referitnos á variedade de especies, 1nas 
apenas á quaqtIBade que é sem conta, visto que a monta
nha não é mais do que urna immensa pedra, visível em 
algumas partes, e em outras coberta com uma camada de 
terra, geralmente fôfa, o que attribuimos a não ser pisada 
por an1maes. 

cc Tem pedras gigGtntescas, ou sós á flor da terra, ou 
umas sobre as outras, ou finalmente formando toda uma 
face da montanha en1 fórma de muralha colossal, lavada 
pelas agu~s da chuva, e vista de cinta, parecendo uu1 te
meros<> abysn10 a sutnir-se en1 hnmensas profundezas. 

11 Tem grandes grutas que perteitamente serviriam de 
abrigo ao visitante do 1\1arumby a não ser a falta de agua. 

11 Tem cavernas que se estendem abaixo do solo a dis
tancias que não podemos sondar e a que s6 p6de descer-se 
por meio de C'.>rda ou apparelhos. 

u Mas o noss1> fi1n não era esse: a nossa excursão era 
apenas de recreio, e por isso limitámo-nos a examinar de 
fóra esses grandes trabalhos das forças que regem o uni
verso. 

cc A 's 4 horas da manhã do dia 27 já estavamos de pé, 
afim de preparanno-nos pora a volta. 

cc Não podentos porém nos resolver a deixar aquel les 
sitios sem mais uma vez subir ao Cume do Olympo, afim 
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de gosar en1 despedida da vista arrebatadora que offerece. 
Para alli partintos effl:!ctivamente âs 6 horas, emquanto os 
can1aradas e alguns comp:lnheiros ia111 seguindo para es
perar-nos no togar do ai moço. A 's 7 horas achava mo-nos 
outra vez no referido cu1ue, de onde gosando por alguns 
n1otnentos da bella e encantadora vista, voltã111os, chegan
do outra vez ao pouso, de onde todos já haviatn partido. 

11 D'ahi sahindo al~ançáiuos os co1npanheiros ás ro 
horas, e fazendo uma excellente viagem, visto ser a desci-· 
da muito facil, chegámos em casa ainda cedo, ás 2 )4 
horas da tarde. 

u Foi u1na excursão um tanto fatigante, 1nas d 'ella 
não nos arrependemos, porq Je nos gosos que proporcio
nou-nos obtivemos sobeja con1pensação. 

11 Pela sua altura e collocação, em logar que don1ina 
ao mesmo tempo o centro e o littoral, é o Marumby sen1 
duvida alguma o primeiro ponto de vista do Paraná. Seria 
be111 digno da vista de um artista para im111ortalisar na tela 
a sua belleza sen1 egual.11 (1) 

POTAMOGRAPHIA 
1\1ui avultado é o numero de rios que regan1 e fertili-, 

zan1 o nosso .Estado ; porém, os estreitos limites deste li-
vro nos permittem apenas citar os no111es dos mais impor
tantes, pela sua extensão e volume de suas aguas, e pelo 
transcendente papel que hão de ainda dese1npenhar quan
do no Paraná estiver completa1uente organisada a rêde de 
viação mixta. 

Os principaes, pois, são os seguintes: 
Rio Paraná (2),-É o mais caudaloso rio do Estacto, ao 

qual deu o nome, e sem duvid&. um dos maiores do mundo. 

(1) Revista Paranae11,se, pag. 227. 

(2) Pata-rio, nã-largo. 
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Nasce no Estado de l\1.inas Geraes. formado dos rios 
Grande, que nasce na Serra da Mantiquei1a, e Parana
kyba, que vem do centro de Goyaz. Depois de um percurso 
de centenares de leguas. banhando os Estados de ~finas Ge
raes, S. Paulo, Paraná, ~fatto Grosso e as Republicas li
mitrophes, desagua no Oceano Atlantico com o nome ele 
Rio da Prata. 

Separa o E stado de seu nome do de 'Matto Grosso e da 
Republica do Paraguay, e, no seu i1111nenso trajecto, apre
senta, graças á Serra de .A:laracajú que o cortl'l, a celebre 
Cataracta do Guayra ou Salto das Sete Quédas, de que mais 
adiante t ratare1nos. ~pesar deste obstaculo, é navegavel, 
em grande extensão por navios de alto bordo. Durante a 
Guern1 do Paraguay foi o rio Paraná singrado por quasi 
todos os vasos da Armada Brazileira. 

Segundo o Capitão de Fragata l\f. R. da Cunha Couto, 
este rio tem a extensão de 4.290 kilo1netros, distribuidos 
da maneira seguinte: 

Desde a sua nascente até a foz do 
Paranahyba, onde perde o nome de rio 
Grande. . . . . . . . . . . . . . . . I. 138 kilometros 

Desde a foz do Paranakyba até rece-
ber o Iguatemy . . . . . . . . 555 

Desde a barra do Iguaterny até a do 
Iguassú . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde a conflueucia do lguassú até 
C;:indelaria . . . . . . . . ; . . 

Desde Candelaria até a Tranqueira 
do Loreto. . . . . . . . . . . . . . . 

Desde a Tranqueira do Loreto até as 

186 

Tres Boccas, onde. recebe o rio Paraguay 222 

Desde as Tres Boccas até Buenos 
Ayres . . . . . . . . . . . . . . . . r. 466 

Desde Buenos Ayres até a Ponta do 
Maldonado, onde. toma o nome de Rio da 
Prata . . . . . . . . . . . . . . 

)) 

l) 

)) 

)) 

1) 

Total 4.290 kilometros 
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Os principaes afiluentes da margem esquerda do rio 
Paraná, que banham este Estado, são : o Paranapanema, 
o I valiy, o Piquiry, o S. F1ancisco, o jejuliy, o Ocohy, o 
Jguassú, que, com o seu affiuente Santo Antonio, divide o 
Estado a Sudoeste da Republica Argentina. 

Rz'o Uruguay.-Nasce este rio na Serra do Jtfar, en1 
Santa Catharina. Corre com o non1e de rio PeLotas, até a 
foz do Canoas, onde toma a denominação de U1uguay àté 
a sua confi11encia, no Rio da Prata. 

Os seus principaes afiluentes da n1argeiu direita, e que 
banham este Estado, são : o rio Pipiry-guassú, o das An
tas, o Chapecó, o lrany, o rio do Peixe. 

O territorio paranaense, situado entre este rio e o fifa
rombas, foi invadido pelos Catharinenses. 

O rio Uruguay divide o Estado do Paraná do Estado 
do Rio Grande do Sul. As suas margens, bem como as : . 
dos dois primeiros affiuentes citados, encerram grande 
abundancia de agathas e são extraordinariamente ferteis. 

O matte ~ outros productos naturaes, ~m grantle pro
fusão na comarca de Palmas, achan1, no curso do Uruguay, 
um meio facil de transporte até as cidades de Itaquy e S. 
Borja, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Joaquim Antonio de Moraes Dutra, e111 4 de Ja
neiro de 1858, partiu do Passo do Goyo-En coi.U desti110 a 
S. Borja, levando 500 arrobas de herva-matte ein oito ca
nôas. As 1naiores corredeiras que esse Sr. então assigna
lou em u1n n1appa, que tosca111ente esboçou, são as deno
minadas do Mulato, dos Biguás, da Fortaleza, de .Santa Ma
ria, de Santo Isidoto e do Garrulo. Alé111 destas ha outras 
menores, taes como a do Purto, Capivara, S. José, Có10 

• • Mucunan, Antas, Alegrlas e das Me1cês. 
Disse o reft:rido Moraes Dutra que o rio Uruguay es

praia-se muito em alguns lagares; porém, de ordinario, é 
canalisado e seus barrancos são altos. 

Do Passo do Goyo-En ~té o de S. Xavier, suas mar
gens são cobertas ele bellas florestas, abundantes de ricas 
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madE1ras de construcção civil e de 111arcenaria. Ahi habi
tam n1uitos índios Coroados. De S. X::tvier em diante co-
111eçan1 os can1pos excellentes para criação do gado. 

Rio lguassú. -Alé1n deste nome este rio teve tambem 
os seguintes: Coritiha, Goyo-C?vó e rio Grande. 

No roteiro do Tenente Coronel Affonso Botelho de 
Sampaio e Souz'l, encarregado pelo Governador e Capitão 
General da Capitania de S. Paulo, D. Luiz Antonio de 
Souza Botelho e ?v-Iourão, das deno111inadas Explorações do 
Ti'bagy, no periodo de r7ô9 a 1772, o lguassú é mencionado 
con1 o non1e de Rio do Registo, pelo qual foi ta1nben1 por 
muito tempo conhecido. 

O Iguassú origina-se de muito-; riachos que. banhan1 
os municípios de Coritiba e Deodoro ( Piraquara ), taes 
como o Ivo, Belem, B .iriguy, Pitaqurira, lraliy, f/aquy, 
frakysz'nho, Curralinho, Tbnbú, Canguiry, Palmz'tal, Atu
ba E: Bacachery, que affl.uen1 para o lguassú directa ou in
directamente. Após um extensíssimo curso de Leste para 
Oeste, desagua na margetn e.squerda do Paraná, a 5 kilo
n1etros abaixo da colonia . 1nilitar do Iguassú, quasi em 
frente ao Monday, da costa paraguaya. 

Recebe muitos affi. •1entes . sendo os principaes, da 
margem direita, a con1eçar da sua foz, os rios Tz'burcz"o, 
Sinimbú, Cobras, Turvo, Chag ú , Cave1noso,jo1dão, Areia, 
Palmital, Cla10. Potinga e Papagaios; e da margem es
querda os rios Santo Antonio, das Antas, Capanema, Co
legipe, Clzopim, lraty, fangada, Pintado, Tinibó, Contagem, 
Paciencia, Negro, Neg rinho, etc. 

O Iguassú tem na confluencia a largura de 400 a 450 
metros, e u1n fundo de 8 metros, quando estão baixas as 
suas aguas. 

Logo acin1a da sua juncção está o bellissimo Salto de 
Santa Maria, de que o illustrado Tenente Edmunàode Bar
ros tirou uma vista interessante. E' surprehendente este 
salto, <leque adiante daremos noticia. Do choque de tan
tas aguas entre si e contra os rochedos levantam-se co-
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lun1nas de vapores, formando lindas refracções sob a acção 
dos raios solar~s. 

Desde o dia 17 de Dezembro de 1882 o lguassú tem 
sido navegado por lanchas e pequenos vapores, a partir do 
Po1to Amazonas até o da União da Vz'ctoria, na distancia 
de 55q2 leguas, passando pelas colonias Palwyra, S. Ma
theus e Rio Claro, situadas ã margen1 direita do rio. 

O primeiro vapor lançado ao Iguassú foi o Cruzei'r<J. 
Hoje funcci0nam mais os seguintes : 

Visconde, Victoria (::>ntigo Potiuga) , Corz'tiba, lguassú 
Brazil (antigo Tyrol) e Rio N eg1'0. 

Dur.tnte a revolução federalista, o Coritiba e o Potz'n
ga estiveram arntados em guerra, sendo aqnelle con1man
dado pelo pritneiro tenente Pio da Silva Torelly. Em um 
dos con1bates , travados en1 aguas do rio Negro, o Potz'nga 
foi attingido por balas de fuzilaria, n1otivando este facto a. 
submersão do vapor. 

Além dos referidos vapores, existia1n n1uitas canôas e 
balsas, que transportavam ntercadorias em toda a exten
são navegavel do Jguassú; porén1 hoje tstes vehiculos flu
ctuantes deixaram de funccionar, em virtude de prohibição 
da Capitania do Porto de Paranaguá, que superintende 
essa navegação fluvial, de accordo com o regulan1ento em 
vigor, o qual estabelect::u capataz em cada porto para fis
calisar esse serviço. 

Na epocha das seccas escasseia111 as aguas deste rio, de 
tnodo a interromper, ás vezes, a 11avegação entre os refe
ridos portos. 

Em Março de 1886 o Exmo. Sr. Dr. Alfredo d 'Escra
gnolle Taunay (1), então Presidente da Província do Pa
raná, fez uma viagem pelo rio Iguassú, dando a seguinte 
interessante <lescripção: 

(1) Este illustre Brazileiro, um dos mais emeritos es
tadistas do tempo do Imperio, faleceu na Capital Federal 
a 25 de Janeiro de 1899, com o titulo de Visconde de 
Taunay. 
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cc l\íui rapida e penosa, ma~ interessantis;in1a, ·foi a 
excursão que fiz, como presidente da provinda do Paraná 
até ao porto da União da Victoria, no rio Iguassú, e mais 

· além na estrada de Paltnas u1n1s duas leguas, completan
do, em 111enos de sete dias, quasi 150 leguas de ida e volta 
e1nbora estorvado em meu regresso por violentos agL .... cei
ros, que obrigarão eru Campo I.,~rgo a u1na p:iracia, fóra do 
progra111wa por mini delineado. 

« fiarei agora os pormenores dessa digressão, que to
n1ou visos de verdadeira viagem, pundo em orde1n ligeiros 
apc1nta1ue11tos e appellando para a 1ne.1uoria, qne se111 du
vida por vezes 111e faltará. Uma cousa, de certo, ser-n1e-ha 
de todo o ponto irupossivel : trans1nittir ao leitor as n1ul
tiplas ~mpressões que rne salteavão o espírito, quando, aos 
olhos embellezados, ante 1niln !se Jesdobravão as fonnosás 
perspectivas do Iguassú, tão varias, quanto novas, uma:; 
risonhas e a1nenas, outras gran-!iosas e solemnes, já no 
seguimento da sua simpie:s corrente, já depois da juncção 
de grandes affiuenttS, co1no o Negrinho, Negro, Potinga, 
Timbó, tomando então largura de mais de 600 braças e es 
palhando em sua serena superficie o azul dos céos e a 
frondosa vegetação das margens. Para tanto é insufficien
te a pen na . Fôra necessario o pincel de inspirado artista, 
que só nos enlevos da arte e na co1nprehensão enthusias
tica do bello p6de conseguir fixar em preciosa téla as se
duções e os esplendores da grande obra da Creação. E aqui 
no Brazil, mais do que en1 outra qualquer parte do globoo 
se ostentão ellas inexcediveis até a qu,álquer reproducçã, 
ideal por mais esforços que faça o pintor en1 retratar os 
priruores de tão ~xtraordinaria natureza. 

I 
11 A 's 5 horas da manhã de 3 de Março de 1886, parti 

de Curityba, levando por companheiros os Srs. Dr. Erme
lino de Leão. Ignacio Carneiro e Amazonas ~1a1condes, a 
quem couberão as h011ras de organisar tão bella e agitada 
digressão. 
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<< Sem novidade, chegámos ás 8 }i da manhã á cidade 
de Campo Largo, onde o distincto Sr. João Ribeiro de Ma
cedo nos esperava con1 o cavalheirisn10 e hospitalidade, de 
que sabem dar continuas provas os membros daquell::t fa
mília, tão respeitados em qualquer ponto do Paraná, em 
quf> se achem e.;tabelecidos. 

<< A 's 10 horas da n1anhã, após altnoço, em que nada 
fal:JUO para ser legititno banquete. reco1ne;ámos a viajar, 
parando uns minutos en1 casa do Sr. Natel, no Itaqui, a 
uma legua mais ou menos de Campo Largo. 

« A' I j( hora da tarde, cheguei a S. Luiz, indo logo 
visitar a escola p~blica do sexo masculino, cuja frequen
cia me agradou, pois encontrei 37 alumnos, a alguns dos 
quaes examinei distribuindo-lhes, quando sahião da aula, 
confeitos e doces, que acceitarão alegres e pressurosos. 

tr A 's 2 }( horas, parti <le S. Luiz e fui, co111 bastante 
descontenta1nento, notando de visu o estado em que se 
achava grande parte da estrada dos Campos Geraes, sobre
tudo nas approximações da ponte dos Papagaios. Com 
effeito, esses trechos são pessimos, cheios de pedras desta -
cadas, grandes buracos e el~vados resaltos, de maneira 
que os solavancos se multiplicavão, causando continuo in
commodo a quem viaja de carro. 

cc O que mais me aborrecia como administrador, era 
verificar o nenhum vestigio de trabalho, o mais leve signal 
de serviço naquelle lanço da estrada, quando entretanto a 
provinda estipulára não pequena quantia, para que essa 
via de communicação estivesse en1 melhores condições. 
No Paraná ha ainda pessimos habitos, que len1brão os 
tempos passados, e1n que no Brazil a subida e descida de 
situações políticas representavão o começo dos abusos de 
uns e a cessação dos abusos dos outros, tudo acompanhado 
dos clamores fingidamente indignados e das retaliações da 
imprensa partidaria. 

e< Transpostos aquelles buracões e alcançados os Cam
pos Geraes, fui observando, durante leguas e leguas, ·as 
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celebres terras vendidas para a colouisação russa, doÍorosa 
prova da verdadt: do que fica d'to, prova de ta1nanhas pro
porções e taes consequencias, que reptrcutio em toda a 
Europa e nos trouxe innuu1eros desgo~tos e vexames. 

u Vencidos assitn 80 Yz kilo1nt:tros até á Restinga 
Secca, deixou o cai f\) a estrada geral e to1nou a esquerda, 
direcção do caminho que levava á fazendola do Sr. Conra
do Buhres, a 114 de legua do porto do Amazonas, no rio 
Iguassú. Estende-se essa propriedade ao lado das terras da 
infeliz empreza Kitto, cujos desastres são tão conhecidos, 
terras na verdade ubertosas e que pódem produzir excel
lente trigo, mas cuja collocaçào distante, 'ainda tuais 
outr'ora do que hoje, dos centros de civilisação e de con
sumo devia levar ao desespero os infelizes it111nigrantes. 
Tan1bem, ·aessa gente só resta tres inglezes, que ainda não 
puderão ter existencia sequc:r ren1ediada e que vivem vida 
quasi miseravel em predios arruinados do governo. 

11 Quantas son1n1as de dinheiro tem o Brazil perdido, 
quantas decepçõ~s soffrido e quantos males vroporcion~do 
a innumeros entes, com o pessimo e anti-scientifico syste
ma de atirar levas dt: immigrantes em pontos invios, l~n
ge de todos os recursos e fóra de quaesquer relações so
ciaes ! A grande razão ha sido a fertilidade do sólo, quan
do, entretanto, esta é 1uais uma cat:.sa de desespero e fu
ror para o europeu, que vê os fructos do seu trabalho inu
tilisados e inaproveitaveis. 

" Para que1n te111 que viver do trabalho diario, 111uito 
mais vale um lote de tt;!rreno ruim e acanhado junto a 
uma cidadt!, do que opulentíssimas terras a cem leguas de 
qualquer centro de incita1nento e soccorro, porquanto os 
esforços do colono e lavrador têm de ser compensados sem 
demora, actuando o ganho sobre o seu moral. 

11 Os nossos sertões e desertos só pódem, só devem ser 
povoados--e o hão de ser-por 11nmigração européa, que 
mui espontaneamente e p::>r si caminhe da peripheria para 
o centro, reflua do littoral e suas immediações para a zona 
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interior. Os males, as peripecias e canceiras, que aco1n
mettcm o immigrante são tantos, tão diversos, tão gran
des que é necessario que elle não tenha, em terriveis mo
mentos de desalentes, que acC'usar a ninguem, e não pos
sa atirar a responsabilidade de tudo quanto lhe succeda e 
de todas as esperanças falhadas, senão sobre si n1esmo. 
Com toda a razão diz o escriptor Daireaux : 

,, Por mais bello e hospitaldro que seja o paiz a que 
se acolha o imruigrante, tantas são as decepções e difficul
dades que ahi o esperan1, que emigrar, isto é, sahir da sua 
patria para ir localisar-se en1 outras terras, constitue a 
mais penosa e arriscada en1presa, a que se póde atirar o 
home1n.1> 

,, Justíssimas palavras, que, a cada momento, encon
trarão confirmação no Brazil. Não ha paiz algum no mun
do, que offereça condh;ões de attracção como o nosso. ; e 
entretanto os primeiros mo1nentos de estabelecimento são 
difficilimos, acabrunhadores e duros. Em quanto o gover
no não acoroçar por todos os modos a organisação de so
ciedades de immigração em quasi todas as cidades, isto é, 
em qua~to não confiará iniciativa particular e á meiguice 
natural do genio brazileiro o cuidado de bem acolher o 
in1migrante e ajudai-o em sua localisação prompta e itu
mediata, os rec~m-chegados muito e muito terão que sof
frer. Que fim levárão todas as Sociedades de Immigração 
que creei na Provil;cia do Paraná, algumas das quaes pres
tarão serviços da maior relevancia, como as de Paranaguá 
e ~:lorretes, economisando ao Estado dezenas, senão cente
nas de contos de réis? Desapparecerão, extinguirão-se 
â falta de qualquer prova de consideração e apreço do Go
verno Central. Quauta imprevidencia, que ausencia de 
comprehensão de tão grave problema ! 

<1 Foi, aliás, o Paraná testemunha de não poucos de
sastres em colonisação por causa do pessimo systema de 
isolar os im1nigrantes em invias regiões. Para prova, o 
Assunguy, que se tornou theatro de verdadeiro desastre 
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Anteriormente se déra a tuallograda ten tativa do illustre 
Dr. Faivre, 0 qual levãra habitantes dos arredores de Pa· 
riz ao fundo dos sertões, para localisal-os na colonia The· 
reza , perto do rio I vah y ! O desespero en1 que se vio aquella 
poLre gente foi t al , qne alguus recorrerão ao suicídio, ou· 
tros se dispersarão e m orrerão na 111iscria. Alguns que 
perseverarão e sonberão vencer os pri1udros annos de an
gustia e desaleuto derão afinal, 1na 3 111uito tempo depois, 
razão ás idéas e esperanças de Faivre, porquanto se torna
rão mais ou menos endinheirados. 

« En1 Guarapuava, encontrei curioso resto desse infe
liz ensaio de povoamento do sertã.o p1ranaense ; uma tal 
~I. ª'° Dubois, de edade de 80 annos, que rne contou todas 
as desgraças daquella expt:::r iencia e as resume do seguinte 
e engraçado 1nodo : « Emfi tn, Sçnhor, para lhe dar idéa 
co111pleta do que soffre1nos, basta dizer-lhe que não comi 
pão de trigo ( du pain blauc) durante 22 annos ! 11 

II 
u En1 casa do Sr. Conrado Bahers, estive co1nbinando 

com esse activo e intelligente cidadão as bases de um con
tracto para o plantio do trigo naquellc local , cha1nado 
Portão, onde ein epochas passadas tal cereal deu optima· 
inente-uma das causas, aliás, das desgraçadas especula
ções de Kitto. O bom exito seria, se111 duvida, de grande 
beneficio a toda a província . 

cc Partindo na n1anhã de 4, ás 5 J{ horas, <lo Portão, 
20 minutos depois , chegámos ao porto do A1nazo11as, que 
consta, por emquanto, de duas ou tres casas, no.fim de um 
campo ondulado. Depois, co1n declives fortes, começa a 
barranca, do alto da qual se avista já bastante grosso, em 
aguas, o rio ~guassú. 

cc Ahi estavão parados uns soldados doentes e presos, 
acompanhados por praças, mulheres e crianças, vindos da 
colonia militar do Chapecó e da comruissão da estrada de 
Palmas, mandando eu contractar por 25$000 a conducção 
em carreta dos enfermos e menores. A essa pobre gente li· 
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beralizou o Sr. A111.:1.zo :1as a carne de qnasi toda uma novi
lha, que foi então n1orta , sendo transportados para o va-
por os pedaços n1 ::liR <'scolhidos. . 

u A 's 8~ horas da 111anhã, en trei no vapors1nho at~a
cado á margem <lireita do rio e ainda alli atten<li a varias 
pessoas q ue 1ue forào procnr:u , prese!~teando-1ne o Sr. 
Au1azonas com uma bonita bandeira nacional, qae pela 
prin1eira vez fluctuou naqnellas solidões, arvora~a co1110 
foi ã proa da embarcação, no meio de foguetes e vivas. dos 
que se acha vão prtsen tes. 

"Cha111ava-se o vapor Cruzeiro, notne de uma das fa
zendas da 1uãi do Sr. Arnazonas; 1ne le 80 pahnos de co1n
prido e 26 de bocca ; tem a força de r8 cavallos e cala 18 

pollegadas inglezas. . 
"Trar- e111 seu 1uachinis1110 a data de 1878, e foi com

prado em r882 no Rio de Janeiro. Póde carregar Soo arro
bas e costnn1a rebocar uma g ra nde lancha e cinc.o canôas. 

(( A 17 de Deze1nbro de J882. foi lançado á agua, e fez 
a sua pri111eira viagcn1 a 27 daquelle 111e7. e anno. E' ser-· 
vido por 5 ho111ens en1barcados, ficando uns 2 ou 3. em 
terra. Gasta, nas tres viagens por mez, 66 metros cub1cos 
de lenha, de cada vez, ou 36$0001 a 600 réis o metro cubi
co, le-vando dous dias, para descer as 55~ leguas do por~o 
A1nazonas ao da União da Victoria, e quatro para subir 
contra a corrente. A madeir..t mais en1pregada con10 co1n
bustivel é o bra11quilho, abundantissilno naquellas parrt-

gens. . 
11 O contracto, que tinha a en1preza e pelo qual recebia 

12:000$ annuaes de subvenção, começou a vigorar a I. 
0 

de 
Julho de 1883, tendo o pres idente de então, Dr. Carlos Au
gusto d~ Carvalho, feito, etn Feve!'eiro daquelle anno, uma 
viagem fluvial da villa do Rio Negro ao porto da União, e 
dahi ao do Amazonas, subindo as agua3 do Iguassú. 

e< O estado de solidez e conservação do vapor Cruzeiro 
é vizivelmente bom. Tem uni toldo de n1adeira corrido e 
grandes pannos alcatroados, de 1nodo que verifiquei com 
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meus proprios olhos a inexactidão do que se afirn1ava so
bre as condições de absoluta falta de abr;go para os passa
geiro~. 

,, De toda a necessidade é, comtudu, fazerem-se algu
mas obras, aliás faci11imas, para 1nelhor aconunodação.dcs 
viajantes, sobretudo senhoras e crianças, e proceder-se a 
uma lin1peza geral, pois a embarcação está bastante suja. 

u Em todo o caso, é de louvar-se, e muito, a coragem 
e pertinacia com que o Sr. Amazonas l\Iarcondes não só se 
abalançou áquelle commettimento, conto mantén1 seme
lhante empreza, que deu e dá progresso e vida ~ocial a 
muitissin1os pontos aTtteriormente desertos e inhospitos 
dos nossos sertões, etn que vagueião ainda temidos e in
domitos bugres. 

« Por V€zes, fiz justiça áquelle espirito activo e empre
hendedor, que apresenta um resultado real e palpavel de 
seus esforços, trabalhos e boa vontade nessa lucta inces
sante entre as aspirações da civilisação e a natureza bruta 
e selvatica, ante a qual recuarião de certo mnit0s hon1ens 
de iniciativa e uão pequeno valor. 

,, A 's 9 horas da manhã, depois de se lançarem n 'agua 
duas bon1bas de dynamite. que não matára1n senão alguns 
lamba1ys e tayabucús, os tnais frequentes peixes dessa cor· 
rente, soltou-se das amarras o vapor Cruzeiro que, desfral
dando a bandeira nacional áquellas agrestes brizas, come
çou a sulcar aguas abaixo o rio Iguassú. 

« Desde logo, são lindíssimas as paizagens que se 
desenrolão nas apertadas curvas do rio, por einquanto ainda 
estreito. 

«Nas margens. alteid-Se copada vegetação, em que 
predominão, bem como por quasi todo o percurso do rio, 
innumeros b1anquilhos, elegantissimos cambukys e outras 
myrtaceas, angicos e varias acacias, os ~arumans, de cerne 
quasi indestructivel, mas de fórmas tortuosas, e cujos fruc
tos adocicados são tão apreciados dos passaros, arvores, alli, 
menos que medianas, mas em ?t1atto Grosso possantíssimos 

, 
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madeiros, os cedros, tão conhecidos na flora brazileira, de 
vez em quando muitas palmeiras gerivás e <1uasi sempre 
pinheiros, ora destacados, ora em grupos, ora formando 
verdadeiras florestas, já no campo, já no alto e nas encos
tas das en1inencias, quasi um tanto distantes das bordas 
da agua corrente. 

1< Combinen1-se agora cm densa cortina todas as fo
lhagens dessas e de outras muitas plantas, con1 utn verde, 
que cambia da côr quasi branca ao verde glauco e negro, 
passando por todos os matizes desde o gaio e verde-pariz 
até ao verde cré e ãs mais apertadas tintas; sohre aquelle 
magestoso n1anto atirem-se a fl.ux festões de malpigliiaceas' 
cujos samaridios vermelho- escarlates fingen1 rosarios e 
fitas de flores; imaginem-sf.: de permeio bam.bús, taquaras, 
iatJ1ta1issimas, poçaunas e caraás a tremularem em gra
ciosas curvas, n1al aponta qualquer aragem ; cubram-se 
aquelles troncos e galhos de ba1 has de vellio, u1nas cin
zento--roxeadas, soltas co1no finos cabellos, outras miu
das, e con1pactas, pardacentas ou esbr~nquiçadas; con
trastem-se as ílexuosas folhas das palmeiras com a coma 
inteiriçada dos pinheiros ; faça-se resaltar de escuras som
bras a coloração alegre, risonha, verde-an1arella de in
findos salgueiros e de longe, de mui longe, terá o leitor 
pallida idéa das paizagens que, a cada ino1nento, sedes
cortinavam aos nossos olhos. 

" O primeiro ponto, em que o vapor toma lenha é no 
logar chamado Cerrito, fazendola á n1argem esquerda do 
rio, pertencente ao major Coelho, cuja casa de morada um 
tanto espaçosa domina a barranca. 

1< Provida a machina de combustivel. operação em que 
habitualmente se gastão quasi dez minutos, continuou-se 
a viagem em meio das bellezas da natureza vegt::tativa de 
que procurán1os dar intperfeita e descorada noção, enfren
tando a meia legua de distancia do porto Amazonas, com 
unia bifurcação do Iguassú, que ahi forma dous largos 
canaes, e uma grande e pittoresca ilha, a que dei o nome 
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de La11te1tltrt Lhts, en1 honra ao bene1nerito ~re_sidente, 
que de 8 de :\!aio de r&75 a Julho de iS.77 adm1n1strou a 

pro\·incia. ba d 
<< A 's ro horas e io minutos, fronteava-se a rr~ ~ 

n•> Palnieiras , e 5 minutos dep0is, vencia-~ a ª_P~rta?tssii 
n1a vol ta do Ca::;lelhano, qu.e n1ostra quão d1ffic1l sena ah 
a navegação por vapor de n1aiore& dimensões. . e1 

,, Sinuoso o rio , e se1npre co1u curvas ma1s o~ tueno .. 
accentuadas, navega-se, attendendo-se a esses acctdentes, 
até um ponto, e1n que as aguas fazem abrupta mudança 
de direcção. Erão JO 314 horas, e ao local s~~nn1ame~~: 
caracteristico e interessante, aformoseado por inn um~ . 
pés de geri1.1á, deu-se o notne de Vulta .do Dr, E~-melzno. 
em bon1enagt'.1U não só ao distincto magtstr.ad~, tao Pº~,.~
lar em toda a provi ncia, co1no tambem ao JOVtal e esp_i.1-
tuoso companheiro de viagetn, cuja.alacridade e entht:s1~s~ 
mo mal erão diminuidos e soptados por forte broncb1te, 

apanhada de vespera. . 
<1 A 's i 1 horas passava1no& defronte da barra do no 

Viramachado, em cuja bocca, á margem esque:da, ha ~m 
. es de frequente passagem e canoas atraca -porto com s1gna 

das. d d-· de · 
i1 Defronte, á direita, etupinão-se gran es p:r: oes 

grés eu1 visivel decomposição; e suas f6rn1as varias, inas 
um tanto regulares. a imitarem torreões e baluartes, gran
des saliencias e reintrancias, pannos cou10 que an1eaçados 
de proxinia quéda, tudo isso conc~rreu para que lhes désJ 
semos o nome de Mural/ias de Jericó. . 

11 
Em largo trecho, reapparecem esses mttr~s; depois 

tomão-se mais raros e sobretudo muito mais baixos. Sur: 
gem então e con1 frequenda, do lado esq~erdo, sendo aht 
a rocha impregnada de substancias betuminosas, o que fez. 
com que alguns explorador~s se abalançassem a tentar a 
extrac"ão do petroleo e outros productos carburetados, 

? d . . r6rma é pronun-que se encontrão nessas pe re1rasT cuja .. , 

ciadamente schistosa. 
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11 Para tal fim se cstab<::lecerão dous al1e1nães no logar 
ichamado S. l\Iatheus. Até agora, porém, não produzio a 
t entativa resultado valioso e provavelmente abortará, 
transfonnando-se os industriaes e pesquiutdores extracti
vos en1 meros agricultores--o que, entre parenthesis, vale 
n1uitissin10 iuais. 

11 A' I q2 11ora da tarde, outro grande paredão á mar
ge1n direita, con1 tnuitas casas de vespas, coastrucçõczi
nhas cu~·iosas e alvas, que dão mais graça ao aspecto ge
r al das rochas, de cujo fundo escuro é'.vennelhado resaltão 
cotno manchas brancas 

11 Chau1a-se esse togar Corvo, ficando perto a c111bocca
<lura do rio da Areia, que outr•ora servia de porto. 

" Nublára-se, porén1 1 o céo e con1eçou a trovejar e a 
chover grosso, denunciando o toldo do vapor algumas got
teiras um tanto fortes. 

« A 's 2 horas, jã sob copiosa chuva, passava1nos por 
diante <la Lagôa Dourada, â margem esqul:!rda, ficando 
outro gr~nde paredão e1n frente, com a sua ornan1entação 
de vespeiras. Desse po~to em diante , desapparecem esses 
muros avenuelhados de grés, mostrando-se a rocha dis
posta toda em camadas mais ou menos altas e parallelas, 
infiltrada de materias hydrocarbonadas e negras. 

11 Meia hora depois, ás 2~ , atracava o vapor junto á 
barra do Rto dos Patos, para abastecer-se novamente de te
nha, sendo esse local já occupado por quatro casinhas. 
Dalli parte uma estrada, que leva á cidade da Lapa. 

c1 Depois de uma parada de tneia hora , sempre com 
tempo brusco, continuou-se a descer , e já então os viajan· 
tes, abrigados pelos pannos de estibordo e bombordo, n1ais 
se occupavão em palestrar animadamente, do que em ob
servar o que ia por fóra, tendo com tudo deixado ao homem 
do leme ordem expressa para que fosse apontando, em 
voz alta, aquillo que lhe parecesse 1nais digno de nota e 
menção. 

• A 's 5 °J4 horas, indicava-nos elle a bocca do rio Passa-
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dous. Já abi se desanuviára o tempo. Cessado. o forte 
aguaceiro, cahio uma tarde bella, serena e h~pa, de 
protupto transu1ud~da em noite escura e cerrad.a, cujas son1-
bras erão aggravadas pelos compactos mass1ços da vege
tação, que por todos os lados nos cercavãQ. Assim mesmo 
continuou o vapor a descer e, ás 9 horas, chegou â barran
ca de S. ~Iatheus, encostando â margem para tomar lenha 
e alli passar o resto da noite. 

,, E' quasi meio de toda a viagen1, entre os portos 
Amazonas e União da Victoria. 

III 
u A 's 3~ horaã da ·madrugada de 4 _de ~larço, já esta

va 0 vapor prompto para seguir viagem e, desprendendo
se das amarras que o retinhão â barranca de S. 1\-iatheus, 
cortou logo o rio aguas abaixo. 

' ,, Vinha o dia nascendo claro, puro e fresco ; e os pn-
meiros clarões da madrugad?. acorda vão os passaros e aves 
proprios d 'aquellas paragens, patos, garças, socós, biguás, 
martim-pescadores e outros de habitos aquaticos. 

11 Cumpre, entretanto, observar que, em todo o trecho 
do rio percorrido de vespera, pouca anin1ação notámos ; 
bem raros animaes de tnais vulto e caça grossa. Só vimos 
em .. mammiferos, algumas capivaras ( b~drochcerus capiba
ra ), que se conservão quasi in1passiveis a !)}bar para ova
por, sujeitas embora aos nossos tiros de inhabeis caçado
res. Cotno as aguas havião crescido e inundado as lagôas, 
conservavão-se os bandos loage das n1argens, não preci
sando para se dessedentarem, sahir dos togares da pasta
gem. Foi pelo menos a explicação dada pelo Sr. Amazo
nas, pratico de todas essas particularidades. · 

11 Tres horas óepois da partida, já com dia claro, ás 
6 ~ horas da manhã, fronteava o vapor a importante barra 
do rio Negrinho, que desagua á margem esquerda, passan
do depois por defronte da grande ilha de mais de meia le
gua de extensão e em extremo frondosa, que separa aquella 
emboccadura da do rio Negro, ilha a que o Sr. Dr. Ennelino 

• 
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d:u o nome de Taunay. cm honra ao presidente da provín
ct:\ , soltando-se por occasião do baptismo uma gyrandola 
de foguetes. · 

• 
11 A 's. 7 horas enfrentava-se com a bocca do rio Negro, 

CUJO cons1derav:-e1 volu1ne d 'agua traz tão notaYe1 contin
gente ªº. Iguassú , que a largura deste quasi dobra ahi. 
P?u~o adiante, outro grande rio, o Potinga, entrega do lado 
direito as suas aguas ao magestoso a·m t é a . , uen e, e e ver-se 
o sitio pela inuita belleza e solt:n1nidade. 

_ 
11 Na barranca desse lado direito e por sobre a vegeta-

çao co~pacta da 111argen1, ergue-se u111a grandt: linha de 
paltne1ras gerivás ·que d t - . ' se es aca.o coiuo atiradores no 
fundo de e.xtensissitno e alteroso pinhal, a. figurar ten1e
roso e sombrio exercito. 

u Erão 7 horas da manhã. 

• u l\~eia hora depois, entrava o vapor em uma volta do 
~~o, t11u1to. desdobrada e longa de vencer-se, na qual segas-
ao 45 minutos, o que quer dizer que, ás 7 }!.( horas , con .. 

t empl.avamos do lado de lá uma alterosa palmeira e uu1 
ma?e1ro s~cco, que no topo de uma eminencia serve1n de 
bahsa ( poznts de repere) aos navegantes. 

~e A essa volta, que obriga quasi constantemente á di 
recça~ E., quando se deve caminhar sen1pre para o. e que 
const1.tu~, portanto, um dos factos mais in1portantes e ca~ 
ractens~1cos da navegação do Iguassú, dei 0 noine de Vol
ta do Visconde de Cuarap11az'a, e111 honra ao beneiuerito 
paranaense. 

11 En~quanto a percorri a mos, notán1os a ilha do Matt0 s 
cotn bonito herval pertencente ao cüladão Cordeiro 'eu 

t ·d , in 
pon o peJa o de pedras e bastante perigoso, chatnapo Anta 
Gorda. 

« A 's 8 horas e ro minutos, tornámos a to1nar rumo de 
O., .passa~do, uni quarto depois, por corredeira pouco 
sensivel ahás, chamada Ligeiro grande. 

• 
11 ~ 's 8 45, á direita, a barra do Rio Claro; ás 9

1 
a do 

Pactencia. 
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«Hora e meia depois, ás 10 e J 5. parou o vapor junto 
a um porto, no logar denoniinado Cliapéo de Sol, para to
rnar lenha, desembarcando todos nós e acolhidos com mui
ta alegrit pelos moradores de duas casinhas proxin1as, 
que offeret..!rão gallinhas, OYOS, leite, melancias, receben
do em retribuição dinheiro, doces e biscoutos. 

«~lora alli essa pobre gente en1 um r<'canto da zona de 
vagallundagem e correrias de indomitos bugres. a cujos 
assaltos estão sujeitos. O pae de \nna rapariguinha e o 
marido de uma mulher, que ainda lá hahitão, havião sido 
no anno passado, mortos a flexadas. quando trabalhavam 
nas roças ; e suas sepulturas, amparadas por grandes cru
zes feitas de fresco, dão n1el~ncolica tnagestade á solitaria 
barranca. 

" Un1 quarto de legua adiante, vive laborioso e ener
gico brazileiro, un1 tal Vallões. que parece prosperar bas
tante. Trabalha armado, se1npre apercebido para qualquer 
investida, servindo, se111 duvida, e tnuito a sua reputação 
de intrepidez de ante1nural a qualquer tentativa de aggres
são por parte <lesses índios, cujos habito$ de traição só 
são excedidos pelo receio de sere111 repellidos e acossados 
em regra. 

« E lá passão a existencia, co1110 imaginava Alencar 
en1 sua obra prima O Guarany, duas singellas bellezas. fi
lhas de Vallões, urna clellas de formosura até notavel, on· 
tra meiga e sympathica, len1brando as hcroinas do celebre 
e inspirado ro111ancista brazileiro. 

'' A este ponto e porto, a que o vapor tem obrigatoria
mente de parar na ida e na volta, pois o Sr. Vallões con
seguio isso da en1preza fornecendo-lhe uns tantos n1etros 
cubicoa de lenha gratuitamente, deu o Sr. Libero Braga, 
que comnosco vinha des<le a vespera, o nome de Barão de 
Taunay, em homenagem a meu pae, eminente pensador e 
artista, que ao Brazil consagrou longa e laboriosa vida e 
á natureza americana amor e admiração inexcediveis. 

<• A' r 1 (2 da tarde, costeavamos a formosa Ilka dos 

• 

• 
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A mores, cujas praias alvissimas e cheias de seixinhos ro
lados estavão então cobertas pelas aguas. 

« Approxi1nava-se a bocca do 1nagestoso Timbó e appa
receu entre nós a idéa, logo aceita, de fazel-o sulcar pelo 
vapor, pois até então fôra sua corrente virgem de qualquer 
embarcação, ainda canôas, pelo terror que inspiravão as 
n1argens, infestadas de índios bravios. 

11 Assin1, ás 2 horas e ro minutos, deixámos o Iguas
sú e entrán1os no Tirnbó, subindo ao ar por essa occasião 
muitos foguetes, disparando-se as armas e soltando-se pro
langados apit0s, que acorda vão extranhos échos naquellas 
invias solidões. Se por perto andavão indios, deverião ter
ie posto em marcha accelerada, a procuraren1 mais seguro 
refugio e1n reconditas brenhas. 

11 E o vapor sulcou sereno e por dia esplendido aquel
las aguas, por entre inargens itnpollutas do machado, fa
zendo a cada n1omento voar, ahi sim, muita caça e aves 
aquaticas, rodeado emfin1 de todos os signaes de que já-
1nais havia sido essa região explorada. 

« Ao primeiro porto natural, ou ("nseada, dei o notnc de 
Beau1epaire Rohan, etn honra ao sabio e ao viajante, que 
tanto estudou t conhece a província do Paraná. 

,, Por delicada lembrança, que se1n duvida agradará 
áquelle espírito elevado e philosophico, impuz á grande 
volta, que ahi começa, a denominação de Sertanejo Lopes, 
ficando assim ligada na formosa natureza, a recordação de 
dous nomes que len1brào, um o descendente da grande no
breza européa, outro o rude filho do dest::rto, que, só 
pela sua intrepidez soube nessa n1esma natureza abrir togar 
historico para si. 

11 Mais adiante outra grande volta, que ficou se cha
mando Batão de Antonina, pelo muito que tambem fez .
esse cidadão a ben1 do descobrimento de terras centraes, 
até o seu tempo ainda não devassadas. . 

«Uma legua, pelo menos, fôra vencida pelo rio acima 
sem incidente. Chegado o vapor a um porto, assignalado 
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por gigantesca etubufa , no começo da extensa recta form~
da pelo Ti111bó, porto que recebeu o non1e de Presidente 
Taunay, para indicar o ponto ultin10 a que chegava essa 
primeira exploração, decidimos voltar, entrando novamen
te no rio Iguassú ás 3 r 14 horas da tarde. 

cc Fórn1a alli a confluencia dos dous rios um espraia_ 
do, aliás de grande profundidade, de umas 600 braças de 
extensão, constituindo verdadeiro e larguissin10 lago, em 
que se reflecteru todas as tnutações e cores da atmosphera 
e se espelbão vivos o azul do céo e 0t: contornos das nu
vens. 

u O espectaculo era então da n1aior belleza, tinto o ho
rizonte de scintillantes rubores, que punhão chispas de 
fogo na fronde da mattaria e na superficie lisa das aguas. 

<< A esse forn1oso ponto dei o no111e de La1go Bazilio 
da Gama, em hon1enagem ao epico brazileiro. o immortal 
cantor do Uruguay, o creador de Lindoya. 

e• Além, um quarto de legua após a emboccadura do 
Varzea Grande, outro espraiado que recebeu a denomina
ção de Largo Santa Rita Dtt1ão, o a11ctor do poema brazi
leiro Caramu.rú. 

e• A1 s 3 horas e 45 minutos, o porto de l\tlanoel Esta
cio; 5 minutos depois, a barra do rio Macuco. 

u A's 4 horas, o ponto chan1ado Pinheiro Branco ; 
meia hor~ além, a bocca do rio Pintado. 

cc Afinal, âs 5 J( hora~ che5avamos, com aguaceiro 
violento, embora houvesse sol, á barranca do porto da 
União da Victoria, onde, no meio de innumeros foguetes, 
fomos recebidos com muitas provas de al~gria pela popu
lação e pelos men1bros da comwissão militar ençarregada 
da listrada de Pahnas. 

• IV 
11 A nascente povoação do porto da União da Victoria 

está sendo edificada á margem esquerda do Iguassú, em 
duas collinas bastante irregulares e ligadas por uma bai
xada, que infelizmente é, como todas as circumvizinhan-

• 
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~as, inundada por occasião dP. grandes cheias. A vista que 
se desfructa dos altos desses outeiros, extensa e bastante 
interessante, dotnina varias curvas elegantes do rio e, do 
'Outro lado, bella perspectiva de pinheiral e mattaria. Pro· 
vém o seu nome do encontro, ou combinado ou occasíonal 
e fortuito, de duas commissões de engenheiros e sertanis
tas que explodirão, ha uns trinta e tantos annos, aquella 
região em procura de communicação e -ca1ninho para a po
voação e os can1pos de Palmas. Parece, co1utudo, que o 
ponto exacto em que se fez essa juncção fica abaixo, pois 
algu111as voltas além demora o porto denon1inado Victoria, 
de maneira que não haverá inconveniente em chrismar-sre 
~om denominação mais caracteristica e concisa a povoa
ção, quando tiver proporções para ser elevada á villa. 

e< Passei o resto do dia s. de Março a visitar a localida
de. Fui ao abarracamento do contingente do batalhão de 
engenheiros, encarregado da abertura da estrada de Pal· 
mas e não achei boa a sua collocação em local muito eln
pantanado e bumido, mostrando haver pouco cuidado na 
~onservação da lin1peza geral , com prejui7,o da ordem e 
disciplina. 

<< En1 seguida, percorri a pé os poucos centos de me
tros abertos no contorneamento da povoação e com a lar· 
gura com que deve ficar a estrada e, na volta, exanlinei o 
perfil e mais trabalhos technicos da commis~ão. 

e< Hospedámo-nos en1 casa do Sr. Amazonas Marcon· 
des, que assin1 continuava em terra a hospitalidade dada 
no vapor Cruze·iro, sobre as aguas do Iguassú. 

<1 No dia 6, ás 6 ~ da manhã, estavantos quasi todos 
a cavallo para o exame das picadas feitas a bem do traçado 
definitivo da estrada. Depois d~ experimentadas tres di, 
recções pela commissão, determinou ella seguir mais ou 
menos a P.Strada existente, melhorando declives, contor· 
nando banhados e divergindo só nas morrarias e asperas 
subidas, como acontece, logo a duas leguas do porto, na 
serra da Areia. 
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11 Fomos até ás primeiras e já abruptas encostas 
desta serra, tendo feito mais de duas leguaes e atravessado 
o bairro dos Tócos, o riacho Passo-Fundo e o rio da Areia. 

" O commat:dante da conunissão militar, o Sr. capitão 
Belarmino de l\lendonça, queixcu-$)e, não só da n1orosida
de que qualquer trausferencia de officiats e praças e outros 
factos de caracter 1nilitar imprimen1 aos trabalhos, comodo 
díuiinuto pessoal e1npregado nas obras de construcção e 
sobretudo da falta de u1n medico, que de pron1pto acudisse 
aos enfenuos. Prometti, apenas chegado a Curityba, sa
nar essa falta tão sensível áquelle destacamento já bastan
te nu1ueroso, pois conta mais de 50 praças, e tambem á 
população civil, tanto mais quanto o estado sanitario nes
ses ultimos tempos não havia sido 111uito boni. 

11 Examinados ainda e com mai5 vagar os desenhos e 
instrumentos da commissão, voltámos á casa do Sr. Atua
zonas, conde sahim0s ás i 1 horas e 45 minutos, acompa
nhados de 111uitas pessoas, com destino ao porto, onde es
tava postada uma guarda de honra, despedindo-nos de to
dos os presentes, que nos saudavào co111 acclamações e vi 
vas, e1uquanto o vapor descrevia as primeiras voltas para 
cortar aguas acima o magestoso rio. 

11 Erão então 12 horas e 20 minutos do dia 6 de Março. 
V 

c1 A viage1n rio aci1na Iguassú durou 44 horas e 50 rni
nutos, porquanto, partindo nós da União da Victoria ás 12 

e 20 minutos do dia 6 de l\iarço, chegámos ao porto Ama
zonas âs I 1 horas e 10 minutos de 8. Tambem para isso 
foi necessario viajar dia e noite. parando só a navegação, 
a 6, por causa de espessa escuridão e, a 7, em razão de 
fortíssima trovoada. Descontadas estas duas horas perdi
das, p6de-se calcular que com luar claro, na marcha que 
trouxemos ou pouco· mais accelerada pelas circumstancias 
favoraveis, far-se-ha o trajecto de 43 a 46 horas. 

,, A distancia entre os dous pontos extre::mos é de 
55 ~ leguas, segundo os engenheiros Keller, os primeiros 
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que por ordem do presidente Conselheiro Fleury explodi 
rão o rio , e esta apreciaç'.\') foi aceita pela coonuissão en
~arregada de estudar os lin1ites entre as províncias do 
Paranã e Santa Catharina. 

11 Os engenheiros militares da estra<la de Paln1as . acos
tumados a transitar por alli . culculão a distancia em 53 a 
54 le~uas, ao pâsso que outros profis5lonaes a julgão não 
superior a 52. 

1
' Como pelo nutncro de horas p6de-se fazer idéa das 

~is~anciaf. f)ercorridas, darentos ainda noticia de algutnas 
1nd1cações colhidas no regresso e que completão as notas 
anteriorn1ente ton1adas. 

11 Assim deixátnos de apontar a barra do rio do Solda
do, que desagua ã margem esquerda e con1 cuja embocca
dura enfrentán1os a 114 de hora. Corta te,.ras do Sr. Ama
zonas, e logo após se vê a bocca do rio do Bueno. 

« A 's 3 Yz horas, outro rio que ficá ra em esque<·imento, 
o do l\facuco ; ás 5 horas, passavatnos pela barra do rio 
Timbó. 

<< Assin1 , pois, levaramos 2 horas para d 1alli chegar ao 
porto da União e gastararuos 4 horas e 40 minutos afim 
de lá voltarmos. 

11 Pouco antes, haviamos ainda uma vez adn1irado a 
placidez e solem11idade do Largo Bazilio da Goma, evo
cando esse no111e no seio daquclla esplendida natureza vi~ 
vaz ren1iniscencias do seu bello poe111a, do qual etnerge 
pura e P'>etica a imagem de Lyndoya. Tambem, taes erão 
os encant0s e Íl>rmosura, que nas suas faces transfigurava 
até a morte, inspirando ao poeta a sublime exclan1ação: 

Tanto era bella 1zo seu rosto a ntorte ! 
11 Para nós vinha a tarde descendo sau\'e, fresca sere

na, n1elancolica, e ainda con1 resto~ do dia parou, ã~ 7 ho
ras, o vapor afitn de tomar lenha, no togar denominado 
Escada. 

« Desce1nos então á terra. 

'' De repente, bem distinctamente ecôou prolongajo, 
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embora longínquo, &0111 de uma buzina dentro da matta 
virgem, respondido logo á 111aior dista11~ia por outro. 
J~rão avisos e signaes dos bugres ; e, de descuidados que 
estavamos, tor11á1nos-nos de pro111pto attentos, não que 
11ouvesse perigo real, mas pela no\·idade das impressões 
que recebíamos alli, perto, em contacto quasi com a selva
geria e indomavel pertinacia do gentio, cujo rancor e fero
cidade tinhão tristonho attestado nas cruzes erguidas á 
beira do rio. 

<~ A's 7 rp horas, recou1eçou a viage1n que se prolon
gou apezar d~ escura a noite, quasi sem interrupção, até a 
inadrugada de 7. 

cc Passãmos nesse dia, ás 6 q2 horas da n1anhã, ein 
frente á barra do Potinga, do lado esquerdo, e notámos que 
desse ponto é que começão a apparecer os elegantes sal
gueiros, cuja folhagem tenue, ramos pendentes e cor Yerde 
· -cré, dão tamanho realce e belleza ás paizagens, que se 
Jormão ao derredor do Iguassú. 

11 A 's 7 horas, a bocca do Rio Negro, e o começo da in1-
portante ilha Taunay, que te1n n1ais de meia legua de ex
tensão, e em cuja ponta occidental se grupão lindissimos 
salgueiros. A 's 7114 terminação da ilha e emboccadura do 
rio Negrinho. 

u Foi á 1 hora da tarde, que chegámos a S . ~1atbeu~, 
onde se estabelecerão e111 terras cedidas pelo Estado alguns 
allemães, no intuito de explorarem petroleo e substancias 
hydro-carburetadas dos schistos betuminosos, tão abun_ 
dantes etn todos esses pontos. Comtudo, os Srs. Thie1n e 
Rudolpho \Volf jã se mostrão desanimados da etnpreza, e 
parecem dispostos o se dedicarem á agricultura. Com elles 
e~tive alli conversand9 algum tempo, ouvindo dopois va
rias pessoas, que apresentãrão pretenções e requerimentos. 

11 A 's 2 114 horas, continuou-se a viagem sem novida
de alguma, parando só âs 7 q2 da noite para receber com
bustivel em um porto, que chamámos do Auxz'lio, por te-
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rem os Srs. Dr. Ern1elino e Carneiro se prestadq engraça
dan1ente a ajudarem o embarque da lenha. 

,, Viajando toda noite co1n intf!rrupção de u111a hora, 
apreciámos, já de pé, a madrugada de 8 de l\'.larço, clara e 
litnpida e cheg·ámos ás 1 r horas e 10 nlinutos ao porto 1 , • 

Amazonas, concluindo assim com felicidade aquella rapi-
da excursão. 

11 Nesse mes1no dia poderÍamos ter alcançado ás I 1 

horas da noite Curitiba, caso não cahisse, quando descía
mos a Serrinha, violento te111poral. Isto fez com que fosse
mos obrigados a parar e111 Campo Largo, onde nova1nen te 
nos acolhemos á hospitaleira vivenda do distincto Sr. João 
Ribeiro de l\1acedo e alli passân1os a noite. 

11 A '3 ro horas da inanhã seguinte de 9 de l\1arço, che
gámos todos á capital do Paraná. e no espírito de quantos 
havião feito aquelle rapi<lo mas longo passeio, de certo 
ficárão rr1otivos para duradouras e agrada veis recordacões.11 

Rio Piquiry. Este rio ten1 suas principaes origens na 
fralda da Serra de S. foão, cerca de 30 kilon1etros da cida
de de Guarapuava. Dese111bocca no rio Paraná, fronteiro ao 
Igttatemy e pouco n1ais de urna legua acima do Salto das 
Sete Quédas. 

Corre por terrenos fertil issimos, poYoados por indios 
Caingangs. 

Segundo o finado Capitão Nestor Borba, o PiquiY)r 
apresenta grande belleza. E' mui piscoso e as terras adja
centes, onde sernpre se encontra extraordinari<1 quantida
<ie de caça, são salubres e excellentes para a cultura inter

tropical. 

A pouca distancia da foz do Piqui1y acham-se os des
troços da celebre Cidade Real dos hespanhóes, capital da 
Provinda de Guayra. 

Sobre as ruínas dessa cidade arrasada, ainda será fun
dada, mais cedo ou mais tarde, uma formosa povoação, 
que

1 
além de ser grande entreposto de comn1ercio, será tan1-
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be111 a e:,pectadora do maravilhoso espectaculo fonnado 
pelas Set11 Qu~das. 

O loc:il offerece todas as vantagens para esse fim ; e 
não foi debalde que os jesuitas fundara1n al!i a capital da 
fmnosa GuaJ•ra, que chegou a conter u111a população de 
111ais de lOO.ooo ahnas. 

Então, as beltezas da paizagem, a feracidade do terre
no e a benignidade do cli1na, attrahindo intelligente e ope
rosa população, farão renascer a nova GttaJ1ra, que será, 
não só u1n centro de ben1-estar e de poderoso com1nercio 
e navegação pel0 rio Paraná, cotno ainda a vigilante ata. 
laia das nossas fronteiras. 

Banha o can1po das Laranjeiras o rio do Cobre, con
fluente do Piquz"ry, assin1 denominado por ter sido encon
contrado cobre ctn seu leito. Um pouco acima, o Piquz"ry 
recebe ainda pela margem esquerda o rio /uquid, que nasc-e 
nos campos do mesmo nome, e pela direita o rio Cantuhy. 
Alén1 destes, ten1 muitos outros tributarios, porém pouco 
conhecidos. 

Da fóz até a corredeira de N!iá Barbara, o Piqui1y 
não apresenta empecilhos a navegação. 

Rio lvaliy, -Este importante tributario do Paraná 
nasce na Serra da Espe1ança, com o nome de Rio dos Pa
tos; atra\·essa a estrada de Guarapuava, entre as serras da 
Esperança e Ribeira, e recebe os rios Esperança, Ponte 
Alta, Bom Successo, Ba1ra Vermel!ia, to111ando então o 
no1ne de lvaliy. 

O Tenente Coronel Affonso Botelho de Sampaio e 
Souza, chefe da~ Explorações do Tibagy, feitas nos annos 
de 1769 a r772, por orde.1!1 de D. Luiz Antonio de Souza 
Botelho e }fourão, Governador de S. Paulo, deu ao /vahy 
o nome de rio de D. Luiz, conforme se vê nos documentos 
reproduzidos no começo deste livro. etn honra áquelle Go
,·ernador, que ordenou aos exploradores que puzessem o 
seu no1ne nos rios e logares importantes que fossem des-

..... ... . 
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c0brindo. A nova denon1inação, porén1, não vingou, con
tinuando o 1'zial1y a ser conhc::cido pelo seu antigo nome. 

Da foz do ribeirão da Campina para baixo recebe pela 
margem direita os rios do Cotivés, Bo1n, Alonzo, Tinto e do 
Peixe,· e pela esquerda o Fundo ver1nellw, Barra Grande, 
Corimbataln•, o Be!lo e o S. Francisco. 

O Corimhatahy ( r) é o n1aior tribntario do Iva!ty e te1n 
sua origem na chapada do campo do 1v1ourão ; a sua barra, 
que tem a largura de roo metros, foi outr'ora o porto de 
Villa Rica. 

A extensão do fva/iy, desde as cabeceiras até a foz, é 
approximadan1ente de 130 leguas. 

Etn l\tiarço de 1865, o Sr. Gustavo Rumbelsperger fez 
as seguintes observações, a partir da confluencia deste rio 
até a colonia Thereza, hoje freguezia Therezina : 

I~ secçtlo.-A partir da barra do lvahy até a flita dr> 
F6110: distancia 18 leguas e 500 braças; profundidade de 
4 a 60 palmos; correntesa de l a I ~ milha por hora; lar
gura variando de 80 a l I 3 braças ; ilhas 7, sendo a prin
cipal em superficie a dos Mutuns; sarandys e coroas 4 ; 

' altura das ribanceiras de 10 a 35 palmos; vegetação ferti-
líssima. 

2~ secção.-Da Ilha do Fe1 ro até o resalto das Bana-
neiras :-distancia 14 leguas e r.ooo braças; profundidade 
de 3 a 20 palmos : largura de 60 a roo braças ; corredeiras 
4, duas pequenas e duas maiores. 

Observação.-0 resalto das Bananeiras f6nua uma 
quéda de 7 pés de alto. Da barra do lvahy até a base do 
referido resalto a distancia é de 3,2 leguas e r.500 braças e 
offerece u111a profqndidade de 4 a 60 paltnos, com a largu
ra de 60 a I 13 braças. 

3~ secção.-Do resalto das Bananeiras até a barra <lo 
Corimbatahy, onde estão as ruinas de Villa Rica : distan
cia 4 leguas e 2.250 braças ; profundidade 4 a 15 palmos; 

(1) Rio do peixe Corimbatá ( ~íartius, G/ossaria ling. 
braz.) 
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ilhas :z ; altura das ribanceiras de roa 25 palmos; cachoei
ras 8 ; vegetação ferti lisshna. 

4<~ secção.-Da barra do CorhnbatallJ' até o resalto da 
Bulha: distancia 2 leguas ; profundidade 3 a 15 palmos ; 
largura 50 a 80 braças. 

Observação.-Pela margem direita affiue um ribeirão, 
e o resalto da Bulha f6rma uma quéda de 6 palmos. 

5~ secção.-Do resalto da Bulha até o rio Atonzo: dis
tancia 8 leguas e r.ooo braças; profundidade 3 a r..i. pal
mos; largura 90 a lOO braças; corredeiras e cachoeiras 5 ; 
ilhas e baixios 13; altura das ribauceiras <le 14 a 28 pal-
111os. 

Obse1'vações. -Nesta secção existe o resalto das Laran
jeiras, forn1ado por lageado, obrig<lndo as aguas a se pre
cipitarem perpendicularmente de unia altura de 6 palmos, 
em varias partes, franqueando passagem por brechas que 
formam canaes, pelas sinuosidades das quaes as canôas 
são levadas á inão. 

6~ secção.-Da barra do rio Alonzo até o resalto das 
Ariranhas : distancia II leguas e 350 braças; profundida
de 2 a 20 pahnos; cachoeiras e corredeiras 5 ; ilhas 7. 

Observaçôes. - 0 rio é muito tortuoso na quasi totali
dade desta secção. 

7 secção.-Do resalto das Ariranhas até o resalto de 
Ubá : distancia 2 leguas e 350 braças ; profundi.:lade 4 a 
t6 palmos: largura 60 a 80 braças; ilhas 6 pequenas; cor
renteza l a r 112 milha por hora; vegetação-predomi
nan1 os pinheiros. 

8~ secção.- Do resalto de Ubá até a barra do rio Bello, 
distancia: 10 leguas e 750 braças; ilhas 3 ; profundidade 
3 a 15 braças; largura 14 a 50 braças; vegetação idem ; 
correnteza idem. 

9~ secção.-Da barra do rio Bello até a colonia Thert;. 
za: distancia 5 leguas; cachoeiras e corredeiras 6; ilhas 4. 

Obse1vações.-Distancia total pelo rio Ivaky 76 leguas 
e 200 braças; comprimento navegavel, a partir da foz até o 
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resalto das Bananeiras, isto é, navegação franca para ve· 
hiculos de .i a 60 pahnos de calado-32 leguas e 1.500 bra· 
~~s; comprimento de navegação en1 todos os ten1pos, la
boriosa e só proveitosa em tempas de enchentes do rio,-
44 leg11as e 1.300 braças; numero de ilhas 41; numero de 
resaltos 5; numero de corredeiras e ca~hoeiras 25; numero 
de aftluentes de mais de 2 bra~as-12 pelo lado direito, 4 

pelo esquerdo. 
Os vehiculos, que no estado actual do rio convêm â 

navegação, são canôas ou pranchas de 3 palmos de calado, 
podendo dar-se-lhes dimensões, con1portando carg'ls de 
200 a 300 arrobas. 

Nas estações chuvosas poderia percorrer-se todo o 
curso do rio com mais facilidade, tendo, comtudo, de de~
carregar os vehiculos nas cachoeiras do Cobre, Fogueiras, 
Bulha e Bananeiras, e mesmQ nestas duas ultin1as passal
as por varadouros de facil transito. Desta parte para baixo 
nada mais embaraça o ~rajecto, até o rio Pa1aná. 

O logar occupado pelas ruinas de Villa Rica, situada 
a 46 leguas abaixo da antiga colonia Thereza, é abundan
te de ferro e até de cobre nas rochas que formam os reci
fes do rio. As terras, mui ricas de humus, são excellentes 

- · para a lavoura, que já foi alli opulenta no tempo dos jesui
tas hespanhóes. 

Madeiras optimas para a construcção encontram-se 
alli, taes como os gigantescos iuonjoleiros, perobas, paus 
d 'alho, etc. 

Relativamente ã fonnação geologica, vegetação e cli· 
ma do valle do Tvahy, os Engenheiros Keller, que o estu· 
daram em 1865, dizem o segujnte: 

«O valle do Ivahy é limitado ao Oeste e Sudoeste pe· 
las serras que formam a divisa de aguas entre elle, o Iguas
sú e o Piquiry; e a Leste e Nordeste pelas que e.5tabelecem 
a mesma divisão para o Tibagy e Paranapanema. 

cc O comprimento desenvolvido do rio, desde as suas 
cabeceiras até a foz, é approximadamente de 130 leguas . 

• 

• 
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A sua bacia, que sen1pre vai se alarg~ndo á partir das nas
centes, tem a largura media de S leguas e a superfick de 
mais de 1.000 leguas quadradas. 

• Os morros arredondados, onde o Ivaby tt:m as cabe
ceiras, que elevam-se até 900 a gSo ... acima rlo ni vel do 
mar, são ornados de um grés ferruginoso, cujas camadas 
sobrepostas ao calcareo, que apparece na margem do rio. 
logo . acüna da colonia Thereza. offerecem u1n excellente 
material de construcção. 

« Abaixo desta colonia observam-se enormes ca1nadas 
de schistos ('fhonschiefer), que nesta direcção constitue111, 
quasi exclusivamente. o leito do rio por unia extensão de 
27 leguas. 

11 En1 seguida o leito e as margens. emquanto não 
passan1 á terrenos de alluvião, como o são junto a barra, 
compõem-se de um grés roxo molle, que eleva-se em pa
redes verticaes at~ 10 e 20 .. . de altura ; são da mesma na
tureza a do lado esquerdo do Paraná e as do valle do Para
napanema até certa distancia. 

« Todas estas can1adas geologicas atlsitn descri ptas 
apresentam-se. e1n mais de cem togares differentes , per
furadas u1assas eruptivas de Trachyte, que formam é'. 

1•arte principal dos recifes dos saltüs e das cachoeiras. 
,, A 7 ou 8 leguas do terreno montanhoso da coloniar 

avista111-se planícies extensas á margem do rio, livres das 
suas enchentes. Outras 1naiores se encontrain na região 
entre os saltos das Ariranhas e das Bananeiras (ruínas de 

Villa Rka). 
u Terras de alluvião inteiramente planas, n1as em 

grande parte inundadas annualn1ente, existem perto da 
barra, representando extensos banhados em ambas as 

margens. 
41 As especies caracteristicas da vegetação na parte su-

perior do. valle são : o pinheiro nos altos, as palmeiras_ e 
as samambaias nas grotas fundas entre os mürros. ~Ias Já 
na colonia Ther~a não existem pinheiros senão a certa 

• 

S. PARA~A~ 223 

--------·JEJ~·----------

<1istancia, e dahi em diant~ vã.o-se tornando de n1aneira 
mais raros que os ultimas são os do alto dos morros junto 
á Villa Rica. 

<< A vegetação na parte media do Ivahy toma uni ca
racter mais tropical, produzindo madeiras em qualidade 
e tamanho superiores; e particularisa-se pela fórma ele
gante do palmit0 e pela laranjeira ~zeda, de que se com
pôen1 quasi exclusivamente os mattos baixos proximos ao 
rio. As terras nesta parte do valle são excellentes para a 
lavoura. 

• • 
« Abaixo da ultuua corredeira chan1ada do Ferro, 

quando as ntargens já se têm tornado baixas e expostas 
ás encheu tes do rio, a vegetação apresenta novo aspecto ; · 
as boas n1adeiras de construcção e as laranjeiras desappa
re~em como já acontecêra com os palmitos, plantas mais 
sensíveis; e são substituidos pelos gigantescos bambuaes, 
de· especie differente do taquarussú do Rio de Janeiro e 
:\finas Geraes, cacto (Tuna) e palmeira tucum. 

« Para o futuro esses terrenos, assim como os das nu
m erosas ilhas do Paraná, poderáõ servir com muita vanta
gem p<lra a cultura do arroz e da canna de assucar. 

11 O clima nas differentes partes deste valle modifica-se 
consideravelmenle, sob a influencia combinada da latitude 
e dq altura variavel do nível do mar. 

u Na colonia Thereza, en1 consequencia da tnaior lati
tode e grande elevação, a geada durante o inverno estraga 
as plantaçõ.es ; ao passo que nunca ella cahe na barra do 
rio. cuja latitude é quasi a do Rio de Janeiro, ~cuja altura 
aci111a do nível do 1nar é menor 283.m que a da colonia. 

u As chuvas não são periodicas com tanta regularida
de como na zona torrida, posto que o volume das aguas, 
que cahe no verão, sej3 sempre n1aior do que o do inverno. 

" Somos inclinados a crer, por termo:; visto no mez 
de ~faio uma enchente importante, que a curva, que re
presenta os volu111es d 'agua de chuva em cada n1ez do 
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anno, teni dois cumes ou pontos de maximum- um em 
Dezembro e o'..!tro em ~!aio. 

« Os ventos reinantes sopram de Oeste e ~ordeste, Leste 
e Sueste : os pri1neiros trazem chuva, os segundos secca. 

11 A' respeito de tn ineraes ha no va lle do I vah y o ferro e 
o cobre. O primeiro encontra-se em muitos logares acin1a 
e abaixo de Villa Rica, onde já houvera ha mais de duzen
tos annos uma fundição de ferro em pequena escala, a jul
gar pelos exíguos restos, que hoje o de11uncia1n: 

<< Achá1nos indícios de cobre en1 muitos recifes Jas ca
choeiras e corredeiras, co1no, por exemplo, 110 que se acha 
defronte das ruínas de Villa Rica; porérn não nos pareceu 
mui rico desse metal. \ 

11 Consisten1 e111 geral os bancos de cascalho, de certos 
pontos do leite do rio, em fragmentos de todas as difieren
tes can1ndas geologicas, atravessadas pela corrente, desde 
as cabeceiras até o logar que occupatn. Nunca passámos 
sem examinar t!SSes gabL.etes mineralogicos, reunidos pe
las aguas, para ver se eHtre outros d~scobririamos indícios 
de carvão de p edra. ~las, apesar de ser a formação do v..tlle 

·do Ivahy, cm s ua parte media, a que ew outras regiõ~s 
contém ás vezes camadas de carvão, nelle não acháruo~ 
fragmento algum desse precioso fossil ; o que prova que , 
se existir nestes terrenos, deve estar nas camadas inferiores 
e só poderá ser obtido p0r meio de uina serie de furos aber
tos e111 differentes Jogares, e aprofundad0s até as ultinrn.s 
ca1na<las do grés. 

«Tal exa111e pederia n1uito ten1po e custaria despeza 
consideravel, exigindo, além do 1nais, apparelhos e ferra
mentas apropriados. 

11 No caso de estabelecér-sç a uavegação a vapor, as 
mattas das margens fornecerão con1bustivel sufficiente du
rante seculos.» 

A largura nonnal do / valz,y é de 90 tlletros na ex-colo
nia Thereza, 200 em Villa Ric:l e 300 na barra, elevando
se porém âs vezes a 500 e 600 nos baixios e corredeiras. 

., 
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Destruidos os obstaculos que existem, por meio de ca 
nalisação e outras obras d 'art<", este rio se torna perfeita
mente navegavel n 'um percurso de muitas leguas acima 
de sua confl uencia. 

O fvalzy, além de ser um abundante viveiro de peixes , 
é ainda um dos mais bellos rios deste Estado. Nas 
suas tnargens, ás vezes cobertas de bananeiras, limeiras e 
laranjeiras, vên1-se aves. e insectos lindíssimos, alétn de 
innumeros objectos dignos de adtniração. 

Desde o ten1po da conquista o valle do Ivahy attrahiu 
a attenção dos exploradores de tnais faina. O historiador 
argentino Ruy Diaz de Guz1nan se occupa com interesse 
das regiões atravessadas por este rio. 

Ulderico Schmiedel, que por alli passou, partindo de 
Assun1pção cotn destino a Hespanha, onde fôra se apresen 
tar a Carlos V , fala cotn enthusiasmo a respeito das belle
zas do Jvahy, sendo a uberdade de suas terras descriptas 
com ccres magestosas por Alvar Nuíiez Cabeza de Vaca e 

outros. . 
O distincto Engenheiro Antonio Rebouças reg1strou a 

sua chegada á margem do l vahy com as seguintes palavras: 
~Eram salvas de alegria pela chegada á margem do 

Ivahy, que, alétn de ser o termo de nossas fadigas, havia 
de proporcionar-nos alimentação con1 o abundante peixe 
que se cria em .suas aguas. 

" Effectivamente, ao ineio dia, achava-se reunida toda 
a gente da expedição á beira do pittoresco rio ; e, cheios 
de ineffavel jubilo, admir".vamos a magnificencia e a bel
leza do espectaculo, que elle ahi apresenta com suas aguas 
mansas con10 as de um lago, com a largura de 188 metros 
e 6 decimetros , e con1 suas ribanceiras altas e cobertas de 
frondoso matto de laranjal silvestre entre gigantescos ma

deiros. 11 

Rio Tibagy.-Este rio, que tem um curso de cerca de 
530 kilometros, nasce perto da casa da fazenda da Boiada, 
em terras do municipio de Ponta Grossa, de onde av~nça, 
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em direcção mais ou menos de Noroéste, fertilisando gran
de exte:>nsão de terreno até a margem esquerda do Parana
panema, onde desetnhocca, a coo kilometros, em linha re
cta, abaixo do Salto G1·ande. 

Seus princip:les affiuentes eia margem direita soão o 
falahy, o Jacutinga de Baixo, o Congonhas, o yap6 e o Pi
tanguy; e da esquerda o Jacutinga, Abobo1as, Kagados, 
Ce1ne, Bigu.á, Imbahusinho, Irnbahú, Capiva1J', Jmbetuva 
e Guarauna. 

Conta grande nu111ero de outros affiuentes. porém de 
pouca importancia, aos quaes nos referiren1os quando tra
tarn1os da descripção do 111unicipio do Tibagy. 

O leito do Tibagy é semeado de n1uitas ilhas e corre
deiras, taes como as <las A1aras, do Bzguá, das Sete Ilhas, 
ua Congonha, do Tig1 e, do Cerne. Poço Gtande, Ti1a-fubá, 
Saltinho, Tres Bar1as, onde o rio, dividido por duas gran
des ilhas, é tripartido, apresentando a largura tot:!l de 
quasi I .ooo n1etros; a dos Apertados. cuja largura, no 
teu1po das aguas baixas, redr:z-se a 100 metros· a do Ga-

' 
vião, a Sem Fim, composta de sete corredeiras, separadas 
umas das outras por curtos espaços de menor declive; a 
das Marrecas, do Pari, etc. 

Perto da ex-colonia militar do Jatahy estão as ilhas de
non1inadas dos Passaros e do Telemaco. Abaixo da referida 
colonia se encontram as seguintes: Aboboras, f<agados e 
S. Francisco Xavier. 

Nos n1ezes de Nove1nbro a Março este rio é sujeito a 
grandes enchentes ; então as aguas elevam-se a 20 e 
mais palmos aci1na do seu nivel habitual. 

No tempo da secca a navegação encontra serios obs
taculos nos baixios, em cujos logares o leito do rio ~ se
meado de alluviões, detrictos vegetaes e pontas de rochas 
negras. Nessa epocha o navegante é obrigado a arrastar o 
seu vehiculo, devido a insignificante porção d ';:igua que 
encontra nos referidos pontos. Mas fazendo-se canalisa
ções, dispendiosas por certo, o Tibagy tornar-se-ha nave-

• 
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gavel em qualquer tempo. Emquantv, poré1n, não se fize
retn as referidas obras <l 'arte, elle só poderá ser navegado 
por canôas 0:1 pranchas, e cotn difficuldade nos baixios e 
corredeiras. 

As margens deste rio encerra1n riquezas admiraveis, 
que hão de um dia contribuir efficazmente para a grande 
opulencia que o destino reserva á parte Septentrional do 
Paraná. 

A largura do Tibagy, no tempo das aguas baixas, é de 
• ioo metros no miniino e 900 no n1aximo. Na corredeira 

das Tres Barras, ella attinge, co1no já disse111os, quasi uni 
kilou1etro. 

O Tibagy e o Paranapanema offerecem con1 os rios Ivi
nkeima e Brilhante, de l\fatto Grosso, uma via fluvial que, 
partindo do Jatahy, vai ter ao interior daquelle Estado 
central da Republica, para onde de ha muito já se exporta 
algum café e diversos productos da canna de assucar . , 
cultivados no Jatahy. 

As terras n1arginaes do Tibagy e do Paranapanerna, 
ben1 co1no as de seus diversos affluentes. são de primeira 
<1uali<lade e só esperan1 por vias de communicação faceis 
e econo1uicas e por braços laboriosos para exhibirem ao 
commercio os seus importantes e innumeros thesouros. 

Nos valles do Tibagy t: do Paranapanema o cliilia va
ria, en1 differentes pontos, em razão da sensi ve1 diversidade 
de altura soLre o nivcl do iuar: do Jatahy para baixo é tro
pical e d'ahi para cin1a é temperado. 

As regiões superiores, cujos campos são atravessados 
pelo Tibagy, são excellentes para criação de gado e cultu
ra de cereaes e fructos europeus. As inferiores, entre 
o Jatahy e o Paraná, produzetn exhuberantemente a canna 
de assucar, o café, o algodão e o fumo. 

O Tibagy tem na foz a largur~ de 2os metros e uma 
profundidade de 2 •, 48 no canal. Neste rio, especialmente 
acima do Salto Aparado, tem se encontrado ouro e dia
mantes . 

• 

.. 
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Rio Paranapanema.- Este rio nasce em S. Paulo, na 
Ser1a de Parnnapiacaba, no trecho onde ella te111 o nou1c 
de A g udos Grandes, a 87 kilometros em linha recta para 
Noroeste do porto de Iguape, a 21 para E. S. E. da villa 
do Capão Bonito. 

As suas n1argens são admiravelmc::nte ricas. O solo 
variado e coberto de florestas virgens ; sitios apraziyeis e 
com as inelhores proporções para vastos e in1portantes es
tabelecimentos agricolas; todos os dons de un1a natureza 
prodjga e ainda quasi que totalmente virgenl. 

O Paranapanema serve de divisa, ao Norte, entre os 
Estados do Paraná e S. Paulo. 

Acima da foz do rio das Cinzas, no Paranapanema, 
na distancia de 64 ~ kilometros, encontra-se o Salto 
Grande, formado por uma quéda d 'agua, do mais bello 
etfeito 110 tempo da vasante, quando os grandes rochedos, 
que fonnam a linha <la quéda, se mostram descobertos, 
em admiravel contraste como os novellos de espuma dlvis
sima que irrompem por uma infinidade de canaes de diffe
rentes ditnensões. 

Vista de certa distancia a linha da quéda, cujo com
prin1ento é de cerca de 295 metros. simula grande mura
lha, de altura unifonue, lavada aqui por formidaveis jorros 
d 'agua, alli por tennes fios alvos entre os pontos de pedra 
negra. 

Na epocha das enchentes dec;;apparece toda a belleza 
do referido salto, devido a grande tnassa d 'agua que então 
passa por ahi. Todavia, elle ainda se mostra in1ponente. 

Con10 o Tibagy, o Pa1anapanema tem tamberu algu
mas ilhas interessantes. 

A este rio sobrevê111 enchentes que devam o nivel 
a~ suas aguas até 22 palmos acima do ni vel minimo, e: r 8 
dos ordinarios . . 

Sua profundidade média é de 9 palmos, e neste estado 
ofterece uma navegação franca até a barra do Tibagy, vis-

! .. 
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tn dei::appancerem os obstaculos -causados pelas correde:
ras da Capivara, das Larnnjeúas e da Se1ra do Diabo. 

As suas enchentes são demoradas em virtude do pe
queno declive do seu leito: e as que attingem a IO palmos 
de profundidade são frequentes entre os 111ezes de Setem
bro a Março. Não ha, porém, epochas deternlinadas para 
as enchentes maxin1as, visto se originaren1 de effeitos ine
tereologicos, cuja inconstancia é notavel. 

Nos tempos de secca o rio só se presta á navegação em 
pranchas ou canôas: desde a i!lza G1ande de Sauto lgnacio 
até a barra do Pirapó, que ten1 45 tnetros de largura, elle 
se alarga consideraveln1ente. 

O Paranapanema é reconhecidnn1entC' piscoso : ahi 
vivem en1 grande abundancia varias especies de peixes, • 
taes como o dourado, apiracanjuba, o peixe-prata, o nza11z
bi.juva. a piaba, o corimbatá, o sagui.rú, o alambary, o 
tanzbiú, o su:ruby, o bagre, o cascudo, a espada 1 a tabarana, 
o ferreiro, etc. 

Ao desemboccar no Paraná, perto da foz do f vinliei.ma, 
e em frente da ll'1a da Barra, que ten1 mais de legua de 
comprünento e é flanqueada por enonne banco de areia, o 
Paranapanema te111 430 rnetros dç largura, desde a ponta 
paulista até a marge111 paranaense. 

Em 1889, observações feitas e111 Agosto, que SP p6de 
considerar como o exlrcn10 da estação secca, estando por
tanto o rio no seu nível inais baixo. deram 394 tnetros C\l· 

bicos por seg·undo para a descarga deste caudaloso rio, des· 
tinado a desen1penhar in1portante papel nas con1munica
ções entre o Paranã, S. Paulo e Matto Grosso. 

Os seus tributarios 1nais in1portantes da margem es· 
querda são os rios i'irapó, Santo lgnaC7:o, Vermelho, Boni
to, Ttbagy, ci·nzas e Ita1aré. 

Ri.o das Ci.nzas.-Est<: rio é tambem um dos grandes 
afiluentes do Paranapanema. Tem suas nascentt=s n:\ Ser1a 
das Furnas. E' bastante encachoeirado e atravessa sertões 

' 
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de unia fertilidade assombrosa, proprios para cultura do 
cafezeiro e de outras plan~as dos cli111~s quentes. 

O rio das Cinzas ten1 na barra a largura de 168 me
tros. e u111 volume de 25 metros cubicos por segundo. 

Seu principal tributario da n1argen1 direita é o jaca1é
zinko, que desagua 65 kilon1etros acima da barra do rio 
das Ct"nzás. 

Pela margem esquerda recebe o Ribeirã<> Grande. 
jaboticabal, Ribeirão Ve11nelho, Jundiahy, Bugre, e rio 
Laranjinha, o seu mais caudaloso tributado da margem. 
esquerda. Além desses recebe inuitos ribeirões, aos quaes 
nos referire1nos quando tratarmos do município de Tho
maz1na. 

O rio das Cinzas não se presta á navegação, devido ás 
•muitas cachoeiras e c-orredeiras que te1n> alén1 de dois pe

quenos saltos. 
Em Thomazina este rio ten1 a largura de 6o metros ; 

abaixo da confluencia do .f acarézinh.o 86 ~ e abaixo da foz. 
do La1anjinlia 150 a 200. 

E' um rio riquissimo de peixe, taes como dou1ados . 
corimhatás, surubJ's, pintados, pacús e outros. 

O affi.uente mais importante do rio das Cinzas é, como 
dissemos, o rio Laranjinlza, que nasc~ nos campos do n1u
nicipio de jaguariahyva, con1 o nome de rio do Peixe, to
mando o nome de Laranjinha depois de receber, pela mar
gem esquerda, o rio .rllecri1n. 

Desagua a 22 kilometros acima da barra do rio das 
Cinzas, e tein calculadamente l8o kilometros de extensão. 

A largura do Laranjinha, no seu baixo curso, é de 6;.J 
a 80 metros. 

Este rio ta111betn não se presta á navegação, devido 
as corredeiras e alguns saltos que tem, dos quaes o maior 
é o que está a 18 kilometros distante da sua barra; tem 
esse salto 3 metros de altura e é constituido por uma ro
cha que atravessa o rio. Recebe muitos riachos por ambas 
as margens. 
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o terreno allí é mais ac1~identado que plano, existin
do elevações que separain as bacias hydrographicas dos 
rios das Cinzas, Laranjinha e Congonhas, este affiuepte 
õ.0 Tibagy, com nnnos geraes de Rudestc a Nordeste ... 

As terras em sua gentralidade são de natureza s1hco
argilosas, notan<lo-se ab~oluta falta de rochas calcareas, 
.\s rochas são constituídas de aurgite ou grés. 

Ila alti grande quantidade de terras roxas, e talvez 
superiores, para o plantio do café, ás afamadas zonas do 
Oeste de S. Pa·1lo. A uberdade do s61o tem attrahido para 
alh grande nun1ero de Paulistas, l\.fineiros e Flumi
nenses, que estão desenvolvendo en1 grandf> escala a cul
tura do café, do fumo, da canna de assucar, etc. 

No valle do I.,aranjinha, bem como no. do rio das Cin- · 
zas e no do Paranapanema o clima é assaz favoravel á cul
tura de todas as plantas intertropicaes; e a prova pratica 
desta asserção se encontra á saciedade na grande S<)mrna 
de arrobas de café que annualmente já são exportadas do 
districto do Jacaré~inho para o visinho Estado de S. 
Paulo. (1). 

E' unta zona riquíssima, onde se encontram soberbas 
mattas virgens, preciosas n1adeiras para todas as constru
cções e grande quantidade da caça, taes con10 anta~. capi
varas, tatetos, veados, tan1anduás, tigres, macacos, pttcas, 
cutias, lontras, jacarés grandes, jacús, jacu-tingas, ma
cucos, araras, papagaios de difftrentes especies e enorme 
abuudancia de pombas, inha111bus, urús, etc. 

Rio Jtararé.-Este rio é tamben1 um dos mais impor· 
tantes tributarios do Paranapanema. Além da proem1nen
cia que lhe advem pelo grande volume de suas aguas e 
extensão de seu curso, torna-se notavel por constituir a 
divisa, a Nordeste, entre os Estados do Paraná e S. Paulo. 

(r) A primeira colheita de café, feita 1?º districto do 
Jacarézinho, no período de 1898 a 1899, foi calculada em 
creca de 30.000 arrobas. 
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11\asce na Serra de Pa1anapiacaba , onde se c:mtraver
te111 as suas aguas com as do Jtapirapuão, affiuente do Ri-
beira de lguaprt. · 

Corre o ltararé em direcçào de Sul a Norte, até o Pa
ranapa11er11a, onde desagua, a 77 kilo111etros acin1a do 
Sa!to G1ande. 

~ste rio, não fossem as n1uitas cachoeiras que tem, 
podena dar accesso a en1barcações até grande distancia de 
sua ~oz., pois é enorme o volun1e das suas aguas, ainda 
snesmo no teu1po da extre1na baixa. 

Tern na barra a largura de 96 suetros, com a profundi 
dade 111axima de 2 "', 3, ·descarregando 42 metros cubicos 
d 'agua por segundo. 

Seu leito é, em parte. subterraneo. Perto da barreira 
do seu nome. ba um tuunel interessante. por onde passa 
grosso volutne d 'agua, que, da bocca do referido tunnel. 
se precipita n 'um abys1no de consideravel altura. 

Ne,:,te rio ha utn logar a que dão o nome de Funil, 
~or ter .alli um receptaculo, e111 fónna de funil, no '1ual de 
improviso mergulhatn as aguas, surginrlo logo adiante

7 

sob uma ponte natural, fon11ada por unia grande lagc. 
Esta lage serve tambe1n de tecto a u1n salão, no centro do 
qual ha uma porta que dá entrada para outro comparti
mento, relativan1ente 111enor, que serve de commodo ba-
nheiro. · 

E ' c~m effeito um rio admiravel , raro, original, que 
desperta ;ntere:sse ! As suas aguas, ãs vezes se espraia1n, 
ás vezes correm apertadas por entre margens irregulares 
fazendo ruido espantuso. ' 

O Jtataré recebe pela margem esquerda muitos affluen
tes, taes como o .f aguaricatú e o .faguariakyva, que é um 
dos maiores. 

O illustrado redactor d' O Paiz, Ü!car Guanabarino, 
que, por occasião da Revolução Federalista, acompanhou 
as forças.legaes até o Itararé, escreveu a seguinte interes
sante correspondencia a respeito deste rio original : 
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(( Itararé, (r) 5 de l\1ato de t89+. -Fo1nos honte1n â 
tarde ver o celebre rio Itararé, cujo nome onomatopaico 
significa-Pedra em que ruge a agua. 

u Os indios tinham muito disso. - 0 no f acarépaguá 
ten1 por significação o barulho-paguá, que faz o amphi
bio quando cabe n 'agua. 

11 A nossa expedição compunha-se de cinco pessoas a 
cavallo: o coronel Delgado de Carvalho, o tenente-coronel 
rvrendes da Costa, o tenente Vil mar, o tenente pharmaceu
tico Lt:ssa e aqut:lle que vai agora dar as suas ilnpressões. 

<< Quando o viajante se approxima da ponte que liga 
os dois Estados não percebe o rio; vê apenas um sulco na 
terra, suko irregular, de cujo centro nasce a vegetação. 

u Sobre a ponte olha-se para baixo e descobre-se então 
a fenda brutaltnente escarpada e lá no fundo saliencias e 
excavações no rochedo, e , applicando-se o ouvido, ouve-se 
o rugir das , aguas, que correm·occultarnente iuuitas deze
nas de metros abaixo do nível da ponte. 

<< O terreno adjacente ás duas inargens da fenda an
nuncia reu1oto contacto cosu as aguas de un1 rio caudaloso 
e não seria difficil restabelecer o traçado graphico dessas 
aguas, que por um capricho da natureza do terreno cavaran1 
o sulco profundo nas estranhas da terra. 

11 Logar ermo, afastado das povoações grande numero 
de lt::guas, pois a villa de S. Pedro do Itararé é de recente 
fundação, datando de uns vi nte annos atraz, e estabelecida 
em uma fazenda que perttncera ao Dr. Gavião Peixoto, 
era ponto tem'ido ptlos viajantes, e muitos crimes se deram 
nos tempos coloniaes sen1 que a justiça tivesse sido de
saggravada. 

" Nesse transito de bandeirantes e garimpeiros ficou a 
tradiçã,o terrivel dos assassinatos, e aquelle que se anima
va a transpor o perigo repetia a medo o nome de Itararé ! 

. - (1) As forças estavam acampadas na villa de 8. Pedro 
<lo Itararé, .. pert~ncente ao Estado de S. Paulo. 

• 
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u As furnas, as cachoeiras, as cascatas e as bacias 
deste rio caprichoso não são conhecidas ein toda a extensão 
em que as aguas se estorcem entaladas nas duas margens 
irregulares. 

u Descemos a uma gruta proxima á ponte. A descida 
foi relativ~unente facil e vimos as rochas cavadas de alto a 

"baixo con10 se uma pá n1auejada por hercules-den1onios 
tivesse desbastado a pedra côr de ferro, deixando itnpressa 
as convexidades do instrumento. 

11 E a agua que alli p~ssa pela abobada t€:m 24 111etroS 
de largura e 42 de profundidade. 

11 Na pequena extensão d~ cerca de 20 1netros ha uma 
cacboeira, um redemoinho, u1na pedra in1mensa e montada 
pela agua, cinco filetes d 'agua que descem ptlas fendas do 
rochedo, um ren1anso ein que as areias formam unia praia 
em miniatura,-e tudo isto na so1nbra phautastica. 

11 Os visitantes não pódem conversar ;-o ruido pavo
roso das massas d'agua abafa a voz do homem, e se por 
acaso u1n grito é soltado no recinto afunilado da gruta, o 
echo repete-se muitas vezes em todas as direcções. 

11 Itararé ! pensa o visitante olhando com assombro 
para as aguas ennegrecidas pelo abysmo. 

11 Ila um sitio ern que o do se despenha de uma rocha 
e as aguas passan1 sob essa n1esma rocha, precipitam-se 
depois e prov2.veln1ente e1n u1n poço para surgir na <lis
tancia de uns 80 1netros. 

« Indicara111-nos um ponto que merecia a visita dos 
curiosos que tivessen1 anin10 de arriscar a vida, descendo 
de precipício en1 precipicio, por ci111a de pedras esverdea
das pelo tin10 das grandes enchentes. 

« Fon1os para a borda do abysmo e tinhamos o laço de 
couro crú trançado, com o qual havíamos operado a desci
da ao Poço dos Jacarés, em Pirituba. 

n Examinado .o local, oppuzemo-nos todos â descida 
do coronel Delgado de Carvalho, e o tenente Vilwar, 
como o mais robusto da comitiva, foi designado para ficar 
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em citna e alar os co1npanheiros se as forças f::iltassen1 
a algum na arriscada visita. 

u .O Poço dos Jacarés é phantastico, mas tem a poesia 
da ~alma. As aguas são ~erenas e o tunnel não inspira 
receio. 

« Outro tanto não acontece con1 a gruta que iamos 
ver lã muito em baixo, alli tudo é respeitaveln1ente assus
tador. Um pé que falseie, um galho que se parta, ou uma 
pedra que se desloque co1n o peso do atrevido que fôr ao 
logar onde o Itararé cavou unta das 111ais caprichosas sce
nas, que Gustavo Doré teria aproveitado para u1n dos cír
culos do inferno de Dante, o n1enor descuido, emfin1, nessa 
descida que se faz con1 o coração nas n1àos-o resultado 
seria um desastre irreparavel e un1 cadaver que nunca 
mais appareceria ! 

<• No Poço dos Jacarés divertimo-nos 1nuito com os in
cidentes, e alegres descemos ás rampas; 111as no Itararé só 
o fizemos porque o nosso informante desafiou a nossa co
ragem e er~ preciso descer onde poucos têm ido, quando 
muitos ou quasi todos se anitnam só a· descer eu dois ou 
tres pôntos de entrada e sahid& faceis. 

u Tirán1os as fardas, as botas e as meias. 
1t Desceu em 1: logar o tenente-coronel l\1ettdes da 

Costa, agil e forte, por um tronco de arvore baixo; e esse 
official, julgado incclpaz de serviço en1 tuna inspecção de 
saude, mostrou, alén1 de coragt:m, muita força 111uscular. 

tt 'Seguiu e111 2.° logar o tenente pharmaceutico Lessa e 
logo após quem ainda se lernbra da louca descida. 

<< E lá fomos os tres, gastando mais de tneia hora para 
encontrar o leito do rio, se é leito o fundo que faz revolver 
milhões de litros d 'agua como os borbotões de uma fervura 

<<Dois pontos de descida são perigosíssimos. Um que 
o homem deve deitar-se com o veatre sóbre um tronco ho
rizontal, prender os braços ás arvores, deixar rolar o corpo 
para baixo e ir collocar os pés no lado opposto ; depois 
encontra â beira de um abysmo negro-um degráo de 1 m,80 
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de altura. E' preciso pular de cima para baixo e cahir cotn 
os pés firmes-se vacillar-cahe no vacuo. 

"Ne1'sa occasião já tinhamas passado grandes perigos 
e uma especie de febre cegava-nos para nos irupellir ao 
tenuo da descida. 

u Passá111os os tres e vin1os então lá em cin1a, illumi-
• nados pelo sol que já não via1nos~ os dois companheiros 

que no$ esperavan1. 
11 Estavan1os separados por unia altura <le uns 80 111e

tros ; entrán1os então na gruta em que o ho1ne111 sente-se 
pequeno e fraco perante a brutalidade que alli 111a11ifesta o 
ca111inho do centro da terra. 

cc Estivemos conte111plando a gigantesca obra de u1ui
tos seculos de traba1ho qu:.indo ouvin1os o tinir de u1n ferro. 

u Era o tenente pharrnaceutico Lessa, que, tendo des· 
coberto uma pedra calcarea, com uma face perfeitamente 
polida e con1 a superficie de o,30Xo, 12, saccára Jo bolso 
um grande prego e, com o auxilio de um bloco de granito, 
á laia de marrEta, gravava toscamente a lapida. 

u Terminado o trabalho, que não sahiu tão gracioso 
como o pensa1nento do auctor, lia-se o lettreiro-0 Paiz, e 
mais abaixo a dat:1-4-5-94. 

e< Colhemos então pelo caminho, entre as avencas n1i
n1osa~, varias pedrinhas de fórn1as caprichosas e côres va
riadas, le111branc;a do togar que cada u111 ia destinando ás 
pessoas de an1isade que tinhan1os deixado tão longe. 

(( A volta, inda que n1enos perigosa, foi penosisshna, 
exigindo muita força e o auxilio mutuo dos tres visitantes 
das cavernas, até que por fim chegámos ao ponto em que 
fomos, um por uni, laçados pela cintura e suspensos pelo 
musculoso tenente Vilmar. 

«Repartimos as pedras que tínhamos colhido, vesti
mo-nos e iamos partir quando nos appareceu um pratico 
do togar, homem rustico, falando mal, mas deixando vêr 
o coração leal. 

-
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u Admirou-se do passo atrevido dos 111oços da Côl'le e 

perguntou : 
-Beberam a agua do rio ? 
-Não só bebemos como até lavámos a cabeça e os 

pés com ella, respondemos. · 
-Pois fizeratn mal. Este rio é mal asson1~rado e essas 

~guas são assassinas. 
11 Rimo-nos. 
-Os senhort!S jâ conversaram com-o caboclo Yelho? 

-·Que1n é esse ho1nem? . . 
-M6ra aqui em baixo n 'um rancho e sabe as h1stonas 

• 

destes logares, respondeu o caipira. · 
-Queres nos acon1pan1lar até lã? pergnntá1nos. . 

11 A resposta foi affinnativa, mas, como os companhet, 
ros não quizessem ir ouvir as historias do caboclo velho
despedimo-nos para acompanhar o caipira que andava 
tanto como o animal em march~ de viagem; um grulha 
que falou sem cessar durante meia hora. 

<< Cheo-âmos afinal á casa do cohoclo velho; fomos 
b 

apresentados o depois de termos pago ao guia, pela cami-
nhada de uns tres kilometros, ficámos s6 com o homem -
um velho de cabellos pretos, olhos vivos, cheio de corpo, 
quadrado quasi, de pés enormes e sentado sobre um cepo, 
com um cachimbo de barro â bocca. 

11 Tinha u111a fogueira ao lado de si e della tir_ava de 
vez em quando u111a hraza para alime~tar o fogo do ca
<:him bo, cujo cano era de taquari do brejo. 

<< O caboclo descanc;ava. O exan1e da tosca vivenda 
denuncia um tranc;ador de chapéos; mas as cuias, os 
-potes é mais objectos de uso diario tinham desenhos rudi
mentares. 

e< Os cantos da sala e do quarto estavam cheios de her
vas, cip6s e pennas vistosas de tucanos e araras ; e na 
parede, suspensa sobre dois ponteiros encravados no barro, 
uma espingarda pica-pão! 

« Estavamos roubado. 
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. -Então você usa de arma de fogo quando deve ter o 
arco e a flecha, ou a zarabatana ? 

--Quá, disse elle sorrindo; a caça estâ arisca e n.uito 
longe, e o arco não atirando todos os dias perde-se a pon
taria. 

-Venho aqui para ouvir a historia do Itararé. 
-lta1'aré '! o senhor sabe o que é llararé? 
-Sei-é a pedra etn que canta a agua. 
-Não, senhor, gritou com força o caboclo, pondo-se 

de pé; não, senhor-é a Pedra 1Jfaldicta. 
u E sentou-se triste 1nurmurando, - até a bP.lla 1ingua 

que falavan1os foi-se perdendo. O Caboclo do Matto já não 
entende os companheiros das 0~1tras tribus-está tudo 
misturado. 

u E depois de uina pausa : 
-Este é o rio Mandi; corria largo, cheio de peixes ; 

de um a outro lado a caça não faltava e a floresta alta e 
bella como só se encontra hoje além do Paraná. Depois 
sumiu-se tudo ... 

-E porque? perguntámob com curio~idade. 
-Pois ouça a historia. 
u E levantou-se para carregar de novo o cachitnbo, 

voltando para sentar-se e fazer a seguinte narrativa, que é 
modificada na linguagetn, pois foi feita n 'um patoá medonho: 

, 
LENDA DO ITARARE 

<< Foi ha n1uitos annos; eu era pequenino quando ouvi 
contar essa historia triste que fazia chorar a gente velha e 
enchia de medo os mais valentes caçadores do jaguar. 

<•Toda a tribu vinha fugindo das n1arges do Parana
panema, porque os christãos, quando chegavam ~ qualquer 
togar, derrubavam as florestaa a machado, sem pena ne
nhuma dos grandes troncos de ::irvores, onde vi viam as 
araras e o mutun1 e em cujas sombras mariscava o macuco, 
que ãs vezes cahia nas garras do tigre, nosso rival nas 
caçadas das selvas. 

. . • 
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11 Depois lançavam fogo á derrubada, plantavam milho 
e feijão e, terminada a colheita, can1inbavatn para diante, 
devastando sempre. 

11 Foi assim que esses togares, 011tr'ora habitados por 
1nilhões de aves que nos davám, além de bom alin1ento, 
as suas plu111as de be1las côres para o adorno de nossas 
vestin1entas, se transfonnaran1 pelo fogo etn can1pos sem 
fim, onde só \'ivem a jararaca e o urutú. 

11 O p~ixe, batido sem treguas pelas rêdes que apanha
vam grandes e pequenos, sem respeito ao tempo da cria 
~ão, fugiu para muito longe, ganhou as aguas do Paranã 
t: refugiou-se em Jogares onde encontra calma e s6 é apa
n bado sem estragos dos cardumes que sabiram da desova. 

11 A' noite, quando v1an1os o clarão vtnuelho no céo 
ennegrecido pela fun1aça das fogueiras, era o signal de que 
elles já vinhatn perto. Levantavamos as tendas, fugiamos 
em procura de um outro rio. 

u A 's vezes eramos surpreheudidos pelos seus camara
das, arruad<'S até os dentes e con1 o peito coberto de ferro, 
onde não penetravam as flechas envenenadas pelo nosso 
curare, por nlais fortes que fossem os arcos e mais certei
ras as pontarias dos nossos guerreiros que nunca tinham 
sido batidos pelos indios da outra margem do Paraná. 

11 O chão ficava cheio de gente n1orta ou muito ferida, 
e então os prisioneiros eram au1arrados (le mãos para tráz 
e levados para o captiveiro. 

11 Uma noite quando acordâ1nos estavamos completa
mente cercados e só á custa e força de tacape conseguimos 
abrir um caminho entre os nossos inimigos; mas na fuga 
vimos que tinha sido presa uma das mulheres mais bellas 
e formosas da tribu. fakira era o seu nome, e cahiu sob o 
poder do chefe do bando, que era homem forte e comman
dava muita gente. 

cc Os pagés agitaram os n1aracâs e a enubia soou com 
força em todas as mattas, reunindo a gente que escapara 
da morte ou do captiveiro. 
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.. l>ecidic-se que convidassen1os muitas tribus para 
guerrear os brancos barbados e desde então partiratn os 
emissarios e a nossa gente entrou em vreparativoc; de 

, 
guerra . 

.. Durante uma lua inteira não sahimos das 1nargens do 
rio, colhendo fi.echas, e quando tínhamos grandes montt:s 
para combater ntttitos dias, usando de todos os recursos 
empregados na caçada das féras, fizemos a festa do prepa
ro do curare, que tambem se chama uirari. 

u Era a mulher mais -velha da tribu quen1 tinha a 
honra de preparar o veneno .. 

u Vestia-se co1n pennas enc..trnadas, ouvia o canto dos 
pagés e partia para a floresta donde voltava carregada de 

hervas. 
" No ineio da taba erguia a fogueira e punha a péi.nel

la em que fervia as plantas, mexendo sen1pre a mistura 
com um pão enfeitado dé pennas de tié e de Sahi. 

.. Os guerreiros sentava1n-se á roda da fogueira, mas 
tão longe que não pudesse111 ser apanhados pela futnaça. e 
passavam o tempo e<•mendo e bebendo. 

•Quando o curare ficava prompto os ·"<.<pores da panel
la subiam e a velha respirava aquelle cheiro e quando che
gava· ao ponto ella cabia u1orta. 

,, Vinha111 as outras mulheres e carregavam o corpo 
para as festas do enterro. 

" Dt::sciam os pagés e o cacique se apresentava prou1-

pto para o c~n1b~te, esperando que o curare tsfriasse de 

todo. 
a Começava então a dança e os gueneiros, homtns, 

mulheres e creanças, andavam em torno da panella her
vando as flechas; e só paravam quando todas as fi.echas 
tinham sido embebidas, guardando-se o resto do veneno. 
para as flechas de caça. 

a ?rias antes de chegarem os guerreiros das outras tri
bus, veiu u111 velho de muito longe e entrou no conselho 

dos pagés. 

.. 
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,, Na guerra contra os brancos que usavam armas de 
fogo, disse elle, não devemos esperar senão a morte ; são 
muitos e sabem se detender, sendo raro encontral-os isola
dos ou perdidos nas mattas. 

u O que devemos fazer é o seguinte, continuou o velho. 
u Utn dos nossos guerreiros esconderá perto do acam

pamento dos nossos inimigos filtros de amor que nós co
nhecemos, afim dejahira se fazer apaixonar pelo chete, e 
depois irá se apresentar con10 desertor da tribu para tra _ 
balhar com elles. 

" Assim terá occasião de falar corri fahira e de entre
gar-lhe os retnedios que estiverem occultos. 

u O amor . de jahira inspirará confiança; e um dia, 
quando todos t::stiverem adonnecidos com o arirú servido 
no banquete, entraremos em n1assa, de tacape em punho. 

<< Não escapará nenhum e as suas cabeças virão ornar as 
estacas das nossas ta bas e as carnes dos mais robustos ser
vidas em nossas festas, lançando ao fogo os corpos ruins 
para que não envenenem os corvos. 

«Os pagés ouviram o recem-chegado e o seu plano foi 
o plano dos pagés. 

u No dia seguinte partiu o animoso guerreiro que de
via pôr em pi:atica o ineio pelo qual seriam vingados e li
bertos os nossos irmãos e•com elles a nossa bella fakira ; 
mas em vão esperara1n pelo canto da sara cuára tres vezes 
e1n noite de lua nova. 

11 O chefe ficou apaixonado, mas infelizmente jakira 
tambem deixou-se apaixonar pelo 111oço, de f6rma que no 
fim de inuito tempo voltou o guerreiro sem nada ter con
seguido. 

11 O tenente Antonio de Sá, assim se chamava o chefe, 
era casado em Santos, e quando a mulher soube do amor 
de jakira, fez com que o pae a trouxesse aqui. 

<< Uma tarde, quando menos se esperava, chegou a se
nko1a branca, com muitos pagens e grande cavalhada. 

.. 
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11 Houve lucta entre os dois e no dia seguinte/ahira, 
cheia de desgosto, disse ao tenente : 

-Parto para beira do rio, onde fico á iua espera á 
noite para fugirmos pela floresta. Quando a lua fôr descen· 
do pelos morros azues cantarei tres vezes con10 a arapon
ga branca, e, se não fôr ao logar da espera-ligarei os pés 
com um cip6 e n1e lançarei ao rio. 

<<E partiu a pobre 1nulher deixando etn lagrimas o 
n1oço. 

11 Quando a lua recolheu-se, o canto da araponga bran
ca ouvio-se tres vezes e o moço, chefe dos brancos, não foi 
procurar Jaltira, 

<' Uma tetnpestade tnedonha formou-se entã0 e os raios 
foram tantos, que quasi todo o gado morreu queitnado, re
duzindo muito os animaes do tenente Antonio de Sá. 

« Quando amanheceu o dia estava a floresta toda ala
g~da; o chefe montou a cavallo e acompanhado por u1n 
pagem foi á pedra indicada p(1r Jahira, mas s6 encontrou 
a roupa da infeliz creatnra com uma corôa de flores de ma
racujá do matto em cima. 

11 O homem deu um grito de desespero e ficou tão lou
co que atirou-se na corrente para nunca mais apparecer! 

« A senhora branca soube do caso, montou a cavallo e 
correu ao rio onde só viu a roupa d.:. .fahira e o logar em 
que morrera o n1arido, e em prantos e gritos amaldiçoou o 
rio etn que cuspiu tres vezes. 

11 Então as aguas cavaram o chão e se esconderam no 
fundo da terra ; os peixes ficaram cégos, a floresta fanou
se e n1orreu. 

11 Quem á noite desceu a gruta do Itararé-da pedra 
ma/dieta, veria a pobreJahira Véstida de branco com a gri
nalda de flores de maracujá do matto, tendo ao collo o 
corpo do moço que morrera por ella. 

« A 's vezes a sua sombra vinha á beira da estrada ; 
matava os viajantes, tirava-lhes o sangue e ia ver se rea
nimava o seu amor. 11 
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-E calou-se o velho para dizer, depois de prolongado 
silencio : 

n A penitencia já se acabou, e um dia. quando menos 
se esperar, as aguas do rio abrirão de novo as suas mar
gens e se t.spalhará pela terra para reflectir á noite a luz 
de todas as estrellas do céo.11 

Ribeita de lguape.-Este rio nasce em Castro, com o 
non1e de Ribeirinha, ton1ando o de R·ibeira de lguape de
pois de rec€ber o Assunguy, que nasce em S. Luiz. 

Atravessa as fertilissimas terras dos 1nunicipios do 
Assunguy de Cima e Cêrro Azul, e desagua l'erto da cidade 
de Iguape. 

E' navegavel e recebe tuuitos trihútarios, sendo os 
mais volumosos, da 111argem direita, o Piedade, Ponta 
Grossa, Matto Pteto, S. Sebastião e Capivary-guassú, que 
desagua com ,, non1e de rio Pardo; e da margem esquerda 
o ftapirapuão, Sete Queb1adas, Turvo, Lageado Grande 
e Carmo. 

A salubridade do clima do valle deste rio e a uberdade 
de suas terras tê111 uma reputação tão betn fundada e reco
nhecida, que é escusado dizer mais sobre este assumpto. 

Além dos rios tnencionados, ha grande numero de ou
tros menores, a que nos referiremos quando tratannos de 
cada 1nunicipio. 

Nas bahias de Paranaguã e Guaratuba dese1nboccam 
111ais de oitenta rios, alguns navegaveis na distancia de 
muitas l~guas. 

O Estado do Paraná é atravessado em todas as dire
cções por innumeros rios importantissimos; mas a verda
de é esta :-nenhum delles se presta á navegação em toda 
sua extensão: saltos, baixios e corredeiras são os-obices 
naturaes que o navegante encontra de distancia em dis
tancia, embaraços esses que p6dem ser perfeitamente re
movidos, uma vez que o Estado possa acarretar com a 
avul~ada despesa que esse melhoramento exige. 
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BAHIAS 
O Estado do Paraná te1n apenas duas bahias : a de 

Paranaguá, uma das 111ais vastas do Brazil, e a de Guara
tuba. A primeira, abrangendo uma superficie de 7.200 

hectares, rodeada de florestas, entremeada de muitas 
ilhas, communica-se co111 o Atlant\co por tres barras, que 
são: a do Sul, entre o pontal do Sul e a Jllia do Mél; a 
Grande, entre a ponta Septentrional da Ilha do Mél e a 
?lferidional da Ilha das Peças, e a de Supe,,ag11y, entre a 
ponta Septentrional da Ilha das Peças e a praia de Supera
guy. 

Vê-se, pois, que estas tres barras são formadas pelas 
ilhas do .!f,fél e das Peças, cujo nome indica que, nesta 
ultin1a, existiu antigatnente utna fortificação. 

Na parte Meridional da b:ihia de Paranaguá se acha a 
bahia de Guaratuba, entre 25º 52' de lat. S., e 5º 20' de 
lopg. O. do Rio de Janeiro, segundo Roussin. Esta bahia 
contém dois canaes principaes--o de Sueste e o do Sul, 
sendo este o de maior profundidade. E' accessivel a navios 
de pouco calado. 

Na bahia de Guaratuba, e sobretudo na de Paranaguá, 
desaguam muitos rios, taes como o ltibe1é, Guarag11.ssú1 
Nhundiaquara, Cachoeira, Serra Jveg1a, Guarakessaba, 
na bahia de Paranaguá ; e BoguasstÍ-, S. João, Cubatão e 
Canavieiras, na de Guaratuba. 

Alén1 dos portos de Paranaguã, Antonina e Guarakes_ 
saba, l:;ta ainda outros na vasta bahia de !'aranaguá, acces
sivel a navios de 5 a 6 tnetros de catado em qualquer maré. 

Nesta bahia, bem como na de Guaratuba, não se en
contram recifes dissimulados á superficie das aguas; ape
nas se assignalam alguns baixios que de nenhum modo 
impedem a navegação. 

Os baixios mais notaveis são os seguintes : Pontal, 
Lastro, Baixio Grande, P1 aturá, Pimenta, Laranjeiras, 
Tibicanga, Mokuma, llka Grande e Ponta Calva. 
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Os portos de Paranaguá e Antonina ~ão constante
mente frequentados por vapores das companhias nacionaes. 
e por navios extrangeiros de diversas procedencias, muitos 
dos quaes fretados para o carregamento da herva-matte 
para as Republicas do Prata e do Pacifico. 

O porto de Paranaguã está hoje muito prejudicado 
pelas areias trazidas pelo rio ltibe1ê, que desembocca em 
frente á cidade. A obstrucção do porto obriga os navios a 
fundear em ponto distante da cidade, tendo portanto os 
passageiros necessidade de desembarc~r em escaleres. 

Em 20 de ~1arço de 1886 foi terminado o balisamento 
da barra, porto de Paranaguá e canal de Antonina, pelo 
Capitão-tenente Irinêo José da Rocha. 

Eis a relação das boias que foram collocadas nos ca
naes de S. E. e N. E. da barra de Paranaguá, seu porto e 
canal de Antonina : 

Canal de S. E .-Boia grande conica de ferro, com 
sino pintado de encarnado. 

Acha-se collocada no cabeço do Sul do grande banco 
N. O. S. E. com o pharol das Conchas. O navegante, ao 
deman ~ar a barra deve passar pelo Sul, e proximo a ella. 
afim de evitar o banco que lhe fica pelo Sul, na distancia 
de uma n1ilba. 

Boia. pequena conico de ferro pintada de encarnado, 
co111 o globo pintado de branco. 

Assignala a lage do Panema, que nas marés baixas 
tem um n1~tro de profundidade, corre ao S. S. E. N. N. O. 
com o pharol das Conchas, e E. e O. com o phar?lete da 
Fortaleza; em volta dessa lage ha bastante profundidade. 

Boia pequena conica de ferro, pintada de encarnado, 
com globo branco. 

Está collocada ao pé da lage da Baleia, na extremi
dade de um recife. O navegante P.6de passar entre esta boia 
e a do Panema, sem receio algum. 

Canal de N. E.-Boia grande conica de ferro, pintada 
de brauco. 

• 
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Acha-se collocada no cabeço do Norte· do grande 
banco da barra, na ponta denominada do Cigano, corren<lo 
a O. S. O. e E. N. E. com o pharol das Conchas. 

Porto de Paranaguá.-Boia pequena conica de ferro, 
pintada de encarnado ~om globo branco. 

Acha-se collocada no extremo Occidental da restinga, 
na Ponta da Cruz, Jogar onde existe tuna lage, proxima 
ao ancoradouro da cidade. 

Canal de Antonina.-Partindo do ancoradouro da 
costeira de Paranaguá com destino ao porto de Antonina, 
depois de fa~er a ponta da flita do Teixeira, se encontrc1m 
successivan1ente dez boias, cinco pintadas de encarnado 
com globos brancos, tres dt branco com globos da 1nesma 
côr, e duas listradas je encarnado e branco, do ~lto para a 
base, cotn bandeirola tambem listrada de branco e encar
nado. Os na,·egantes devem passar pela parte do Sul dos 
brancos, pela parte do Norte dos encarnados, e por un1 on 
outro lado, indifferenten1ente pelas listradas. 

Essas boias assignala.n as Jages seguintes, con1eçan
do da ponta da referida iJha, a saber : do Tacuand11bá, en
carnada, globo branco ; Grande, branca, globo encarnado; 
do Fundeadorsinho, encarnada, globo br<'lnco ; do Fundão 
Grande, branca, globo encarnado ; do Brião, {"ncarnada, 
globo branco; da Pc::dra do Fundo, listrada de branco ~ 
encarnado co111 bandeirola ; da Lavra, encarnada e globo 
branco; do Guarany, branca, globo en~arnado; do Apigiú, 
listrada de branco e encarnado com bandeirola ; da Colo· 
nia, encarnada, globo branco. 

PENINSULAS 

As de Superaguy e Guarakessaóa, na bahia de Para
naguá. 
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CABO 
O Cayo/Já, na babia de Guaratuba, formado pela Serra 

da Praia. 

ISTHMO 
Separa as aguas da bahia de Paretnaguã das da bahia 

de Iguape o lstlimo do Varadou10, que tem mais ou me
nos a extensão de r. 200 braças. 

Aberto u1n canal que ligue as aguas das duas bahias 
referidas, ::;e p0derâ estabelecer facil pern1uta dos produ
ctos agricolas de ~larattaguã, Guarakessaba, Iguape e Ca
nanéa. 

A abertura, portanto, do lsthmo do Va,·adouro é de 
palpitante necessidade ern beneficio do comn1ercio dos cen
tros de população que se acham á margem das alludidas 
bahias. 

NESOGRAPHIA 
Nas bahias de Paranaguá e Guaratuba, cbamalotando 

fie 1uanchas verdes o azul tenue das aguas, destacam-se 
muitas ilhas de differentes tamanhos, muitas das quaes 
extensas, lindas e fertilissin1as. 

Na bahia de Paranaguá encontrain-se as seguintes : 
flita das Peças, assim denominada por terem alli sido 

collocadas algutnas peças de artilberia, antes da cons~ 
trucção da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na 
Ilha do Mél, começada em 1767 e concluída em 1770. 

E' regada por alguns riachos, taes como o das Peças, 
que no centro se divide en1 dois braços; o Grande, o das 
Pescadas, o MO.e Luiza, o Laranjeiras e o Cangioca. 

Esta ilha estã situada na entrada da barra de Parana
guâ, vis-á-vis da Ilha do Mél. Nella estão os seguintes bair
ros : das Peças, Guanandituba, Laranjeiras, Tibicanga e 
Bertioga . 
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Ilha do llfél, co1n duas leguas de comprimento sobre 
uma de largura. Nella estão a Fortaleza de Nossa Senhora 
dos Prazeres, o Pharol das Conchas e o Pharolete da For
taleza. 

Esta ilha é geralmente plana e baixa, excepto na 
parte Oriental, onde se encontram montes cobertos de vi
çosa vegetação. 

No togar deno111inado Prainhas ha uni campo onde se 
póde fazer com vantagen1 a criação do gado cabrun1. 

A II/ia do Mé/ presta-se para a plantação do café. da 
canna de assucar, da mandioca, do anil e da baunilha, e 
produz excellentes anauazes, abacaxys, goiabas, araçás, 
melancias, !aranjas, limas e bananas. 

As fonuigas chamadas saúbas ( CEcodoma cephalotes) 
constituem alli uma verdadeira praga, difficil ele ser exter-
1ninada. Continuamente, de dia e de noite, damnifica1n as 
pb.ntaçõ~s de mandioca, a ponto de ás vezes trazerem o 
desanin10 ao espírito dos p0bres lavradores. 

O cli1na da Ilha do .WU é quente e hu1nido. As sezões 
affiigem não só os habitant~s desta ilha como os de todos 
os demais togares situados á margem das bah1as de Para
naguá t Guaratuba, onde reina o impaludismo. 

E' regada por alguns riach0:), taes co1no o Secco, Ce
dro, Perique, Hospztal e ou~ros menores. 

As aguas destes riachos são geralmente avermelhadas 
e attribne-se este facto ao desfolhamento àos inangues 
(Avit:P.ucia nítida, L-inn. fam. das myopo1aceas), que orlam 
as n1argens de todos elles. 

A população e111prega-se na pesca e no plantio da 
1uandioca, de que tira o principal elemento de sua subsis
tencia. 

Muitos dedica1n-se ta111bem ao serviço de guardas da 
Alfandega de Paranaguã e de praticos do ca_n~l. 

Notámos que a longevidade predomina na Ilha do Mél, 
apesar da pobreza que victima a maioria de seus habitan
tes. Percorrendo a ilha E:.ncontrámos individuos de 60 a 70 
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annos de edacle, ainda com bastante vigor physico e n1a11i
festa aptidão parei trabalhos pesados. 

São quasi todos analphabetos os habitantes da Itlia 
do Mél, que, apesar de possuir uma população de cerca de 
600 almas, não dispõe até hoje.de uma escola de instrucção 
prin1aria ! 

Outro mal , e não menos funesto do que o anteceden
te, notáiuos nesta ilha: devido ã falta de instrucção, e tal
vez aos ntinguados recursos pecuniarios de seus habitan
tes, que os impede1u de irá cidade de Paranaguá eftectuar 
seus c;asamentos perante a auctoridade civil, é a11i dinii
nuto o nun1~ro de uniões legitünas ! Por isso quasi todos 
são ajuntados, segundo a expressão daquella pobre gente, 
digna por certo de n1elhor sorte e cordial protecção, atte0 _ 

ta a boa índole de que é dotada. 
A /Ilia do Jl!Ié! é um togar aprazível. Situada á e;:ntrada 

da barra, e tendo fronteira a filia das Peças e as ilhotas 
das Palmas, ella se mostra pittoresca aos olhos dos que 
entran1 e sahe111 a barra de Paranaguá. 

E ' esplendida a sua extensa praia de areia branca e fi
níssima, crivada de pequeniuas conchas alvas como a neve, 
debruada de iuatto, se matto se póde chamar á vegetação 
fanada que se levanta a pequena distancia das aguas. 

'\ 

A orla das longas praias apresenta configurações geo-
metricas diversas : ora predontind. a linha recta, ora a 
curva, ás vezes a mixta, quasi seinpre a sinuosa. 

E essa belleza redobra, se a praia fôr observada na oc
casião em que o sol desponta esbrazeado, tingindo de ouro 
a :-;uperficie encrespada da bahia. 

A' tarde o panorama é diverso ; é triste, é taciturno. 
Quasi sempre uma viração forte perpassa sobre a praia, 
torcendo com viokncia a copada dos arbustos que a orlan1. 
O sol descamba, itnrnergindo nas ondas. 

A' beira da prclia se extende um longo cordão de casi
nhas cobertas de palha Je gua1 icana. Limitado é o numero 
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de habitações caiadas e cobertas de telhas, que mostrem 
assim boa apparencia. 

Nos mezes de l\laio e Junho a pesca se torna muito iu
teressante e divertida, devido aos grandes cardumes de 
tainhas que entrau1 a barra. 

O povo da ilha, be1n como o da Costeita do Sul du
rante os referidos mezes se emprega exclusivan1ente em 
lancear, segundo a expressão local, colhendo ás vezes nas 
suas extensas redes centenares dP. tainhas. 

A scena é curiosa e dest.n1penhada con1 n1axi1ua pres
tesa : quando o espião descobre o car<lnn1e á tona d 'agua, 
a rede é i111111ediatan1ente extendida no mar, e nesse traba
lho executado acceleradamente e com visíveis demonstra
ções de alegria, tomam parte homens e mulheres, que en
tram n 'agua sem tirar as vestes. 

A terça parte do peixe apanhado pertence ao dono da 
rede, e o resto é distribuído egualmente pelas pessoas que 
o auxiliaram a puxar o lance. 

A Ilha do Afél, apesar das poucas commodidades de que 
dispõe, é ainda o logar preferido pelas pessoas que neces
sitam de banhos de mar. 

Se fosse alli montado um estabelecimento apropriado, 
,,. ella sem duvida se transformaria u 'uma excellente estação 

balt1earia. Situada á entrada da barra, as aguas são alli 
excellentes. 

A con1posição cbimica das aguas do Atlantico é a se
guinte : 

Chloreto de sodio . . 25,704 
Chloret0 de magnesio 
Sulfato de magnesia 
Sulfato de cal . . . 
Carbonato de iuagnesia e cal . o, 103 

Cndependente destas quantidades de saes existentes 
em um litro d 'agua, a analyse chymica descobre ainda 
vestígios de iodo, de brometos, de ferro e de manganez. 
Contém tambem uma ma teria organica gorda, phospho . 
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rescente, devido sem duvida a animaes e vegetaes que 
vivem esuccumbem em seu seio. 

Como é notorio, a agua do Atlantico é ~algada e salo
bra, e a sua densidade é de 1,028. 

· A sua temperatura varia segundo as estações e a te111-
peratura ambiente da atmosphera. 

O estado electrico do mar entra em parte no resultante 
de suas forças medicatrizes. 

Russel, Buchan, Clarke, Floyer e outros medices in
glezes foram os prin1eiros a chamar a attenção dos seus 
collegas ácerca da.1nedicação balnear; isto ha u111 seculo 
ma1s ou menos. 

Desde então o trata1nento salino foi ganhando impor
tancia dia a dia. 

A experiencia tem eloquentemente demonstrado que 
os banhos de mar combatem as diarrheas antigas; as 
affecções catarrhaes, contrahiclas durante uma estação fria 
e humida ; as irritações do peito, oriundas de simples 
defluxo e que se rep!tem em todos os invernos; as escro
fulas ; as hemorrhoidas ; a anemia ; as bronchites, caracte
risadas por espectoração abundante; as corysas; as angi
nas com hypertrophia dos amygdales ; as evacuações 

... brancas da mucosa vaginal ou uterina; e sobretudo os 
rheumatismos chronicos, motivados, como é sabido, por 
utn resfriamento e n1antidos por vicio da transpiração. 

A medicação balnear tambem é excellente contra 
algumas molestias cntaneas. 

Dizemos algumas muito de proposito, porque ha mo
lestias cutaueqs que se curam com sitnples tratamento, e 
outras ha que são manifestações de un1 n1al interno, ou 
de uma d-iatkese, e portanto impossível de serem atacadas 
sómente por meio do tratamento balneario. 

Referindo-se aos banhos de mar, diz o Dr. Claparede : 
<<Quando um agente therapeutico é assaz poderoso para 
fazer vibrar todo o organismo, é preciso contar logo com 
grandes effeitos; é esse resultado em particular da electri-
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cidade, da hydrotherapia e dos banhos de tnar, que parti
cipa1u de um'l e cle outra n1edicação. O sangue impellido 
para o coração. atrayés de tortos os orgãos, con1 unia ra
pidez que lhe não é commum , e regressando com força á 
periferia do corpo, através desses mesmos orgãos, provoca 
entre estes ultimes u111 augmento de vitalidade, cujo be
neficio sobre o todo da econou1ia não se faz esperar por 
n1uito tempo. 

cc O es ton1ago, indolente até então, pede itnperiosa-
1nente un1a alimentação suhstancial. 

<< Os vasos chyliferos absorve111 com 111ais energia o 
producto da digestão, e o sangue torna-se tnais rico. 

11 A riqu ::za do esto111ago, pela sua parte, faz a força 
do systema nervoso ; e quando este é forte (sanguis mode
rator 11en1orum) as dores diinínuem, o socego volta e a 
saude segue-~e á doença. 

" Explica-se assitn a rapidez dos effeitos salutares ob· 
tidos pelos banh0s de tnar por individuas naturalmente 
fracos ou convalesct:ntes, que pedem ao tratamento salino 
as forças que nunca tiveratn ou que perderam durante uma 
doença longa e grave, produzida por trabalhos repetidos 
de espirito, por vivas etnoções tnoraes, ou por quaesquer 
excessos. 

11 E' ainda a esta simples tbeoria que se devem attri_ 
buir os resultados que geraln1ente obteetn as chloroti
cas, ou rlonz~llas tardias, cujas enfraquecidas forças não 
pern1itten1 ver realisar n 'ellas em ten1po opportuno e com 
todas as garantias de segurança, essa revolução profunda 
que deve preparal-as para o papel in1portante que lhes re
servou a natureza. >) 

Se conven1 prescrever os banhos de tnar ás pessoas 
victimadas pelas molestias referidas, é perigoso aconse
lhar essa n1edicação, muito estimulante do systema circu
latorio, aos homens vigorosos, de temperamento apopleti
co, cujo sangue rico e sempre em effervescencia, exige 
que não o excitem. 

1 • 
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As ~reauças, as n1111heres de constituição debil, todas 

as pessoas convalescentes de utua enfenuidade grave, etn 
que1n a reaçção apparece co1n diffi.culdade, devem preferir 
a estação quente para o uso desse poderoso agente thera
peutico, que dá aos russos e sobretudo aos inglezcs o de~
en vul vi men lo physico que tanto os caracterisa. 

O ar que os doentes respiram nas praias da 11/za do 
ilfél, asseia.das e sem alagadiços, produz quasi se111pre ef
feitos identicos aos que provém dos banhos. Elle contém 
<lS puras e111anações do Oceano, além dos elementos co1u
n1uns á at111osphera en1 geral. 

Os effeitos salutares desses banhos dt· ar sentin1os en1 
l\faio de 1898, quando fo1uos fortalecer alli o organismo 
depauperado pela vida sedentaria que te111os con10 homem 
de lettras. 

filia Rasa, com duas leg.1as de extensão, pouco pro
ductiva e sujeita a inundações. Nesta ilha se erigiu un1a 
capella em 1839, dedicada ao Senhor Bon1 Jesus de Pavuçâ, 
no sitio do finado Capitão João Alves Cordeiro. A cons
trucçã.o da r~fc:rida capella foi feita á custa deste e de 
mais alguns outros fieis. 

Ilha da Cotinga, visinha da lllza ·Rasa, de que é sepa
rada por u1n ri~cho. E' extensa, montanhosa e fertil : ten1 
excellente agua potavel e u1n bom fundeadonro, chamado 
Porto de Nossa Senhora, o qual fica fronteiro á cidade de 
Parauaguá. 

Em urna das suas enseadas naufragou um corsario 
francez, en1 9 <le Março de 1718, e encalhou o vapor nacio
nal S. Salvador, em 1839. 

O referido corsario conduzia grandes cabedaes: João 
de Araujo e Silva conseguiu com muito sacrifi~io retir.ar 

· do navio submergido um cofre contendo moedas de prata 
e ouro no valor de quatorze mil cruzados. 

Na Ilha da Cotinga ha um mastro de signaes das em
barcações que entram a barra. 

.. 
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Esta ilha faz parte dos terrenos pertencentes ao roc10 
de Paranaguá. 

Nella aportaram, e1n 156o, os pri1ueiros povoadores 
de Paranagnâ, de origen1 portugueza, vindos de Cananéa. 

já exfstiu alli uina capella, sob a invocação de Nossa 
Senhora 1las Mercês, a qual foi edificada em r677 e dttno
lida etu 1699, por Antonio Morato, en1 virtude de orden1 
que obteve do visitador do bispado, Padre João de Souza 
da Fonseca, em despacho de J 9 de Outubro de 1699. 

Na bahia de Paranaguá existem ainda muitas outras 
ilhas, taes como a do Teixeira, 111uito fertil e con1 u111 
enorn1e sambaqui; a .fe1ert, a Lamin, a Guararema, a 
ftapema, a áas· Palmas, do Albano, a Uvamiranga, a Bi
guá, do Gonçalo, do Barbosa, do Corisco, a Bertioga, B~
nito. das Gamellas, das Ost1 as. das Cobras, onde se acha 
o lazareto do n1esmo nome; a das Laranjei1as, do Poru
quara, do Pinto, do Pontal, etc .. 

Na bahia de Gu&ratuba encontra111-se as seguintes : 
Ilha da Pescaria, pittoresca por se achar em po.5ição 

fronteira á villa de Guaratuba. Possue u tn grande samba
qui e boa agua potavel. 

flita do Ratt>, proxiina a da P.;scaria e inf..:rior a esta. 
especialmente por não conter Jgua. 

Ilha do Capinzal, toda coberta de viçosa vegetação, 
co:n cerca de un1 kiloruetro de co1nprim~nto e meio de 
largura. Tem alguns sambaquis e en1 certas partes as suas 
terras são alagadiças e portanto excellentes ao cultivo do 
arroz, 

Ilka, do EstaleirQ, fronteira a do Capinzal ~ é menor d<> 
que esta, não tem matto e ~onta um sambaqui apenas. 

Esta ilha é assim chama.da por ter o finado Major 
José Leandro da Costa construido alli o brigue Carij6, em 

1845. 
/!lia das Garças, coberta de maugues. Corta-a ao mei<> 

um canal que dá passagem franca a canôas e lanchas. 
flka do Capi1n, coberta tambem de mangues baixos. 

.. 
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Extende-se paraltelan1ente á costa d:'.l bahia <le Guaratuba. 
na parte Septentrional, em frente ao rio dos Méros e o 
Aforro de Fórn. 

Ilha das Palmeiras. a tnaior de tonas. con1 ciois gran
cies sambaquis e bastante nl'vleira. E' 'circumnalia de exten_ 
sos n1angaes, que p6dem fornecer n1ilhares de nletros cu
bicos de lenha. 

Ilha do llfonte Alef(re. na entrana cio rio Cubalão 
Grande. Contém tres sambaquis. oncie já foram encontra
dos diversos utensilios <leixados pelos innios Carijós. que 
ontr'ora dotninavam o nosso littoral. 

Esta ilha é coberta de matto e o seu terre110 ê fertilis-. 
SllllO. 

Ilha d<J Chapéo, que da barra <lo rio Araribá extende
se para o Sul. até o rio S. foão. Está fronteira ao .Wonte 
Alegre, tem u1n sambaqui ele inferior qualirlade e o seu 
porto é abundante d 'agua, dnrante as enchentes do rio Cu
batão. 

!lha do Morro da Barra na foz do rio Cubatão. cober
ta de matto, tendo uma pequena varzea: é orlaila de man
gue e regad::t por um riacho chatnado Guackimá. 

Quasi todas estas ilhas são habitadas. e alg-umas 
contén1 desenvolvicias plantações ele arroz e de mand;oca. 

Rm to.dos os rios caudalosos cio Estado do Paraná en
contram-se muitas ilhas, unias cobertas <le esolendida ve
getação e outras completamente nuas, por ficarem im111er
sas durante as enchentes. 

A maior ilha fluvial do Estado é a G1ande ou das Sete 
Quédas, situada no rio Paraná, entre a foz do Piquiri1 e a 
do lvaky. 

Segundo o Engenheiro 'Vjlliam Lloyd, a Ilha Gran
de, de 80 kilometros <ie extensão, divide o rio Paraná em 
dois grandes bra~os que, ao se reunirem. abaixo da ilha, 
têm ·uma largura de mais de .s kilon1etros. Logo abaixo 
desta ilha está o estupendo St1llo do Guayra ou das Sete 
Qutdas . 

• 
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SAMBAQUIS . . 
o Dr. I,adisláo Netto, que fez observações .a ~espei~o 

dos sambaquis dos Estados do Rio Grande do Sul e. Rt? 
de Janeiro, diz que sobre a orige111 dessas collinas art1fi~t
aes diverge111 as opiniões dos que as t ên1 perfuncto~1a
niente estudado. Parece, entretanto, accrescenta o refe~1do 
escriptor, que, en1 tudo semelhantes aos kojkknomod~ings 
da Dina111arca, fonun estes depositos de conchas. 1uannhas 
tambem formados e accun1ulados graqualmente pela niã.o 
do homem , pois que de permeio com os 111ariscos e espi
nhas de peixe que os constitucn1, acham-se ahi . frag111en
tos de louça primitiva, artefactos de pedra, finalmente, es
queletos hunJanos que parecetn tf:r sido inhu1uaqos em 
epocbas divtrsas, e portanto n as cli_fferentes a~turas que 
successivamente tiveran1 os san1baq_uis. 

A exuberancia de p escado foi sen~ duvida o principal 
motivo que levou os Carijós a perma neceren1 nas ilhas da~ 
babias de Paranagµá e Guaratuba e nas ~erras . que 1nar-
geam as referidas bahias. . 

Era extraordinaria a quantidade d.~ ~rustaçeos e mol
luscos que alli apanhavam . As cascas dest~s mariscos 
eran1 atiradas para um lado. das tabas , onde, pela gi:ande 
agglomeração, constituiam n1ontes elevados a que denuu 
o non1e de sambaquis. 

As ostreüas, de que se t en1 extrahido a n1ateri~ pri
ma para o fabrico de toda a cal consumida nas constr~c

ções do littoral do Estado, são co111111uus nas n1::.lrgens. dos 
rios Sagrado, J!lzéos , Cubatão, Guatnguassú, Almezdas• 
Correias, Fo1al, das Pt:dras, Saquarema, /acareliy , Fais
queira, Faisqueirinha, Cachoeira , Guatinga, Sapitandtt7Ja , 
Cacatú, 111on o Grande, Rio do llf eio, Rio do Inferno, 
Co1itibaiba 1 S. João e Rio do Sambaq1ti. 

Nesses sambaquis tem-se encontrado ossadas humanas, 
cinza, carvão vegetal, fragmentos de vasos de barro, ossos 
de animaes s ilvestres, espinhas de peixes, machadus •ie 
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seixo e outros utensilios de que se utilisava a extincta po
pulação que do111inou naquelles logares. 

O Sr. Baptista Caetano, estudando na língua tupy a 
etymologia do vocabulo sambaqui, diz o seguinte : 

« Sambaqui significa litteralmen te montão de ostras ; 
tambá-concha, e ky-collinas conicas como peitos de mu
lher. Nos substantivos guaranys a 1nud~nça do t em k as
pirado ou gu fórma a passagem do valor absoluto ao rela
tivo; como os portuguezes na sua lingua não tê1n aspira-

• 
çào, davam-n 'a por e ou s. Além disso, em palavras com-
postas, o genitivo occupa o pritneiro logar, e d 'ahi resulta 
hambahy, cotlina de conchas. Póde tambem ser estropia
n1ento de ltambakiab, refugo ou varr~douro de ostras.11 

-O littoral do Paraná é um vasto campo para investi
gações paleoethnologicas. 

Nas itntnediações da cidade de Antonina existem 
grandes sambaquis, taes como o do Gou/art, onde já foram 
encontrados n1uitos esqueletos e grande quantidade de 
fosseis. As ossadas, porém , alli descobertas nãu foram 
retiradas perfeitas pelo u1otivo de se pulverisarem facil
mente. Segundo a opinião auctl)risada do Conselheiro 
Caruiuhoá, ellas têm para inais de trezentos annos. 

Os nossos sambaquis, fornecendo, co1110 dissen1os, 
material par~ a fabricação de toda a c?.l consumida no 
littoral, tendem portanto a desapparecer. 

PHAROL 

A entrada da barra de Paranaguâ é assignalada pelo 
Pltarol das Conckas, que está coltocado na parte Orien
tal da Illt.a do Mél, 60 metros acima do nivel do mar. 

Dioptrico, luz fixa ao alcance de 20 milhas. Funccio
na desõe 25 de Março de 1872. Neste pharol foi traçada a 
seguinte inscripção : 

• 

t 
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REINANDO 

Ü SENHOR D. PEDRO II, I. C. 
0 BARÃO DE COTEGIPE, MlXISTRO 

DA MARINHA, )!ANDOU COnSTRUIR 

ESTE PHAROL. 

1870 
Antigamente existiu no morro das Conchas, onde 

está hoje o pharol, um mastro de signaes, para se falar 
co111 a Fortaleza, a qual por sua vez tamben1 se correspon
dia con1 a ltlia da Colinga, que a seu turno transmittia 
á cidade signaes de entrada de navios. 

A correspondencia, precedida de tres descargas de ca.
nhão, significava reQate, ao qual todos os moradores das 
ilhas das Peças, do ~fé/ e Rasa eram obrigados a acudir. 

Esta providencia foi tomada desde 1734, durante o 
governo do General Antonio Luiz de Tavora, Conde de 
Sarztdas, para evitar a invasão dos corsarios que bordeja
vam na costa. 

PHAROLETE 

Na Ilha do Mél, na Fortaleza de Nossa Senhora dos 
Prazeres, ha tambem um phoro1et~. catoptrico, luz fixa ao 
alcance de 6 milhas. 

Começou a servir desde I~ de Agosto de 1875. 

FORTALEZA DE NOSSA SENHORA 
DOS PRAZERES 

Sendo a barra de Paranaguá visitada por corsarios, 
ordenou o Marquez de Pombal ao Governador da Capita
nia, D. Luiz Antonio de Souza Botelho e Mourão, mandas
se erguer um forte na entrada da al1udida barra. 

Attendendo o Governador ás ordens terminantes que 
recebera, determinou a seu irmão e ajudante de ordens, 
Tenente Coronel .Affonso Botelho de Sampaio e Souza. que 

• 
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seguisse itnmediatamente para Paranaguá afim de alli dar 
~omeço as obras que, encetadas a 19 de Janeiro de 1767, 
fora1n concluidas d 'ahi a trcs annos, ainda no reinado de 
D. José I. 

Para levar-se a effeito a construcção do reducto foi 
lançada u1na subscripção fi>Tçada aos moradores da villa 
de Paranaguâ, que então muito soffreram com as constan
tes exigencias elos agentes do governo da Metropole. 

· Está a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres (1) si
tuada na Ilha do Mél, na fralda do Morro da Baleia. 

Suas nturalhas são de cantaria, e o local onde 
foi ena edificada apresenta grandes desvantagens estrate
gicas: assente na base do alludido n1orro de pedra nua, os 
projectis con1 que fôr alvejada, batendo sobre elle, são suf 
ficientes para dizitnar a guarnição das baterias. 

Dentro da Fortaleza ha uma capella com a hnagen.1 de 
Nossa Senhora dos Prazeres, e onde os moradores da llka 
do Mél rezam o terço. 

Essa capella foi concluida a 23 de Abril de 1769. dia 
em que pela primeira vez salvou a artilheria na Ilha do 
lvtél. 

Nesse tempo estava a Fortaleza armada com duas pe
ças de calibre 24, duas de r8 e duas de 12. 

No frontesvicio do e<lificio lê-se a seguinte inscripção, 
que reproduzimos fie1mente, afim de conservar a sua origi
nalidade: 

, 

1770 

REINANDO EM PORTUGAL 

o SERENISSlMO SENHOR DOM JozE PR 

IMEIRO MANDOU FAZER ESTA FORTALEZA 

0 ILLUSTRISSIMO E EXCEI.LENTISSIMO SEN 

(1) Assim denominada por ordem do Governador D. 
Luiz Antonio, que era afilhado de Nossa Senhora dos Pra
zeres : d 'ahi a sua especial devoção por esta santa . 

• 
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HOR DOM: Lu1s ANTONIO DE SOUSA BOTELHO 

MOURÃO. SENHOR DAVILLA DE ÜVELHA. MORG 

ADO DE MATHEUS, FIDALGO DA CASA DE SUA 1\1 
AGESTADE, COMENDADOR DA ÜRDE:W: DE CRI 

• 

STO GOVERNADOR DA FORTALEZA DE VIANA 

GOVERNADOR E CAPITÃO GENERAL DESTACA 

PITANIA DE SAO PAULO NO J\NNO QUART 

O DO SEU GOVERNO DE r769. 
O estado da Fortaleza, apesar desta receber ás vezes 

alguns reparos, é pouco satisfactorio. A proseguir assim 
não inspira elta a u1enor confiança e nem poderá offerecer 
auxilio pro1npto e efficaz, en1 caso de ataque ou defesa. 

· Falta de petrechos de guerra, com as vetustas e im
prestaveis peças desn1ontadas, sem pessoal disciplinado e 
affeito aos manejos militares, assim mesmo a Fortaleza de 
Nossa Senhora dos Prazeres sustentou, no àia 1~ de Julho 
de i850, uma lucta t~rrivel, confonne verá o leitor do se
guinte excerpto historico : 

COMBATE SUSTENTADO PELA FORTALEZA DE 

NOSSA SENHORA DOS PRAZERES CONTRA O 

CORMORANT, VASO DE GUERRA INGLEZ. 
. 

O dia 29 de Junho mostrava-se limpido e brilhante. 
como quasi todos os dias da quadra invernal, em que o céo 
se apresenta anilado e tranquillo. 

Dois pescadores da Ilha do Mél, Manoel Felippe San
tiago e seu irmão Benedicto Felippe Santiago, exerciam 
despreoccupadamente nesse dia a sua singella profissão, 
á entrada da barra de Paranaguá. 

De repente perceberan1 ao longe o fumo que se evola. 
va da chaminé de um grande navio e ascendia ennovelado, 
enroscando-se á cauda das correntes aereas que dominavam 
então. 

E o navio, cortando as vagas, que se esfarinhavam 
em seu costado de ferro, disparava accelerado em direcção 
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á emboe<::adura da barra. Ahi chegando diminuiu a marcha, 
e o seu commandante. Hubert Schumberg, acenou aos pes
cadores. que immediatamente se approximaram, em sua 
1 igeira canôa, sendo o maic:1 etfoso, ~Ianoel Felippe Santia
go, recolhido ao tombadilho do navio, ficando o seu ir
mão guardando a canôa. 

Depois de dispensar-lhe alguns mentidos affagos, o 
con1mandante convidou-o para servir-lhe de pratico doca
nal até a cidade rle Paranaguá. 

l\tianoel Felippe, vendo que o navio era de guerra e 
prevendo algun1a perfidia, algun1a traição premeditada, 
não quiz annuir ao convite. O commandante, porém, in
sistiu que o guiasse, dizendo e1n tnau portuguez que abso
lutamente não tinha a idéa de fazer mal algum á popula
ção da cidade. indo apenas alli ref1escar. 

Em vista de tal affirmativa. que fôra ardilosamente ex
posta com toda a gravidade, Manoel Felippe, caipira sim
ples e cre<lulo, accedeu ao convite e ordenou a seu irmão 
que voltasse para casa e o esperasse no dia seguinte. 

Assim transfontÍado ein pratico improvisado, determi
nou a rota que o navio deveria seguir até Paranaguá. 

Ahi chegando, ás 10 horas da manhã, foi dar fundo 
na Ponta da Figueira, situada entre a Ponta da Cruz e o 
Porto do Allemão. 

O Connotant (1) estava tripulado cotn cerca de 200 

pessoas. 
Sem perca de ten1po, sen1pre considerado precioso pe· 

los splêneticos filhos da velha Albion, o commandante 
Hubert mandou arrear tres escaleres, tripulados por gran
de numero de homens armados, os quaes se dirigir&m ao 
Porto do Allemão, ondé estavam fundeados os brigues As
tro, Sereia e D. Anna, ex-Leonidia, a barca Rufina e as 
galeras Conclusão e Campeadora. 

( 1) Cormorant é o nome dado a um passaro aquatico, 
de porte grande e abundante na Terra do Fogo. 
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~iaooel Felippe, detido e vigiado no navio, co1neçou 
a ver a realidade lamentavel de sua previsão. Pouco e pou
co foi levantando a ponta do véo que occultava o tristissi
n10 mystêriO. Percebeu que fôra illudido e que involuntaria
mente contribuira para a pratica de um revoltante insulto 
ao brio nacional ! 

O seu coração convulsionou, latejou ern tran 
ses de supre1na affiicção ! O remorso mordia-lhe as carnes 
que se arripiavan1, estremecia, arrependera-se do erro e1n 
que cahira ; n1as, já era tarde, muito tarde ! 

Desolado, junto a un1 dos mastros do navio, e rumi
nando a justa indignação que sente todo o patriota ao ver 
enxovalhado o symbolo sagrado da soberania nacional, 
Manoel Felippe, presenciava a111argurado o desdobran1ento 
de uma scena tristíssima de latrocinio e de menoscabo ao 
territorio da Nação. 

Os inglezes, chegando-se ao brigue D. Anna, dera1n 
utna descarga de clavina, e, sacando das espadas, viola
ram as escotilhas, <1ue estavam lacradas pela Alfandega. 
Em seguida apoderaram-se do brigue Sereia e varejaram as 
demais embarcações alli fundeadas, em que s61nente en
contraram abundancia de viveres destinados ás respecti
vas tripulações. 

Em face de tamanha ousadia e revoltante depredação, 
o valente rio-grandense, José Francisco do Nascimento, 
commandante do brigue Astro, para livral-o da pilhagem, 
fêl-o submergir por meio de um grande rombo que abrira. 
no costado dessa embarcação, ficando ~6ruente fóra d 'agua 
a ponte. dos mastros. 

Ante a attitude petulante e bellicosa dos invasores, a 
população encheu-se de panico, e de bem justificada indi
gnação. 

As auctoridades locaes, baldas de todos os elementos 
'1e resistencia, nenhuma providencia tomaram. 

Tendo ido as visitas da Alfandega e da Saude e pas· 
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sanda perto do brigue D. Anna, tripulado jâ por inglezes, 
exclamaram estes, d~ pistola em punho : _ 

Não abaquem ! lVão atraquem, se não querem morrer! 
Em \Tista disto, o escaler ricochetou então em direcção 

ao v&por. donde o commandantc disse : 
u Venho a este porto arrastar as embarcações que se em

pregam no Ira.fico illici·to da costa d1 Aft-ica. 
<' Auctorizado por ml'Zt alm-irante, não tenho que da1 

satisfação ás auctoridades do paiz, e nem tão pouco á A ifan
dega. ,, 

Em seguida entregou ao amanuense, que servia de 
guarda-1116r, Francisco José Pinheiro, um officio subscri
ptado ao co1nn1andante da f0rç~ da cidade de Paranaguâ. 

O juiz niunicipal Dr. Filastro Nunes Pires, o delega
do de policia José Francisco Barroso, e mesmo o chefe da 
guarda nacional , Manoel Antonio Guitnarães, negaram-se 
a receber o referi<lo offic:o, em virtude do que o alhtdido 
amanuense o depositou na agencia do correio. 

A indignação razoavel de que todos os de terra acha
vam-se possuídos subiu exaltadamente ao ultimo degrau 
do furor ! Os mais excita<los, entre os quaes sobresahiam 
o italiano Fragoni, commandante do brigue D. Anna, e 
o destemido José Francisco do Nascimento, a que jã nos 
referimos, vendo que as auctoridades continuavam sem 
acção, deliberaram tomar a ·si o desforço, para o que fize
ratn, ã sua custa, acquisição de tudo que é necessario para 
uma peleja. 

A u.xiliados pelos briosos Paranaguenses Manoel Ricar
do Carneiro, Bento Antonio de Menezes, Lino de Souza Fer
reira, Antonio Christovão da Silva, José Cardenas do 
Am'B.ral. Joaquim Caetano de Souza, Caetano José de Sou
za, Antonio José de Medeiros, empregado no commercio 
do Rio de Janeiro, Custodio Bor.ges, Antonio José da Costa 
Junior, Francisco Pires, Antonio Gonçalves Pendão, Victor 
da Silva Freire, Manoel José de Oliveira, Salvador do Pra
do, José da Cruz, João Feliciano dos Santos, Manoel Luiz 

• 
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Fernandes, Previsto Gonsalvcs da Fonseca Colun1bia, Izi
~loro !\fãrques Leal , l\fanoel Francisco Grillo e alg uns ou
tros, inclus ive toda a tripulação das embarcações apresa 
das, seguiran1 para a Fortaleza, ás 9 toras da noite de 29 
de Junho de 1850, em lanchas, botes e canôas, e alli chega
ratn ás 8 horas da manhã do dia seguinte, após uma via
gem cheia de embaraços, devido ao temporal que est alou 
alta noite. 

Chegados á Fortaleza, co1nn1unicaram o succediJo e 
os seus intentos de dtsforra ao commandante della, Capi
tão Joaquitn Ferreira Barboza, e trataram de se preparar 
para a pre111editada acção, acondicionando as velhas peças 
de artilberia, que estavam desmontadas e quasi que itu
prestaveis. 

No dia 30 de Junho o juiz u1unicipal animou-se a en
dereçar ao comn1andante Hubert um officio, que foi res
pondido. 

Em 1 ~ de Julho, á:-; 8 horas da manhã, o Cormorant , 
levantou ferro e zarpou e1n direcção á barra, rebocando as 
tres embarcações nacionaes. 

Como se vê, parece que o principal fito era fazer acqui
sição de navios, a pretexto da justa represalia ao torpe e 
criminoso tra fico dos infelizes do continente africano. 

Approximando-se, poréiu , da Fortaleza, o Capitão Fer
reira Barboza dirigiu o seguinte officio ao corumandante 
do vapor inglez : 

11 Ilhno. Sr. 

((Tenho ordem do Governo para V. S. não levar as 
barcas nacionaes, que não estão despachadas pelas autori
dades da cidade e ne1n por mitu, como Com mandante desta 
Fortaleza; pois do contrario vejo-me obrigado a fazer fogo~ 
e só assim póde sahir o vapor. 

«Deus guarde a V. S. · 

11 Fortaleza da Barra de Paranaguá, 1. 0 de Julho de 
1850. 
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.. .Joaquim Ferreita Barboza, Capitào Commandaute da 
Fortaleza•>. 

Es te officio, porém, não chegou ao seu destino : os 
qu~ o levavam tiveram de regressar de meia viagen1, por 
ter sido disp arado u1n tiro sobre elles , nào tendo felizn1en
te causado o damno desej ado pelo insolente inimig o. 

Em seguida a F ortaleza deu um tiro de po~vora secca, 
sendo logo respondido co111 outro de bala, desfechado pela 
artilheria de bordo. Então os briosos e valentes Brazilci
ros, exasperados , perceberam qtH: era chegado o 1no111entv 
de solen1ne vindicta ! Ro111peu fogo vivo e te111eroso de 
parte a parte, sendo o troar dos canhões ouvido distincta-
1uente na cidade de Paranaguá, apesar de consideravel 
mente distante do theatrú da lucta. 

Não obs tante a iiuper icia e soffregllidào dos artilhei
ros e a iu1prest~bil i<lade das pt ças da Fortaleza, pois ape
nas trc::s estava1u ew estado de f uncciona111ento, sendo en
tretanto necessario calçai-as com pedras e pedaços de 
váus, após o desfech aw ento de cada tiro, todavia não foi 
Pt-tJ.U..:no o desastre causado ao vapor, que perdeu um ho_ 
1ne111 e levou a popa e unia das rodas da1unificadas pela 
bateria <le terra. 

O fogo do navio foi inedonho e uutrido ! As balas ba
tiam sobre a muralha de ca ntaria, e bombas. explosivas ar
rebentavam de encontro ao rochedo, que jaz á retaguarda 
do forte. 

Uma bala de grosso calibre feriu a muralha, tirando· 
lhe uma grande lasca e indo u111 estilhaço entrar no quarto 
onde pernoitava o sargento da guarda nacional, Thomaz 
José de Oliveira, destacado na F ortaleza no n1ez de Junho. 

Este mihtar, vergonha dos homens e ~specialmente 
dos que vestem farda, foi o encarreg3.do de levar o officio 
a que já nos referimos ao commandante Hubert. Quando o 
iniinigo atirou sobre elle e seus companheiros, cahiu tre
mendo e desassisadamente no fundo da canôa, gritando 
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aos remeiros :- Veja1.•1 se eu estou morto! Veja11i se eu estou 
mo1tol 

Chegando á terra, em vez de ir c01locar-se ao lado de 
tantos heróes na defesa da dignidade da Patria, foi se es
conder en1 seu quarto ! 

Atemorisado, porém, ao som da artilheria, que trqava 
assombrosamente, e não se considerando seguro no escon
derijo, disparou para o matto, gritando: sou de paz / Sou 
de paz! Não gosto disto! Soccor10 .. ./ Socco1ro ! 

Foi esta a parte coruica da 1ucta. 
Terminada a acção, tornou-se esse home111 o alvo de 

acres zombarias e a111argas verberações. 
E com effeito, se aquelle espírito pttsi1lanh11e, se aquel

le sargento poltrão não tivesse corrido para o matto, teria 
infallivelmente sido victitna do estilhaço de bala, que pe
netrou em seu quarto, onde, além de outros estragos, ar
rancou violentamente a fechadura da porta. 

Foi uma antithese, foi t:m ver.:ladeiro contraste dos 
patrioticos Brazileiros, que co1nbatera1n etn pról de unia 
causa sacratissim:i e justa. Emquanto o Capitão Barboza 
e seus intrepi<los companheiros luctavani conio espartanos, 
o sargento Thomaz corria n1iseravelmente pelo matto es
pesso, pouco se ünportando que os aguçados espinheiros 
rasgassem-lhe as carnes ! 

Hosanna aos invictos guerreiros de I: de Julho de 
1850. 

Piedade á mP.moria de quem se furtou de prestar ser
v'iços nesse glorioso repto dt honra. 

Apesar das formidaveis tiescargas feitas pelo inimigo 
contra a Fortaleza, não houve nesta victimas a lamentar 
e nem niesmo siquer um mioimo ferimento. Apenas um 
hon1em teve o rosto chamuscado p11r explosão de polvora, 
sendo este incidente de somenos importancia. 

O Capitão Joaquim Ferreira Barboza, durante o com
bate, portou-se con10 utn verdadeiro bravo, causando ge
ral admiração. Quando o inimigo fazia fogo todos se aga-
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cbavam atraz das 111ura1has, excepto o valente Capitão, 
que se conservou de pdto descoberto desde o inic~o ao ter-
n10 da lucta. . 

Os inglezes, depois de fóra do alcance das balas da 
Fortaleza, fundeara111 na enseada das Conchas, afim de 
reparar as avarias do combate. Lançaran1 fogo aos bri
gues Sue1·a e D . .14nna, por estaren1 rendilhados de balas, 
poupando apenas a galera Campeadora, com que sahiratu 
barra afóra, em direcção Septentrional. 

O inditoso pescador. Manoel Felippe Santiago, á cus
ta de muitas stipplicas, conseguiu ser s.olto na praia de 
Santos, confornie se verá dos seg..iintes documentos offi_ 
ciaes, relativos ao facto ein questão. 

Officio endereçado de Santos ao Presi dente da Provin
cia de S. Paulo : 

((Illmo. Exmo. Sr . 
.e Neste n1omento, r 1 horas e ineia da noite, chega ao 

meo Quartel o Juiz Municipal Firmino José l\1aria Xavier, 
e me diz que hoje desembarcou nesta cidade, de bordo de 
um escaler pertencente ao vapor de guerra inglez, que fun
deou hontem na praia de Góes, uiu homem brazileiro, de 
nome Manoel Felippe Santiago, que lhe referio o seguinte: 
-Que estando pescando fóra da barra de Paranaguá, em 
companhia de seo irmão Benedi<:to Felip;:>e Santiago, no 
dia 29 de Junho preterito, alli chegou o vapor de guerra 
inglez e o recolheo a seo bordo para guial-o até a cidade, 
e que no dia seguinte apresou dentro os brigues Sereia e 
Leonidia, e unia galera, cujo nome ignora, e que depois 
disto sahira no dia 1. 0 rlo corrente rebocando as tres em
barcações, e que chegando perto da Fortaleza, esta lhe atirou 
um tiro de polvora secca, para o faztr parar, e como. não 
fosse attendida, principiou a fazer-lhe fogo com bala, sen
do correspondida pelo vapor, de que resultou ficarem muito 
arruinados os dous brigues, os quaes f6ra da barra foram 
queimados pelo vapor, que tambem soffreo alguma avaria 
na popa e roda,. e q•1e lhe morreo um marinheiro. 
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<< Quanto a galera, diz o dito '.\1anoel Felippe que fôra 
n1andada para Santa Hete·n:L E como tne consta pelo «Jor
nal do Commercio 11 de 2 do corrente, que em Cabo Frio 
houve air.da n1aior attentado, julgo do meo dever dar disto 
sem den1ora parte a V. Ex., para ordenar que a Fortaleza 
da Barra seja reforçada, no entanto que passo a prevenir 
ao Tenente Coronel Cotntnandante par.! estar co111 toda a 
vigilancia, pois não tem senão doze peças de guarnição. 

u Deus guarde a V. Ex. por n1uit0s annos. 
"Quartel do Comn1a:Jdo l\!Iilitar em Santos, 4 de Julho 

de I 850. 
cc I111uo. Exruo. Sr. Dr. Vicente Pires da l\1otta, Presi

dent\: nest a Provincia. 
" O Brigadeiro José Olyntho de Carvalho e Silva. 
u Secretaria do Governo de S. Paulo, 6 de Julho de 

1850. João Carlos da Silva Telles. •> 

u Illmo. Ex1110. Sr. Dr. Vicente Pires da ~fotta. 
« Santos, 4 de Julho, ás 10 horas da noite. 
« Neste momento sei de acontecimentos muito graves, 

que não posso dtixar de conununical-os a V. Exa. 
<< Ha cousa. de 4 dias que o vap')r de guerra inglez 

Corn1orant, entrando pela barra de Paranaguá, ahi apresou 
tres navios. Os Paranaguenses acudiram ã Fortaleza e fi
zennn todo o possivel esforço para evitar tal violencia ; o 
resultado foi haver vivo fogo entre o vapor e a Fortaleza, 
e conseguir o inesmo vapor inglez sahir rebocando tres 
barco~, dos qnaes quei1nou dous e remetteo o ultimo para 
Santa Helena. Este facto foi, segundo consta, ouvido hoje 
do pratico, que os n1esmos inglezes ton1aram em Parana
g1lâ, e que aqui ficou, o qual, co1n muito medo, dizem que 
o referio, pois que o Cormorant chegou ã barra desta cida
de hontem pela manhã. 

« Confirma·se, porém, esta noticia pela razão seguin
te: O ex-Commandante do Refleman Crofton achava-se 
nesta cidade, e sendo a unica pessoa que teve esta commu -
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nicação, guardou.silencio até que se puzesse f6ra d'aqui 
( o que já fez ), re<:eioso que o boato 011 a noticia fosse co
nhecida, e que gente desta se dispuzesse attentar ~ontra 
elle; o que na verdade eu julgo muito provavel que acon
tecesse. 

u H o11ten1 , quando o Dr. Chefe de Policia mandou a 

Valencio para a Fortalezfl fia Barra, levantou-se um boato 
que pareceu futil e insnltante, de que se o levava para ser, 
entregue aos inglezes, n1as agora eu penso que o tal Cor
n1orant é c1paz de t entar tiral-o da Fortalez'l. que nen1 ten1 
guarnição µara tuna peça l 

uFosso afiançar a V . Ex., sob minha palavra de honra, 
que não pretendo ser favoravel a Valencio, t:! que este re
ceio é 111anifestado pelos que se dizen1 aqui sêos ini111igos, 
ou antes, por aquelles que o u1esn10 Valencio assim os con
sidera, e são estes u1e~1no que n1e dizem que esforce-1ne 
para ren1ovel-o d ' aquella Fortaleza. 

uNo nun1cro das pessoas que pensão bem poderei enu
merar, por ser conhecido de V. Exa., o Sr. José Baptista. 
V. Exa. dará as providencia~ que julgar acertadas. Se 
neste momento não viss:! que o portador desta seguia pela 
madrugada, este iria ás tnãos de V. Exa. por um expresso 
111 t!O. 

«João /gnacio Silveira da 11-fotta. 
uSecrctaria do Governo de S. Paulo, ó deJulho de 1850. 

João Carlos da Silz1a TelLes. 
No jornal do Conunercio, de 16 de Julho de 1850, estã 

o seguinte, referente ao facto de que se trata : 
« Ca111ara dos Srs. Deputados. Sessão de r5 de Julho 

de 1850. 
-<1 O S1·. Paulino, 111inistro dos Negocios Exl1'angei

ros. -Respondendo agora á ultima parte da interpellação 
do nobre Deputado por S. Paulo, que deseja saber quaes 
as providencias que tem tomado o Governo, para evitar e 
previnir os aggravos á nossa nacionalidade, dir-lhe-hei 
que o Governo deo aquellas providencias que julgou con- ... 
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veuiente dar, determinando ás Fortalezas que se oppuzes
setn, t '\nto quanto pudessem, á violaçito do nosso terri
torio. » 

Parte dirigida pelo Commandante da F ortaleza de Pa
ranaguâ ao Presiclentt: d~ S. Paul o : 

u Illmo. Exmo. Sr. 
«Levo á respeitavel presença de V. Exa. que, no dia 29 

do mez findo eutr...>n por esta barra uma barca de vap0r in
glez. de guerra, a qual logo que chegou á cidade aprisionou 
u1na galera e dous brignes nacionaes. N'o 1ues1110 dia 29, 
tive tllli officio do Jniz n1unicipal. dizendo que eu pttzesse 
todo o en1pedimento á se.bida das ditasº barcas. No dia 1 ~ 

do corrente inez veio sahindo a dita barca de guerra, tra
zendo a reboque os ditos barcos; e como não desse ob<lien
cia alguma a esta Fortaleza, tnandei dar um tiro de polvora 
secca aos barcos que vinham a reboque; e como não fizes
sem caso do primei ro tiro rnandei dar outro com bala, e 
n1andei largar o Registro, indo com a bandeira nacional, 
e juntamente um officio, que eu mandava ao Commandan
te do vapor, dizendo que largasse dos barcos nacionaes, 
porque n ão est::tvam despachados pelas autoridades da ci
dade e nen1 por esta Fortaleza ; pore1n, o Registro não che
gou ao destino porque o Commandante da barca de vapor 
ft::z logo fogo co111 bala á Fortaleza, e como eu visse que 
era um insulto 111uito grande á Nação Brazileira, ta1nbem 
respondi com tiro de bala ; porént não dirigido a elle e 
sim aos barcos nadonaes ; poré111 o Comman<lante do va
por continuou co111 o fogo, e até metteu para dentro da 
Fortaleza bombas de calibre 80 e balas de 36 para cima ; e 
as metralhas cada uma era de calibre 6, logo a bocca de 
fogo e seu calibre era de So. 

ec Vendo eu isto, mandei continuar o fogo, e se o vapor 
não foi ao fundo foi por est..tr os reparos das peças desta 
Fortaleza todos deterioradqs. E com estas mesmas conti
nuamos o fogo, até elle já estar distante da Fortaleza, em 

S. PARANA' 

----·-----~·-------~--

o logar denominado tnorro das Conchas, em frente ao qual 
fundeou , ficando ã vista da Fortaleza, e ahi mesmo pegou 
fogo nos barcos, ficando só com a gdlera. 

« 1::':x:n10. Sr., (Sta Fortaleza foi coadjuv3da pelvs capi
tães das embarcações prisioneiras, trazendo comsigo as 
tripolações das n1esmas embarcações, anna1nento e muni
ção de guerra, a qual não chegando supri co1n a que ha
via na Fortaleza. Esses capitães. José Francisco do ~asci

mento, Paulo José Cardoso e un1 italiano, se portaram com 
toda a coragEm possível. 

cc Esta Fortale.za está sen1 polvora algun1a e gastou-se 
lnnitas espoletas, velas de composição, cartuxos e niais 
artigos, do que de tudo darei conta a V. Exa. no 1n~ppa 
mensal. 

<e Deus guarde a V. Exa. 
« Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres da Barra 

da cidade de Paranaguâ, 2 de Julho de 1850. 

« Illmo. Exmo. Sr. doutor Vicente Pires da .hiotta, 
Pres idente desta Provinc ia de S . Pa~lo. 

u Joaqnim Fe1 t eira Barboza, Capitão Commandante 
<la Fortaleza. n 

No /ornai do Commerci<J, de 19 de Julho de t850, €stá 
o seguinte interrogatorio fdto em Santos ao pescado!' ~fa
noel Felippe, que servio de pratico aos inglezes, desde a 
barra de Paranaguá até a cidade: 

«Aos 5 dias do mez de Julho de 1850, nesta cidade de 
Santos, e casa de rcsidencia do actual Delegado -de Policia 
Supplente, João Octavio Nebias, onde fui vindo, eu Escri
vão de seu cargo ao diante nomeado para effeito de inter
rogar a Manoel Felippe Santiago, e para cujo fim achan
do-se presente o dito Delegado lhe foram feitas as pergun
tas seguintes : -- Perguntado qual o seu nome, naturali
"<lade, edade e estado ?-Respondeu chamar-se Manoel Fe-
1ippe Santiago, natural de Paranaguá, de edade de 21 an
nos, solteiro. 

• 
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•< Perguntado qual a sua profissão ?- Respondeu ~er 
pescador, residente em Paranaguá. 

<< Perguntado como fez sua viagem para esta cida'1e e 
que negocio o trouxe ?-Respondeu q'.le estando pescando, 

f, "t d' cotn un1 seu irmão na barra de Paranagua, a 01 o tas a 
esta parte, appareceu nesse logar um vHpor de guerra in· 
glez, de tres mastros, e que o Commandante <lo mesmo 
lhe chamára para bordo, para 5ervir-lhe de pratico do ca_ 
nal , que entra para a dita cidade de Paranaguá, ao quE: 
não se quiz prestar, elle interrogado, por saber que o va
por era de guerra ; 111as o respectivo Con1n1andante o per 
suadiu, declarando que não ia fazer mal algtun e sin1 que 
ia refrescar, ao que então ellt interrogado annuio e embar
cou, deixando seu dito irmão na canôa, a quen1 ordenou 
que se retirasse para a casa ; que entrara1n e foran1 dar 
fundo na ponta da Cruz, cujo logar é fronteiro da cidade ; 
que por orde111 do Co111mandante logo depois deitaran1 ao 
1nar tres escaleres do vapor. os quaes dirigindo-se pa ra 
terra , a pretexto de fornecer-se de ~gua e tnantin1entos, e 
depois de algutna demóra voltaran1 os escaleres reboc~n<lo 
os brigues Sereia e L eonidi"a, os quaes tiveram i1nn1ediata
n1ente presos pela popa d<l vapor ; e que logo depois c11e
gou uma galera, cujo no111e ignora, tripolada por gente 
ingleza, da. que tinha ido nos escaleres. e que sendo isto 
quasi tres horas da tarde, fnndearatn a dita galera perto 
do vapor e alli pernoitaran1. Disse iuais que no dia seguin
te, pelas 9 horas do dia, levantou o vapor a ancora e seguiu 
para a barra, conduzindo a reboql!e os tres navios já 111en
cionados, e que ao chegar ao alcance da Fortaleza, recebe
ra desta u1n tiro de polvora secca, e logo depois um outro 
de bala, em consequencia do que, ellt: interrogado, disse 
ao Commandante que fundeasse, que este não annuindo, se
guiu sempre com os navios rebocados~ que houve fogo vivo 
de parte a parte,_ até que ficaram as mencionadas en1barca
ções fóra do alcance das balas, resultando ficar deste con
flicto um marinheiro morto, a popa e caixa das rodas e u1n 
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escaler arro1nbados por balas. Disse tuais elle interrogado 
que achando-se un1 pouco amurados, lan~aram fogo ao.:; 
dois brigues, os quaes em pouco te1npo foran1 consumidos 
pelas chammas, e continuaram a rebocar a galera até a barra 
de Cananéa, onde a tripo1aram e a fizeram seguir para Santa 
Helena, para onde quizeram ta111ben1 ren1etter elle inter
rogado, ao que lhe foi possivel escapar a muitos rogas, 
com o pretexto de ser casado ; que depois disto, gastan
do um dia de viagem, chegára ã barra desta cidade; trou
xeram a elle interrogado em ttn1 escaler con1 o intento de 
o largaren1 ein terra, e que não o fazendo. levarain-no ou
tra vez para o vclpor, pro111ettendo soltar no dia seguinte, 
o que cumpriram honte1n , ás 9 horas da 1nanhã, pagando
lhe sete patacões e recom1uendando muito que nad" de
clarasse nesta cidade do que tinha acontecido. Disse mais 
que estando ta1ube111 ancorado no porto de Paranaguá o 
brigue nacional ((Astro», e pretendendo o Com111andante 
do vapor tambem aprezal-o, no dia seguinte, segundo 
sua declaração, ao amanhe~er, estava o mesmo «Astro» no 
fundo, e só apparecendo a ponta dos mastros ; ignorando 
elle interrogado que1n o fez. Disse mais que no dia do 
C('mbate elle interrogado vio affluir 1nuita gente da ilha do 
Mél para a Fortaleza. Perguntado a elle interrogado como 
se chama o yapor inglez? Respon<leu que a bordo lhe di
ziam chamar-se 1eAlbatroz1>, mas nesta cidade tem ouvido 
dizer «Cormorantn. E r.ada mais disse e ne111 lhe foi per
guntado. E sendo lido ao interrogado o seu interrogato
rio o achou confonne, e por não saber escrever assignaram 
Antonio José da Fonseca Leite e Manoel das Dores, com o 
Juiz e commigo Escrivão Francisco Antonio Ferreira que 
o escrevi. 

Nebias. 

Antonio José tJa Fonseca Lei:te. Manoel das Dores. » 

Com referencia ao Commandante da Fortaleza, o Pre-
sidente da Provincia escreveu o seguinte elogio, como ga-

.. 
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1 ardão da attitude digna con1 que se portou no memoravel 
con1bate de I~ de Julho de 1850 : 

" Pelo officio datado de 3 do corrente ficou o Presidente 
da Província inteirado do brioso comportamento do Sr. 
Capitão Joaquim Ferreira Barbosa, na occasião em que o 
vapor de guerra Cormorant. da 1uarinha ingleza, tirou â 
força do porto de Paranaguá os navios nacionaes mencio
nados em o dito officio. 

u O Sr. Capitão Joaquirn Ferreira Barbosa, Comtnan
dante da Fortaleza da barra d 'aquella cidade oppoll
do-se, com os meios de qne dispunha, a tão íh1grante vio
lação do nosso territorio, 111ostrou-se digno de que lhe 
fosse confiada uma Fortaleza de Sua l\1agestade In1peria1, 
e digno da nobre profissão n1ilitar, a que honrou por esse 
acto valoroso. 

<< O Prt.sidente da Provinda agradece ao Sr. Capitão 
Joaquim Ferreira Barbosa e lhe declara será levado á pre
sença do Augusto Monarcha este ultimo e não pequeno ser· 
viço que o tnesmo Sr. Comn1andante acaba de prestar a 
Sua Magestade. Con1munica-lhe fina1n1eute o Presidente 
que a Fortaleza que o Sr. Joaquitn Ferreira Barboza com
manda com tanta distincção, será posta em estado de re
pellir com vantagem qualquer insulto, e que não haverá 
demora na expedição das ordens para se fazerem os reparos 
necessarios e ser ella abundantemente abastecida do pre
ciso. 

u Palacio do Governo de S. Paulo, 22 de Julho de 1850. 
« Vicente Pz'1 es da Motta. » 

riranoel Felippe Santiago, bem como seu irmão Bene
dicto Felippe Santiago, com quem pescava á entrada da 
barra de Paranaguá, no dia 29 de Junho de 1850, ainda 
vivem com certa robustez na Illia do Mél. 

A 24 de Maio de 1898 fomos á casa desses dois cabo
clos, afim de os conhecer pessoalmente e colher pormeno
res ácerca desse glorioso feito d 'armas. 
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Os seus no1nes obscuros estão ligados á historia do 
me111oravel combate sustentado pela Fortaleza de Parana
guá contra u111 temeroso vaso da n1arinha ingleza. 

Manoel Felippe está viuvo e actuahnente con1 70 
annos de edade. Emprega-se na pescaria e na extracção 
de lenha. 

Bt:nedicto Felippe conserva-se solteiro até hoje, e vive 
solitario e pauperrimo em uma pequena choça á beira mar. 

CURIOSIDADES NATURAES 
• 

SALTO DAS SETE QUÉDAS 

O rio Paraná. en1 seu innnenso curso de 4.290 kilome: 
tros, apresenta tnuitas cachoeiras e saltos notaveis, taes 
con10 o do Uru~upunga, etc.; iuas nenhun1 é tão in1portan
te e raro como o Salto das Sete Quédas ou do Guayra, con
siderado con10 utn dos tnais bellos do mundo. Está situa
do ao Sul da Ilha das Sete Quédas, abaixo da foz do Piqttiry, 
e, segundo o Barão de l\1aracajú, ten1 elle a seguinte posi
ção geographica :-24 ° 4' de lat. A ustr~I . e 11° 6' de long. 
Occidental do Rio de Janeiro. Em futuro, talvez não mui 
remoto, hão de sem duvida erguere1u-se povoações i1npor
tantes nas circumvisinhanc;as dessa n1aravilhosa obra ela 
natureza, onde tanto floresceu a capital da Republica 
Theocn1tica do Guayra. 

Eis o que disse no seculo passado o chefe da comtnis
são hespanhola de limites, Felix Azara, relativamente a 
estupenda cat:tdupa de que ora nos occupámos : 

11 Imaginai uma imtuensa cataracta, digna deserdes
cripta por poetas, pois é fonnada pelo magestoso rio Para
ná, que mesmo neste logar, a 470 leguas de sua foz, tem 
mais agua do que quasi todos os maiores rios da Europa 
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reunidos , e uma largura de 4. 200 metros no ponto em que 
vai co1neçar a despenhar-se ! 

e1 Esse rio, de tamanha possança, reduz-se de repente 
a um estreito canal de 60 metros, no qual as aguas se pre
t'.ipitam com furia indescriptivel. Não cahetn as aguas ver
ticalmente, ruas sim em plano inclinado, no angu]o de 50 
graus, dando uma quéda vertical de 17 inetros. A neblina 
produzida pelo embate das aguas nas 111argens desse canal 
de g ranito e nos rochedos que se eleva1n no meio da corrente, 
f6rma coltnunas de vapor, que se avistam a n1uitas leguas , 
e nas quaes o [-;Ol desenha iu11t11neros arco-iris. Un1a chuva 
perpetua, produzida pela condensação do vapor d 'agua, 

• hun1idece as fk>restas visinhas. O esta1npido da cataracta 
se ouve a 33 kilon1etros de distancia, e, na visinbança, pa
recce que a terra tren1e ! » 

Ruy Diaz Guzman, auctor da Historia Argentina, pu
blicada esu 1635, t ambem diz o seguinte, a respeito do a l
ludido salto : 

11 A mais maravilhosa obra da natureza, pela furia e 
velocidade com que cahe todo o curso das aguas, precipi 
tando-se em unia penha com caixa guarnecida de duas ro
chas e1n todo o rio , tendo no aito do salto mais de duas 
leguas de largura , se estreita a tiro de fiexa, ahi se reparte 
em onze canaes, de sorte que não ha olhos nen1 cabeça 
humana que possam contemplar sen1 experhnentar verti
gens ou perder a vis ta, ouvindo seu medonho estan1pido.1> 

No n. 120 da Phenix, de 29 de Abril de 1869, folha 
que se publicava se111analn1ente em Paranaguá, encontrá
mos o seguinte: 

SALTO DO GUAYRA 

11 O rio Paraná, formado pelas aguas que engrossam 
os rios Grande e Paranahyba, que <levassam as selvas de 
Goyaz e Minas, percorre placido e sereno o espaço immen-
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soque lhe serve de leito como ~ig<1ntesca serpentP dE: pra
ta, até o salto do Urubupunga, onde se precipita de um 
jacto e c otn o ruido que se ouve a mais de duas teguas ~ 
seguindo sempre em repouso, já engrossado com a onda 
l impida do Tieté, absorve etn seu seio o ~aranapauema, 
l vahy , l vi nbeinta, l guaten1y, Igurei, Piquiry, Amambay 
e mil outras vertentes. Se11 leito, coberto de ilhas verde
Jantes, occulta ao obserYa<lor a sua in1mensa largura, que 
n1ais de tuna vez se eleva a 6 n1i1has, servindo estas n1es· 
n1as ilhas de ponto de escala ao navegante ousado que en
ceta o transi to de unta n1argem a outra. O soberbo rio en
~ontra ein seu curso placido um ra1no da serra de l\1araca
jú, que atravessa sen leito, lucta cont e11e e renninclo seu 
alveo de 6 n1ilhas e 50 braças <le largura, precipita-se no 
abysmo, como o pensa111en to n a torrente obscura dos secu· 
los na insodavel eternidade. 

<e O aspecto da catadupa é sublime entrevisto a pattida 
hora do amanhecer atravez da nevoa : o rio ,parecia cahir 
das nuvens; em presença da catadupa se estã em vista de 
alguma cousa de extraordinario e maravilhoso. Não é um 
espectaculo, é uma visão ! 

« Ao salto do Guayra bem cabe a expressão Cle Cha· 
teaubriand-a cachoeira de Termy-o salto é uma columna 
d'agua do diluvio. 

<< Depóis da primeira impressão confusa e subtin1e ob. 
serva-se que os sete canaes por onde se precipita o Paraná 
resun1em-se u 'um que se atira no abystno, despejando sua 
onda de esn1eralda e n eve em utn vasto copo; do abysmo 
s6be incessante1nente tuna nuvem semelhante ao vapor 
branco que se elevaria acima de u111a caldeira gigantesca ; 
um duplo arco-íris formado pelos raios oblicuos do sol pa
recia formar uma ponte phantastka por cima do abysmo 
cheio de espuma e ruído ; este ruído semelhante ao ribom
bo de muitos trovões justifica perfeitamente a. expressão 
indigena que os índios dão ao salto do Guayra-Hell of 
waters-que Bayron applicou a casi;ata de Termy. 
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11 E' impossivel não ser-se fascinado pelo golpe de 
vista incomparavel que offerece 0 salto do Guayra: e1n 
baixo a desorde111 do cbaos , em cimR o movitnento rc:-gu
lar e magestoso de um mundo. A' este espectactuo ex
traordinario cabem perfeitan1ente as pa lavras de Heredia
justificadas pela nat~1reza tropical que cerca o salto do 
Guayra; diz elle-as niil e n1il ondas se precipita1n rapi
das con10 o pensa1nento ; e nós dize1nos ao Paraná : « tu 
corres para o abysmo, cego, profundo e infatigavel como a 
torrente obscura dos seculos na insonda,·el eternidade» ; 
e esse rio justifica nosso pensamento salt:tndo de abysn10 
em abysn10 até a foz do Iguassú. 

"A' noite, debaixo de um tnagnifico clarão da luat 
uni arco lunar desenhava sua curva pallida ; nos céos a 
columna de vapor lançada do abys1110 balançada pelo 
vento elevava-se e abaixava-se co1no uni phantasn1a : era 
o espírito-da catadupa que saudava o astro da noite. 

11 O si1ençio profundo da naturezd na foz do Iguatemy 
e nas solidõe:s da ilha Grande (1) , interron1pido apenas 
pelo ronco sinistro das Sete Quédas, era algun1as vezes 
perturbado pelo rugido do tigre é esvoaçar monotono do 
tuyuyu. 

11 Os rumores que outr'ora agitavam a Guayra, onde a 
cineta dos padres chamava os indios á oração e ao traba
lho, foram substituídos pela solidão profunda que inter
rompe constantetnente o ronco sinistro do Paraná, preci
pitando-se 110 abys1110. 

u Sobranceira a catadupa, lá se div i~·rn un1a ou outra 
vez a india que conten1pla extasiada esta maravilha da na
tureza; ahi, sobre píncaro escarvado, a selvagem virgem 
do Braz.il, apoiada sobre ::tguda :flexa, e ostentando aos 
amorosos beijos do sol o seio intun1ecido, contempla ad-

• 
(1) Refere-se á llka das Sete Quédas, a que alguns dão 

tambem o nome de Ilha G1ande. 

. . 
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n1irada este prodigio d<' natureza : é a Dh•indade da Ame
rica a<lornando uni dos quadros da sua natureza.11 

Com effeito, o espectaculo <leve str extranbo, singu~ 
lar, extraorrlinario 1 

O rio Pataná·, lançan<lo por segundo un1 volume de 
ro.ooo metros cubicos nas ag11as baixas e 50.000 nas <:heias, 
segundo os Engenheiros Keller, que natregara111 rio acima, 
d esdE. a barra do Jvaliy até a do Pa1anapanema, toma 
grande vdocidade ao se precipitar por u1n plano inclinado 
de mais de 45 graus, apertado entre inassiços basalticos.-

Em 1876, o dilecto Paranaense, Capitão Nestor Borba, 
e111prehendeu uma viage1n ao Salto das Sele Quédas, dando 
a seguinte descripção, que foi publicada con1 annotações 
feitas pelo Engenheiro André Rebouças ; 

DESCRI~ÇÃO DA VIAGEM ÁS SETE QUÉDAS 

1c Ha muito tempo que nutrian1os desejos de visitar a 
cataracta das Sete Quédas ou Salto do Guayra, que conhe· 
ciamos unicamente pelas descripções feitas no sec-ulo pas· 
sado por Azara e pelos com1111ssarios portugue~es, detuar· 
cadores dos limites entre o Brazil e as possessões hespa
nholas, mas que, por incon1plttas, não satisfaz.ian1 nossa 
curiosidade. Resolven1os ir verificar o que havia de verda-

• 
deiro a esse respeito. 

1c Com1nunicando este projecto ao Ex111. Sr. Dr. Adol· 
pho Lamenha Lins, Presidente da Província, e ao Dr, Tou· 
rinho, director da estrada de l\tlatto Grosso, os quaes, 
seja-nos licito confessar co111 prazer, to1nam mais interesse 
pelo desenvolvimento e prosperidade desta Província do 
que a mór parte de seus filhos, animaram-nos a levar por 
diante esta tentativa, dando-lhe intportancia, que n6s lhe 
não ligavan1os, pois que, dizia111, tratava-se de verificar a 
possibilidade de construir uma ponte sobre aquelle Salto, 
nma das idéas capitaes da Memoria do Dr. Tourinho so· 
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l>r~ a via ferrea para 1\latto Grosso, prolongando-se '-ltra
\'ez do Paraguay e Boli via. 

,, Animados por esses cavalheiros e por poucos outros~ 
residentes nesta Capital, em cujo numero limit<ldo niencio
námosos nomes dos Srs. J osé de Barros ·Fonseca, Luiz Pa
rigot e o capitão Previsto Columbia, etnprehenden1os a 
viagem, que realisamos con1 o n1ais feliz exito. 

" Nào de::icrevere1nos uma viage1n poetica, porque·o 
fim desta excursão não era ad1nirar a natureza, como sin1-
ples ftmriste, 1nas sim colher exactos conhecimentos das 
regiões, que pretendian1os reconhecer, e rasgar, por assitu 
dizer, esse véo mysterioso, que, ha quasi un1 seculo, es
condia, com versões espantosas, un1a das mais bellas 1na
ravilhas da natureza. 

"Partin1os desta cidade no dia -t de Dezembro de i875, 
levando um pantometro para levantamento de plantas e 
uma camara escura para tirar vistas. 

"No dia 17 chegámos á colonia do Jataby, gastando 
1 r dias de viagem. 

11 Communicando o projecto ao nosso estimado irmão 
Telemaco Borba, abraçou-o co111 verdadeiro enthusiasmo. 
pondo a nossa disposição sua~ canôas e tudo quanto pu
desse n1tlis prestar-nos. 

11 Accordámos que partiríamos juntos, enc&rregando
se elle da direcção da expedição e n6s dos outros trabalhos. 

« Organisada a mesma eApedição, que ficou composta 
de uma canôa grande, carregada de mantin1entos, e de 
uma menor para caça, tripuladas por dez ca111aradas, sendo 
dous brazileiros e oito individuos Cayguás e Guaranys e 
mais dous Coroados para nos servirem de interpretes com 
os do Pay-Querê, resolvemos nossa partida. 

11 No dia r: de Janeiro de 1876, desde as oito horas da 
inanhã affiuia ao porto, onde estavam nossas canôas prom
ptas, tremulando e111 unia dellas o pavilhão brazileiro, o 
povo do Jatahy e o de S . Pedro de Alcantara, que lhe fica 
fronteiro, para, diziam elles, dar o ultimo adeus áquella 

• 
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pobre gente (como nos chamavam) que não tinhão espe· 
rança de tornar a vêr. Por entre vivas enthusiastas de 
uns, acclamações de outros e lagrin1as de muitos, parti· 
mos ás 10 horas da manhã, navegJndo o Tibagy. 

11 No dia 3 entrámos no Paran~panen1a, e a 5 chegá· · 
mos ao aldea1nento de Santo Ignacio, onde fo1nos recebi
dos e obsequiados pelo director Sr. José Antonio Vieira 
de _Araujo e sua Exm. fa111ilia, com tanta bondade qut: 
muito nos captivou, pelo que lhes rendemos aqui sinceros 
agradecimentos. 

•
1 No d~a 6 continuá111os a viage1n pelo Paranapanema. 

• •
1 No dta ro ás 4 I{2 da inanhã, não era be111 claro ainda, 

indo nós na tolda da canôa, ou vin1os o proeiro dizer co111 
muito respeito: Bom dia, Paraná. ' 

Entrámos nas aguas do n1agestoso rio. 
• 

11 O medo, que os ca1uaradas tinhão de navegal-o, nia· 
ntfes~o~-~e clara111ente no cumprimento respeitoso, que 
lhe d1ng1u o proei ro, naturaln1ente em no1ne tle toda a tri
pulação. 

" Atravessá1uos o Paraná para a margem direita por 
ser nossa tenção descer por ella, reconhece11do sua costa e 
subir pela outra, não obstante ter sido ella explorada e es· 
tudada, até a bocca do Ivinheima, por duas co1ntuissões 
scientiticas, as quaes não fazem caso de pequenas cousas 

A 1 
porque vem tudo por um oculo. 

" Passámos, nesse dia, a bocca do Sa~ambaia, qu~ se 
reconhece perfeitamente pela côr preta de suas aguas, que 
turva111 as do Paraná pela costa até grande distancia. 

11 No dia Ir, etn consequecia de grande tonnenta de 
vento e chuva, que não nos deixava navegar, fomos obri· 
gados a subir o Curupanà, uma das boccas do Ivinheima, 
quE, nesse logar, passa a 30,0 metros do Paraná, !:! que 
tem 40 metros de largo é 5 de fundo, resol ven1os descer 
pelo lvinheima, que nos offerecia mais commoda viagem. 

« No mappa, que levavamo::;, organisado peta commis· 
sãv Lloyd, marcava unia ilha formada pelo Ivinheima, en. 
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tretanto verificámos ser essa ilha fonuada pdo Naranhahy 
que desagua no Iviz1hein1a, por .duas boccas, e é navega
vel até alguwa dist<lncia, tendo a uma legua mais ou me
nos de sua foz campo:; onde resijem algu111as tribus Cay
guás. 

cc No dia r2, ás 2 horas da tarde, entrámos de novo nas 
aguas do Paraná e as navegán1os. 

u No dia J 3 chegámos á bocca do Sa111a111baia-guassú 
e não Amamhay-guassú (*) como está no 111appa; mede 
este rio 40 metros de ldrgura e 4 de fundo; suas margens são 
palurlosas até grande distancia, sendo seu curso navega
vel por canôas e nascendo etn ca1npos, onde residen1 indios 
Guaranys, segundo nos inforntou u111 dos can1aradas. Se
guin1os viagem; passán1os pela hocca do Maracahy, 15 
tnetros de largura e 2 q2 d~ fundo, tamben1 navegavel até 
alguma distancia, e fo111os pousar na costa do Itaquatiá 
(pedra pint'l1re) que é bellissiina e fonuada .ie pare~ões 
de grés venuelho com pintas brancas de 20 tnetros de al
tura sobre o n i vel do rio, cortados a pique ; e1n cima es
tende-se uwa planicie immensa. 

<< No dia 14 continuámos a navegar por esta costa. que 
tem enseadas lindissi1u2s; em uma dellas, onde desagua o 
Itaquarahy, encontrámos umas ruinas de grande povoa
ção. (**) 

(*) Parece haver engano: o Ivinheima ao confluir no 
·Paraná, forma un1 delta. cortado por muitos canaes e de 
muito difficil topographia: os rios Sama1nbaia-n1iritn e Sa
mambaia-guassú ahi confluem ; o rio Aruan1bay-guassú é 
ntuito distincto, fica ao sul da serra dos Dourados. (And1é 
Rebouças). r 

. (**)_Segundo .u111 n1appa argentino, que possuo, estas 
ru1nas sao de O~t1veros; outros opinam que Ontiveros fi
cava na foz do no Taquary ou S. Francisco, confluente da 
margem esquerda do Paraná, abaixo do Salto das Sete 
Qt!édas. (And'l'é Rebouças). 

• 

S. PARAYA' 

~-- ·JE?Jt.'3C• 

«Transcreveremos para aqui o que a respeito escreve-
mos na nossa carteira de ~pontamentos ...... «Logo que 
cheguei ao Itaquarahy, onde pretendia almoçar, entrei no 
iuatto levando uma espingarda para caçar inutuns, que 
havia com ahundancia ; a poucos passos encontrei as rui
nas de utna povoação; conhecem-se estas pelos n1ontes de 
terra, regulannente alinhados, que con1 dífficuldacle se 
vêm, porque nos logan sonde existiran1 povoações a floresta 
é tão espessa~, co1no en1 outra qualquer parte; em nenhu-

. ma •las ruínas encontradas nas costas do Paraná e de seus 
affinentes, que fazia111 parte da Província do GLtayra, se 
viu ainda vestígio algu111 de construcção de pedra e cal ; 
seus edificios ou erão de páo a pique barreado ou de taipa. 

« Tomei vereda pelo alinhamento de u1na rua, passei 
para outras a ver se encontrava algutna cousa, e depois de 
muito fatigado, sentei-me en1 um grande monte de terra, 
onde certatnente foi um edificio importante, e fiz co111migo 
mesmo a seguinte reflexão: Será possivel que togares, 
onde houve povoações importantes, e1n que floresceram o 
c01n1nercio, a lavoura e a civilisação, que possuía vias de 
co1n11n1nicação terrestres e fiuviaes, sejam habitados por 
selvagens e féras e inteiramente desconhecidos? ..... 

u Proseguimos na viagem. 
«No dia 15 falátuos con1 indios Guaranys, qne mora

vam no Iguate1ny; passámos a bocca deste rio, que tem 50 
metros de l~rgo e 4 de fnndo; inargens paludosas. até pouca 
distancia, navegavel e rega campos fonuosissimos se
gundo nos disseran1 os indios. 

« No dia 16, âs 8 horas da manhã, chegá111os ás Sete 
Quédas. 

''Antes de proseguirmos devemos dizer que o Iguate
my dista do Salto pouco mais de uma legua, e que para se 
cL.egar á uma pequena ilha, que chamámos-do Abrigo
abaixo d'onde o rio começa a se inclinar e tem uma cor
rente àe arrecifes, que o atravessam, não encontra perigo 
algum a navegação. 
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11 Depois de termos estabelecido regularn1ente nosso 
pequeno acan1pamento, seg'..!ituo~ por tena, abrindo picada 
tendo caminhado cerca de dous kilometros chegán1os ao 
Grande Salto. 

11 A pritneira itnpressão que se sente ao contemplal-o 
é de espanto ! Un1 camarada que nos acompanhava, ho-
111en1 ructe e naturalmente insensivel 110 admirar a nature
za, depois de haver, por alguns n1inutos, de bocca aberta, 
contemplado o quadro que tinha diante de si, disse, c0111 
um gesto que lhe é fan1iliar e que expri111e a 111aior ~dtuira
ção: 

-Eh pucha . . . Diabo.' 

ccO resto desse dia e os dias 17, i8 e 19 passá111os levan
tando a planta do Salto E tirando suas vistas, não podendo 
tirar todas que desejavamos pela difficuldade de collocar 
a iuachina em posição favoravd ("""J devido a formação do 
terreno. 

RESULTADO DO RECONHECIMENTO QUE FIZEMOS NO SALTO. 

cc A serra de Maracajú, que, nesse logar, não é mais 
que um espigão de pequena altura, elevando-se cotn ro ºlo• 
desenvolve-sede N NO para S SE, pelo lad<? direito do Pa
raná; outro espigãó ou serra, como lhe chamam, que 
acoinpanha o Paraná pela 1nargem esquerda (**) desde a 
foz do Paranapane1na, e que é cortado pelo Ivahy no 
Pary dos Coroados; pelo Piquiry na corredeira de Nha 
Barbara, evtende-se da bocca do Piquiry para baixo, de 

(*} Convem ter em lembrança que o denodado c~pitão 
Nestor Borba só pôde contemplar o Salto do Guayra da 
1nargem direita, pertencente a Republica do Paraguay. 
(André Rebouças). 

(**)Houve evidentemente engano na apreciação do 
systema orologico da margem esquerda do Paranâ (André 
Rebouças). 
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NE para SE formando esta serra con1 a de ~Iaracajú um 
angulo de 67º-36 1

; do vertice desse angulo seguem atn
bos pararellos de N para S. 

11 Esta é a disposição· do terreno; p6de qualquer cu
rioso ao ler esta descripção ir riscando con1 o lapis sobre o 
papel ou con1 um cavaquinho na areia, a serra' de ~far~caiú e 
outra serra; formar o angulo e deixar utn canalsinho no 
vertice para ver con10 tono o rio se precipita por alli. 

u O rio corre do Piquiry para baixo <le NE ~r:-1 SE, 
formando uma enseada de quasi uma legua de largura 
pelo vertice do angulo formado pelas duas serras; precipi-" 
ta-se por u1n canal, que cha1naremos Grande, que corre de 
N para S, <le 40 inetros de largura, no principio e que 
desce alargando-se irreg!.llarmente; por um plano de in
clinação de 25º sobre esse canal despenha1n-se outros me
nores de ambos os la<los, que variam de largura entre 3 5 
e 10 metros de comprimento, fonnando angulos com o ca· 
nal Grande, estes, em seu principio, são saltos aparados 
baixos: os primeiros vão crescendo de altura. proporcio
naes ao angulo de inclinação, que o canal Grande fórma, 
por isso variam de altura entre 4 e 28 metros; por cima 
dos rochedos · jorram numerosas torrentes, que cahetn so
bre os canaes. 

4( Findas as quédas e abaixo do vertice do angulo, for
n1ado pelas serras, o rio corre por u111 só canal, que tem 60 
111etros de largura, n1eJid.o por nós.por meio de un1 tri· 
angulo. 

e( Os paredões de an1bos os lados têm 34 n1etros de at· 
tura; são cortados quasi a pique e forn1ados de enormes. 
pedras, que sttpponho ser grés, dê u111a côr prd:a e relu
zente, singularidade esta que não sabemos a que attribuir. 

1( No caso de se querer construir ahi unia ponte, não 
se tem de calcular despesas com cabeceiras, porque lá es· 
tão ellas promptas, offerecendo a solidez necessaria e uma 
f6rma original. 
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11 Agora van1os ver se pode1uos descrever o que encerra 
de belleza aqutlle salto. 

1e O rio precipita suas aguas co1u fttria indon1avel pelo 
célnal Graode ; pelos outros mtnores despenha111-se as tor
rentes com furia egual ; ao se chocarem forma1n redemoi
nho enonne produzindo um estrondo 1nedonho. Nesta lucta 
horrivel elevatu-se colu1nnas d 'aqua á t1111a altura extraor
dinaria, desfazendo-se etu aguaceiro de uma belleza fas
cinante, não só pelas côres do arco-iris, qee ten1 geral -
111E>nte, co1no pelo effeito do sol, que, reflectindo sobre as 
aguas que se espalham no ar, faz de suas gottas u1na chu
va de brilhantes. 

u Estas columnas ora elevan1-se no 111eio do canal, e 
outras vezes pelos paredões acim.a, a semelhança do mar 
batendo nos rochedos de suas costas. 

<e O ruido das aguas tnarulhosas, que se debatetu, 
unido ao estrondo das quédas, produz u111 run1or medo
nho, que parece pôr em oscillação a terra em derred:)r ! 

u O hon1em encara com respeito assombroso aqnelle 
prodigio da natureza. 

<1 Cada u1na das qnédas ou saltos é digna de particu
lar adn1iração, pelo que con1prehende-se que, se a:> Sete 
Quédas não são s6n1ente uma 111aravilha mas sim u111 con
juncto extraordinario dellas, que põe o ho111en1 que o ad
mira, huinilhado e respeitoso ante ess~ obra de esplenclido 
capricho do Creador. 

11 No dia zo, partitnos das Sete Quétlas, atravessando o 
Paraná, tres kilometros aci111a daquelle salto, e ganhámos 
a margem esquerrla. Entrámos no Piquiry, que tem 140 

metros de largo, pouco ruais ou menos, e 5 de fundo, e d~
mora a legua t: meia acima das Sete Quédas. As margens 
deste forn1osissimo rio são altas e de paredões de grés ver
melho; os terrenos adjacentes salubres e 1nui proprios para 
a agricultura intertropical. O Piquiry é talvez o mais bello 
rio do Paraná~ abundantissimo em caça e são extraordina
riamente piscosas as suas aguas . 

• 
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11 A 2 r continuámos nossa navegação rio acin1a. '3al
tán1os em terra para aln1oçar e ~bi nos appareceram 22 tn· 
dios Coroado.;, que os do Jatahy chatuan1 Ckocrens ( ho
mens bravos), os quaes hahita1n toda a região entre o Pi
quiry e o Iguassú, a que deno1ninam Paiquert. 

« Significara1n-nos todo o sen contentan1ento estes ín
dios pela nossa presença naquelles logares, instando com
nosco (*) para que fossen1os residir entre clles, fazendo es
tabelecimentos como os do Jatahy, visto não quererem el
les mais bostilisar-nos. 

ci Fizemos-lhes alguns prestntes e continuán1os nossa 
viagem levando em nossa cotupanhia dous daquelles indios 
para ireu1 avisar os que 111ora \'a111 em utu toldo, proximo á 
1narge1u esquerda do Piquiry, afim de vire1n falar con1-
nosco, e na 0ccasião de pôl-os em terra accordâmos que 
nos esperariam no outro dia, na proxima corredeira, que 
tinha d 'ahi para cima. Donuin1os essa noite na bocca do 
pri1neiro aflluente i111portante da 111arge111 esquerda do Pi
quiry, ao qual deno1niná1nos S. Nestor, usando do direito 
que nos conferia a circu1nstancia de sermos os priineiros 
exploradores daquellas paragens. . 

,, ]\To dia 22 continuámos a subir o Piquiry até a corre· 
<'le;ra de Nlia Barbara, no1ue que tan1ben1 detuos áqttelle 
Jogar. 

" Ahi nos esperavam cento e tantos indios, dos quaes 
a penas tres tinha1n estado entre gente civilisada no Jata
hy. Estes selvagens andam inteira1uente nús, e só as m11-
lheres cobrem a cintura com um pan110, que chamam cki-
1ipá. 

<e De tudo se admira esta pobre gente; tudo queriam 
ver com uma curiosirlade quasi infantil. 

(*) E' digno do 1nais serio estudo este facto. Que van· 
tagens não conseguiremos tie aborígenes de tão boa indole, 
quando os conduzirn1os ao gremio da civilisação? (André 
Rebouças). 

• 
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cc Manifest'.\ra:u grande contentamento em nos ver. e 
como 1 hes promette3semos ir ha~i t<tr entre elles, instaram 
con1 nosco para ticannos desde logo, 111an<lando gente bus
car 0 11ecessario para se construirem casas, affinuando-nos 
que tinham iuuito peixe e caça para nos dar a co~ner. De
mos-lhes os brindes que levava1nos co1n esse destino. 

11 Resolvemos deixar ahi com esses indios os dous Coroa· 
dos, que trouxeran1os para servir-nos de interpretes afi111 
de serv1retn de guias aos que desejassem ir ao Jatahy, re
coo becendo ao 1nesmo tempo todo o terreno entre esses 
d~us pontos, colhendo-s~ assi1n duas grandes vantagens:
º adquirir-se conhed111entos claquella ·grande zona de ter'"' 
renos fertilíssimos, e attrahir aquelles selvagens â cate-

chese. 
u Aproveitando as disposições pacificas dos indios, 

tratámos de indagar, cotn toda a 1ninuciosidade, da exis
tencia dos tão procurados can1pos do Pay-Querê. que são 

0 constante cogitar de tnuitos de nossos conterraneos. In
fonnararn-nos que, entre o Piquiry e o Iguassú e aJém 
deste não ha outros ca1npos senão os de Guarapuava e 
P~lmas, que foran1 outr'ora occupados por seus ascen· 

dentes. 
11 Cremos que os índios falavam cotu sinceridade. Para 

nós não resta a tnenor duvida que taes campos não exis· 
tem ; cotn o que não levantámos barreiras aos que esperan1 
vêl-os descobertos e povoados do mesmo n1odo por que es
peram os sebastianistas de Portugal a volta do grande 
Rei, 111ontado etn cava11o branco, e1n dia nebulo8o. · 

11 Sendo a nossa tenção navegar o Piquiry até onde 
fosse francamente navegavel, e tendo diante de nós o pri
meiro obstaculo, resolven1os retroceder nesse mesmo dia. 

•• A 23, depois de havennos deixado o Piquiry, come
çámos a subir o Paranâ, e, á pequena distancia daquelle, 
óVistámos um campo de 3 leguas de comprimento, e uma 
em sua maior largura, na eucc:>sta da pequena serra, que 
margea o Paraná. 
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11 E' este, sem duvida, o ca1npo que foi visto pela nos
sa commissão ':le limites com o Paraguay (*) e que deu 
causa a se conjecturar ser o Pay-Querê. 

u Notámos, ein toda a margem esquerda do Paraná. 
logares bellissimos e apropriados para estabelecimentos 
de povoações. 

cc Continuámos nossa viagen1 de regresso sem episodio 
algu1n notavel, além da~ quotidianas caçadas, que nos offe
reciam, com a pesca, alimentação fresca e saborosa. 

«No dia 14 de Fevereiro de 1876, desembarcámos no 
Jatahy, sendo recebidos por aquelle bello povo com as 
maiores demonstrações c.le regozijo, tendo gasto 45 dias 
de ida e volta, sem tern1os de lamentar a perda de compa
nheiro algum. 

11 Concluindo, não podemos deixar de letnbrar o pode
roso auxilio, que nos proporcionaram a pratica e coragem 
de nosso irmão Telen1aco Borba•>, 

Além do magestoso Salto das Sete Quédas, encontra111-
sc muitos outros, de iuenor importancia, nos innun1eros 
cursos d 'agua que regam e fertilisam o nosso Estado. 

São nótaveis os saltos de Cayacanga, da Victoria e de 
Santa Maria, todos no rio Iguassú. O priineiro está perto 
da Estação do Ta1nanduã ; o segundo a 25 kilometros abai
xo da villa da União da Victoria e o terceiro 3 leguas aci
n1a da foz do referido rio. 

O Salto de Santa Maria é inquestionavelmente uma 
das mais assombrosas co111binações de ntaravilhas natu
raes. Para os amantes de panoran1as novos e ~xtraordina
rios, elle ten1 um valor illimitado. Segundo informações 
que nos têm ministrado pessoas abalisadas, não ha pala-

(*) Ha· engano. A commissão de limites s6 alcançou 
o Paranã abaixo do Sal to das Sete Quédas ; não podia ver 
portanto esses can1vos, situados ao norte do Piquiry. (An
dré Rebouças). 
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vras para exprimir fielmente a imponente belleza desse 
salto : sómente a insptcção ocular póde dar uma idéa 
exacta desse conjuncto de scenas prodigiosa~. ora seducto

ras, ora terríveis. 
No folheto escripto pelo dist incto Paranaense Capitão 

José l\luricy, sob a epigraphe-A' foz do lg uassú, se en
contra interessante descripção dessa estupenda obra da 
natureza. Acon1panha o referido folheto utna vista do ~al 
to, tiradi:t pelo Tenente Edrnundo de Barros. Avesar, po· 
rem, de muito esforço envidado, Edmundo de Barros, cotn 
o seu lapis, e o Capitão Muricy, com a sua penna, não po
deraru, como ningttem o p<1derá descrever a imponencia, o 
cunho de grandiosidade e esplendor que apresenta o Salto 
de Santa Maria, porque é impossivel reproduzir fielmente 
a magestade e a bt..lleza de panoran1as como esse (1) . 

A vista junta dá uma pallida idéa da sumptuosidade 

do referido sa 1 to. 
l\1uitos out ros saltos notaveis existem neste Estado. 

No Paranapanema, acirr1a da foz do rio das Cinzas, estâ o 
bello Salto Grande, a que já nos referin1os quando tratâ

mos daquelle rio . 
No rio Canoinhas, 10 leguas n1ais ou menos dis tante 

de sua foz no rio N egro, ha u m salto esplendido, conheci
do pelo notne de Salto do Canoinhas. 

Acin1a da barra do rio Chopim, tributario da 1nargem 
esquerda do lg uassú, está o ·Salto Osorio , assitn denomi
nado em i888 pelo pessoal da Co1nmissão de Estradas Es
t rategic:ls. 

No rio Jordão, que tan1bem desagua no lguassú, ã 
margem direita , se encontram dois lindissin1os saltos, a 

(1) No Boletin del lnsHtuto Geográfi.co Argentino, 
tomo XV- 1894-se encontra uma descripção deste salto, 
acompanhada de bellas vistas, trabalho do Dr. Juan B. 
Ambrosetti . 
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que nos referiremos qu.\ndo falann )S do n1unicipio de 
Guarapuava. 

No fvahy, na parte onde elle tem o no.11e de Rio dos 
Patus, pouco acitna da Barra Verme/lia. se encontra o 
Salto Visconde do Rio Branco, as3i:u c.J511J i:1inado pelo 
Visconde de Taunay. Este illustre Brazileiro, na viagetn 
que fez ã cidade de Guarapuava, em Abril <le 1886, visito11 
o referido S.ilto e disse a respeito delle o seguinte: 

<• Difficil é, por ccr.to, encontrar-se, até mesrno ll'> 

Brazil, tão prodigu de formosas e variadissiruas curiosida
des naturaes, cousa ruais hella, mais cheia de grandeza e 
selvatica magneficencia. Imagine-se copiosissin1a e lin1pi
da i11assa liquida, atirant1o-se de golpe e1u precipício de 
75 a 80 metros de altura (1 ) e pulando tuna iuuralha cor
tada a pique, cuja linha da aresta superior, toda crivada 
de fund~s reintrancias e grandes saliencias, itupri111e as 
n1ais pittorescas ~ encontradas direcções ás agnas, no t110-

111ento em qije o rio inteiro, como que preza de fatal des
espero, 8e jorra de u111 ilnpeto no abysmo. 

11 Por isso, os enonues e espumantes caixões ora for
tnam larga e bellissin1a curva toda riscada de rugas paral
lelas con10 crespos de onJeante cabelleira, ora cahen1 de su
bi to tlll bloco, a modo de peso inerte e que só obedece á gr~vi
dade, ou entào se dividem en1 fios e filetes, mais ou menos 
encorporados, parecendo, uns, alvissitnos fitões a riscarem 
de branco a pedra uegra, outros, u1ua serie de aereos flo
cos, que não attingem o fundo, se desfazem e111 nev•>eiro, 
se pulveris:nn nos ares e desvendam nos raios do sol os 
graciosos e leves ancenubios do arco-íris. 

11 Além da disposiçào de toda a rocha talhada a prumo, 
que incute cunho novo e extraordinario a tssa catadupa, 
ha para o viajant~ que a contempla de cin1a para baixo, 
conto nós a vimos, i to é, á bocca do precipicio quando o 

(1) Ha engano neste calculo: o salto tem apenas 45 
metros de altura, segundo o Engenheiro Leopoldo Wt:iss. 
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rio galga o colossal obstaculo, ha unia particularidade, 
que empresta realce particular e nunca assaz ad1nirado ao 
Salto Visconde do Rio Branco. 

11 E' um grande panno de muralha estratificado e sa
liente, que do lado de lá da curva mais opulenta em aguas 
se adianta bem para fóra t! serve assim de fundo ao crys
tallino jacto, conservando-se sempre enxuto, pois a rigo· 
rosa convexidade da quéda e sua rapidez são taes, que ne
nhun1 borrifo ou salpico delle se desprende. 

~< E esse monolitho, terminado por uma especie de 
agigantada cornija, ainda mais sobresahe, porquanto a 
seu turno resalta de uma verdadeira cortina d 'agua for
mada por um jorro que se despeja do lado de traz, de ma
neira que aquelle colosso pétreo figura de monstruosa co
lumna, cercada por todos os lados de im1nensos bulcões 
liquidos, sem nunca ser n1olhada. 

« A admirarmos tudo aquillo e mais a esplendida ve
getação das margens, as paredes cyclópeas e estratificadas 
de toda aquella scena, cuja nota alegre e vivida era dada 
pela florescencia delicada e multicolor das melastomaceas, 
chamadas em toda a Província do Paraná alleluias, ficá
mos 1nais de uma hora, considerando bem empregadas as 
canseiras a que nos havíamos sujeitado, a transitar por 
picadas itnpossivejs, a subir e a descer ingremes morros e 
a vencer trechos, em que os cavallos mal podiam ter-se de 
pé, tal a quantidade de pedras soltas e seixos rolados-tudo 
debaixo de contínuos e violentos aguaceiros. 

u Aliás, jã alguns viajantes de nota alli haviam che
gado, os Srs. Barão de Capanema, o Dr. Weiss com o prín
cipe de Hohenlohe e Barão Schceler, o engenheiro Olde
brech e varios outros, não muitos, pois esse salto é ainda 
pouco conhecido e quasi nunca visitado, tendo havido ne
cessidade de se abrir estreita trilha para termos caminho. 

u Ainda ahi tivemos valente e perduravel impressão. 
Foi quando, voltando-me para os companheiros de excur
são, exclamei cotn voz forte : «Esta catadupa terá o nome 
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de Salto Visconde do Rio Branco. 11 Então, uma saudade 
funda e repassada de gratidão pungio o coração dos brazi
leiros que se achavam naquellas solidões ; e todas as gran
dezas da natureza inconsciente, aq uellas revoltas e estron
deantes aguas, aquellas immensas rochas , aquelles solem
nes e alentados madeiros, tudo se abateu e ficou pequeno 
ante a estatura moral do estadista, cuja recordação esse 
glorioso nome evocava no meio de invios sertões!» 

No referido rio lvaky ainda se encontram os saltos 
chamados Ubá e das A 1iranhas. 

No littoral ta1nben1 são conhecidos alguns saltos e 
cãscatas bastante interessantes. 

No municipio de Guaratuba ha um salto de 10 metros 
de altura, formado pP.lo rio Cubatão. 

En1 Guarakessaba existe un1 bello salto denon1inado 
Salto Mora/a, forntado pelo rio deste nome. Te.remos occa-

• 
sião de falar mais detuoradamente deste salto, quand\") 
tratarmos <la descripção do municipio de Guarakessaba. 

Quen1 viajar pelo caminho de ferro que communica 
Coritiba com o littoral, terá o prazer de observar uma 
bella cascata cha1nada Véo de Noz"va. Essa cascata é for· 
n1ada pelo rio Ypiranga, que u1argea á pequena distancia 
o , referido caminho e é algutnas vezes atravessado por 
este. A alludida cascata está no kilometro 65, 700 e sua 
quéda corresponde a 56 metros. Além desta cascata, '!Xis
tem outras menores, t~mbem formadas pelo referido rio. 

GRUTAS 

Neste Estado, onde muitas curiosidades naturaes ha 
ainda por se descobrir, conhecem-se já diversas grutas 
importantes, muitas das quaes têm sido apenas visitadas 
por pessoas illettradas, e, portanto, incapazes de descrevel· 
-as detalhadamente. 

Dentre as grutas mais ~onhecidas e visitadas por pes
soas illustradas, se destacá a do Tapiruss#, a respeito da 

. . 
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qua l o rf istincto Engenh~iro Mont ~iro T,n1rinho escreve1i 
o seguinte, em 1881 ; 

<t Na provincia do Paraná encontran1 se, nos banloS 
calcareos que j azen1 entre o nort~ e o nordes te de Curityba, 
algumas grutas de stalactites dig nas de adn1iração. Uma 
d 'ellas é a deno1uinada Tapirussft, que vamo~ descr~ver, 
cingindo-nos ás notas e aos desenhos do habil lapis do en
gEnbeiro Luíz Parigot que, em Nove1nbro de 1875, a visi 
tou en1 companhia do presidente da provinóa Dr. Lame
nha Lins e de outras pessoas graduadas. 

ul\.1ontando-se a cavallo e can1inhando-se un1as ci nco 
a sds legoas da pittoresca t::strada do Ass unguy, encon
tra-se á est1uerda tuna vereda qne e1n poucos n1inutos conduz 
ao Tapirussú. Ao aspecto ele um n1orro fragoso, se1n cousa 
alguma notave1, não se comprehende logo que elle encerra 
a procurada maravilha, e naturaln1ente pergunta-se: onde 
está a gruta ? O guia 111ostra então, ent;e as camadas su
perpostas da rocha , un1a fenda que terá um m etro de al
tura sobre quatro a cinco de largura. Esta é a entrada <la 
gruta. 

u Penetrando-se o inte-rior {Y.>r essa e-;trei~ brecha des
ce-se uma ladeira que vae ter ao Vestibulo. Assiin deno1ni
na-se um pequeno co1npartiruento frouxamente alu1niado 
por tenue restea de luz esverdea1a, que uma fresta deixa 
passar. As particularidades architectonicas d 'esta parte da 
gruta, a attitude extatica r!ue naturahnente to111am os vi
sitantes einpunhando tochas e dispondo-se e1n renques, o 
monotono murmurio de um .regato que resvala á esquerda; 
tudo faz in1agi.nar a capella gothica de um 111osteiro quan
do, a horas mortas, prestam-se os derradeiros suffragios a 
algu1n monge. 

11 Por escabrosa viella, inçada de agudas stalagn1ites, 
passa-se do Vestíbulo para o Salão. E' uma sala abobadada 
sustentada por grossas pilastras translucidas como alabas
tro, o que a torna semelhante ás salas ao réz do chão dos 
antigos castellos feudaes. N'um canto acha-se a Fonte 
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Myste1i0Ja , de aguas tão !Juras e crystallinas que be1n pode 
servir de morada á w:iis caprichosa e exigent~ nãiade. 

11 Em uma das paredes do Salão uma abertura circular, 
pouco acima do solo, dá pa~sagem para o segundo pavi-
1uento da gruta. O caminho que se depara é íngreme e tão 
baixo que só de rastos póde se atravessar. Feliz1nente é 
curto e logo chega-se á Na ve. 

11 Abi fica-se sob o pleno don1inio da architectura ogi
val , estylo sublim.e a que os architectos da Renascença 
desdcnhosan1ente puzeram a alcunha de gothic:o, poré1u 

·qut!, no dizer de Oppenuann, é a mais completa e mystica 
expressão do catholicismo. 

« Arrojamentv de arcadas e11! ogiva e de columnatas , 
predominancia das linhas verticaes sobre as horizontaes, 
severidade de f6rmas, profusão e sumptuosidade .ie orna
tos e esculpturas sytnbolicas, eis os característicos do ga
thico que se podem conte1nplar na grande Nave da gruta. 
E, por pouco que se exalte a imaginação do visitante, im
pressionado por tantas maravilhas, descobrirá aqui um al
tar, alli nichos co1n imagens, acolá um pulpito, e, dando 
cvm os olhos em um grande orgão de longos tubos pratea
dos, ficará silencioso e quedo, como esperando que o ar
ganista venha ro1uper a sole1nnidade relig iosa, fazendo 
reboar pelas arcadas do templo os imponentes accórdes do 
sacro instru1nento. 

" E affinna a sciencia que todos t:sses prodigiosos artt
factos architecturaes são meran1ente o resultado do poder 
dissolvente d 'agua sobre o carbonato de cal ! 

u Pelas fendas, pelos diversos instersticios dos bancos 
calcareos em que se acha1n as grutas, penetram as aguas 
pluviaes que, dissolvendo no trajecto o carbonato de cal, 
vão marejar gotta a gotta no interior. Os pingos mais 
grossos e pesados cabem logo e , evaporando-se a agua, 
deposita-se no solo uma pellicula calcarea. A esses succe
de111-se muitos, uni nu111ero infinito que, do mesmo modo, 
vão depositando umas sobre as outras u1na infinidade de 
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pelliculas. Assim in1perceptivelmente cresce e111 altura e 
grossura uma pyraniide conica que cha1na-se stalagmite. 
Os pingo~ n1ais leves fican1 suspensos do tecto e pelos 
nH•sn1os processos forma111 a stalactile. Crescendo u1na para 
a outra, a stalactite e a st<dllgmite encontram-se por fim , 
soldam-se e fica construida a colun1na com a sua basf', 
fuste e capitel, tudo de fórma suig eneris, se1n a interven
ção dos preceitos de Vitruvio. O lagritnejar das paredes• 
dando legar a pbenon1enos analogos, produz os rendi
lhados, as colgaduras e a multiplicidade de orna1nentos 
que decoram as grutas. \ 

1< l\1as quantos n1ilh 1res de seculos seriam precisos 
para a formação, por esse geito, de arcadas e colun1nas de 
dez, vinte e n1ais n1etros de altura? Parece incrível ! 

« Para a sciencia a n1ateria move-se, agita-se sem re
pouso, coexiste com o espaço e o tempo ab cete1-no ad ttde1-
num. Se um bilhão de seculos não bastar para a explica
ção, accrescenta-se n1ais meia <luzia de cifras á direita do 
algaris1no. Pouco custa: com uma simples 1nanobra ari
thn1etica explica-se tudo. 

11 Vclte1nos, porém, ao Tapirussú. 

1< Ao sahir da 1Vave topa-se uma enorme stalagn1ite 
corn a figura de um tuonstro antidiluviano. Interrogue-se 
este guardião do templo sobre a origen1 da gruta, elle fi
cará enigmatico como a Esphinge. 

<1 Alérn, as luzes das tochas projectando-se sobre as 
stalagmites produzem os surprehendentes effeitos de uni 
poJyorama : dá-Se Ulll passo, vê-se Uffi grupo de frades are
zarem, dá-se outro, transformam-se os frades en1 sátyros; 
chega-se mais perto e só se vê nm incongruente acervo de 
rochas e toscas saliencias tranco-conicas e cylindricas. 

11 Suppõe-se que na gruta do Tapirussú ha terceiro 
andar, ainda não exploraJo, e é provavel mesmo que exis
tam muitas outras curiosidades ignoradas e por conhecer. 
Achando-se tão perto de Curityba, não comprehendemos 
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. 
porque não ten1 sido con1 tnais frequencia visitada esta 
n1aravilha do Paraná. 

11 Por nossa parte. á guiza de reclame, terminán1os este 
escripto transcrev.;:ndo as pala\•ras com que Hutchings fe
chou a sua descripção da Gruta de Alabastro, na Califor
nia: 11La pron1enade etant agréable, le prix doux, le Coach
man obligeant, les guides attentifs et le spectacle des plus 
singuliers et imposants, nous disons á tous: Allez-y voir.,, 

En1 r885, 0 Dr. Alfredo d 'Escragnolle Taunay, então 
Presidente da ex-Provinda do Paraná, visitou a gruta do 
Tapirussú en1 companhia de cerca de trinta pessoas. 

Desta gruta de~ tambem este notavel Brazileiro, in
teressante descripção que e111 seguida transcreverno3, para 
que se torne 111ais completa a n0ção, que o leitor por
ventura tenha feito do que acaba de ler. 

11 Foi a 10 de Deze1nbro de 1885. que visitei essa gruta · 
ainda 111al conhecida e imperfeitaruente explorada e sita 
no nntnicipio de Votuverava, unias 6I[2 leguas de Curity
ba, fl ru1110 de N. e N. E. 

11 E' larga a entrada e dá en1 grande rampa, a cuja 
base corre,~9111 estrepito e por entre grossas pedra~ soltas 

~ 

. ui? riacho· de aguas sobremaneira frias e claras. 
u Desde logo se faz completa escnridão. 
11 Accesos archotes e velas, vê· se uma abobnda irregu

lar e a distillar humidade, toda revestida de ai vissitna ca
ntada calcarea. Can1inhando para o interior, encontra-se 
chão inuito aspero e desigual, pejado de blocos arredonda
dos ou de configuração singular, começando a apparecer 
stalagmites, umas correspondentes a stalactites, outras a 
pannos· desdobrados ou concreções de f6rmas radiantes, 
nta'is ou n1enos perfeitas. 

cc O visitante, pulando com algum risco de pedra etu 
pedra, jã se abaixan<lo e quasi de cocaras, jã se agarrando 
a proeminencias escabrosas, algumas até cortantes, a su
bir sempre e deixanqo á direita e á esquerda galerias, che
ga ao segundo pavintento e penetra em sala não muito es-

• 
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paçosa, mas etn qne o agrupamento concrecionario e a dis_ 
posição das stalactites, sobretudo, são e111 extren10 nota
veis, figurando varios objecto.s e 1nanufactos, que a ima
g inação popular foi denontinando por approxiu1ações n1ais 
ou menos exactas e felizes e que a luz artificial reveste de 
innun1eros pontos scintillantes do mais bello effeito scenico. 

« Do tecto e quasi a meio d 'essa nova sala, desce um 
comoque feixede canudos, que sustenta g randiosa conchª 
invertida, toda ch eia de estrias e terminada por pontas, 
que se vão ~finando cada vez mais. E no extremo de cada 
un1a dellas brilha e refulge, tre1nulante co1110 encantada 
gemina, purissin1a gotta de agua, que, antes de lá chegar , 
correra rapida e viva pelos caniculos do sustentaculo e da 
concha. 

« Quanto dê a luz das velas, pois mais alli se não levão 
archotes afim de ser poupado o ar respiravel , observa-se 
por toda a parte, nos menores recantos, nos innumeros 
nichos e nas reintrancias do alvinitente revestitnento o 
mais primoroso trabalho, itnitando, já agulhas agrupadas, 
de todos os ta111anhos e feitios, umas muito agudas, ere
ctas, filiformes, outras curvas e grossas co1no tubos de or
gão, já rendilhados, gregas, arabescos e lavores de mil de-· 
senhos e conformações, caprichosos e tão delicados e pere
g rinos que não ba olhos bastantes para admirar e colher 
de pro111pto ; tudo, porém, molhado e a resumbrar humi
dade e, portanto, em via de continua transformação e n1u
dança. 

« As stalag1nites, q'.le se erguem do chão, infelizmente 
quasi lodoso. e que vão, co1n o incessante gottejar da agua, 
ca111inha11do ao encontro das stalactites a descerem muito 
mais rapidamente (*) da abobada, são uns, grossos e cy-

(*) O crescimento da stalagmite é muitíssimo mais 
lento do que o da stalactite. Basta len1brar, que é elle de
vido aos depositos de calcareo trazidos por gottas d 'agua, 
que já correram por toda a stalactite e nella depositaram 
quasi toda a substancia da massa que tinham em suspen
são. 
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linJricos como alvejantes frades de pedra, outros conicos e 
afunilados. 

• << A 'direita de quen1 entra, ha outro corredor ou gale-
ria , que leva a terceiro pavin1ento ; mas tão e111pinada é a 
r.atnpa, as paredes tão juntas e apertadas, o tecto t ão for
rado de agudas pontas e agulhas e por tal tnodo resvalo
so o s6lo, que raros se arriscatn á perigosa tentativa, muito 
en1b~ra, segundo se diga, essa terceira sala a que se chega 
depois de curta subida, seja a inda mais curiosa e bella do 
que todas as outras. ' 

11 Na visita que fiz á gru ta do Tapirussú, acompanha
do de u1nas vinte e cinco rt trinta pessoas. ning uent passou 
alé111, n1esmo porque uni dos cavalleiros da comitiva bus
cando ca1ninhar se1n vela e 111ajs depressa do que con;inha, 
escorregou e cahio em uma especie de sumidouro de tal
vez quatro metros de altura. Felizmente não perdeu o san
gue frio; foi-se amparando co111 as mãos, agarrando-se ás 
p ontas das ~talagmites que pôde alcançar e só se inagoou 
nas costas, isso n1esmo leve1nente. 

•: Foi parar, mais rapidan1ente do que desejára, á sala 
debaixo e rolou ao lado do Dr. Ermelino de Leão que 

' ' preoccupado só com o exame que estava fazendo de umas 
concrecções, lhe disse distrahidan1ente: uJá sei que me 
traz o ruartello ! » « Qual 111artello, qual nada! O diabo leve 
gruta, martello e vocês todos ! » bradou o outro, a sollar 
engraçados gen1idos de dôr e maldições. 

cc .Este <::pisodio, que terminou jocosa111ente, qnando 
poderia ter dado 1ogar a 1ntuoso desastre, poz .fi.111 á n ossa 
visita, tanto inais quanto estavamos molhados da cabeça 
aos pés, não só por causa da humidade, que de todos os 
lados exsudava, como do violentissimo aguaceiro que nos 
colhera entrt:: a Tranqueira e a gruta, n 'um descampado 
largo, en1 que não havia abrigo possivel. 

<1 A 's 10 horas da noite eotravam<JS em Curitiba. 
«Se a n1ão do homem , intelligentemente dirigida, se 

e111penhasse em dar mais algun1a con1modidadc ao ingres-
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~o daquella enorme caverna, tnelhorasse as suas conJições 
internas e fizesse rEalçar as suas muitas bellezas em Vt'Z 

de servir só para destruir, a podtr de pkaretas, alviões e 
martellos, as mais interessantes e be111 lavradas stalactites 
e stalagn1ites, fôra a gruta de Tapirussú n1otivo de lindis
~imo passeio e digna de ser apreciada por quantos chegas
sem ao planalto de Curitiba.11 

Nos Campos Geraes, no sertão da Ribeirinha, cerca 
de 6 leg~as da cidade de Castro e a 2 q2 do bairro do 
Lago, ha unia celebre gruta, descoberta por caçadores que 
perseguian1 un1a va1 a de porcos do inatto. E' conhecida 
pelo nome de Gruta Santa ou Gruta do Monge, por n 'ella 
ter vivido, ha annos, um individuo, que lia uni bíblia ve
lha e se dizia enviado de Deus. 

E' notoria a lenda desse embusteiro que, apezar de 
nescio, conseguiu com suas mystificações reunir em tor
no de si grande nu1nero de pessoas simples e credulas, 
que lhe tributiivam veneração. 

O digno fazendeiro Coronel Sebastião ~Iadureira, fal
lecido en1 Castro a 5 de Outubro de 1898, Assim descreveu 
a Gruta Santa : 

uA gruta te1n duas entradas que se connnunicam; uma 
ao norte e outra ao sul. Na do norte, onde se acha uma 
cruz de madeira, começa-se a entrar, subindo-se uma infi
nidade de degraus, fiudos os quaes se encontra um grande 
assento, seguindo-se innnensa galeria de tnais de 1.000 

metros (1). Sessenta n1etros a dentro, pelo lado do norte, 
ha uma claraboia de dez 1netros de circumferencia e, a cen1 
metros da entrada do sul, 011tra. A taes aberturas chan1a 
o povo Portas do céo e, de certo, não deixa de impressio
nar no meio da escuridão aquella deslumbrante claridade. 

<< Por baixo da grande galeria corre um veio d 'agua 
cystallina. O pavimento é de pedra, mas ha olheiras que 

(r) Talvez haja exaggero neste calculo. 
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pern1itten1 ver-se a lympha correr. Por ellas tambern re
gorgitan1 aguas, que inundam totalmente a gruta, em 
tempo de cheia. 

u E' etn f6nna de arco a entrada do sul, tendo em re
dor delicado e fino rendilhado COtll batnbolinas de pedra de 
var1adas côres. 

u Ao lado da galeria fi can1 vastos e bonitos salões. 
Um delles, porém, faz vt-~es de medonho calabouço pela 
sinistra escuridão que alli reina. Situa.do a 15 ou 20 pés 
do prin1eiro pavintento e no corac;ão da gruta dE-sce-se por 
<legraus irr~gulares e neJle se vêtn tres pedras compridas e 
e111 fórn1a cte re1n~>s, que, tocados por qualquer corpo me
ta11ico, produzetn sons diversos, parecidos con1 os de sinos. 

u Etn toda a galeria central e suas dependencias ha 
tnuitas columnas e arcadas e enorme variedade de pedras 
de varias formas , con10 flores, ra1nos, fructas, castiçaes 
com velas, etc. Desce111 innumeras stalactites e surgem 
stalgtnites muito alvas e com a leve transparencia da ct•ra 
brauca. Un1a pedra especialn1ente, ten1 sido objecto de 
n1uita superstição por parte do povo, pois representa, 
olhada de certa distanc:ii, a itnagem de Sant'Anna (1). 
Ha outra pedra que lembra urna capivara deitada com os 
braços para dia11te. E1n nma parede, parece ver-se perfeita 
estante de livros. De outra, salienta-se um pulpito en1ol
durado com luzes e de muito gosto artistice. 

<< Por cima da entrada do norte, ex1ste utn vasto salão, 
de cujo tecto penden1 n1uitos candelabros cheios e circula
r<:&, quasi todos com semelhança dos chatnados halões de 
s€tthora. Não ha alli stalagmites: o chão é con1pletatnente 
liso. n 

Na Barra _do Navio, município de Guaratuba, ha tam
bem uma gruta que p6de accommodar francamente 30 ou 
40 pessôas. 

Em uma fazenda situada perto da cidade de S. José da 

(r) Sant' Anna é a padroeira de Castro. 

.. 
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Boa Vista existe uma gruta n1uito interessante. ornada de 
estalactites e estalag1nites. 

Na ltlia do iY/él, no logar cha1nado Prainhas, ha unia 
gruta, ou ruelhor, uma enonue cavidade na base de um 
alto n1orro de pedra. E' conhecida pelo nome de Gruta 
Encantada. Indagando alli a origem de tal denominação, 
ningu...in nos soube dizer. 

Na n1esma ilha, atraz do l\1orro da Baleia, onde está a 
Fortaleza de Nossa St:nhora dos Prazeres, tambem existe 
uma gruta pequena, iusignificclnte e q.ie não é frequentada 
por conservar-se sen1prc alagada. 

Perto da villa da União da Victoria ha uma gruta, no 
legar denominado Cerro do C.prvo. que dizen1 ser bastante 
interessante. 

No municipio de Bocayuva existem algumas grutas, 
taes co1110 as do Bacaytava, Campinhos e PedraPreta, perto 
do ribeirão deste nome. 

O Sr. Oly1npio de Sá Sobrinho, residente na villa Bo
cayuva, assirn nos d<::screveu a gruta alli existente : 

<< A Gruta da Ermida ou antes o tunnel, dista desta 
vilJa 4 112 leguas. Quando se entra nella pela porta maior, 
involuntaria1nente tira-se o chapéo ; suppõe-se ter entradÇ> 
em um templo respeitavel. 

<<à' esquerda, mais ou menos na altura de um home111, 
ha uma pia muito bem imitada, preza a uma parede, c::t
hindo gotta a gotta tuna agua crystallina. 

n O salão é enorme~ no fundo da abertura, continua
ção do tunnel, ha uns degraus que se asse1nelhan1 co111 u111 
altar coberto de crepe, para quem observa de certa distan
cia. Sobre a port&, ligada ao tecto, ha uma grande pedra, 
parecendo que estâ prestes a cahir. Essa pedra~ sendo to
cada por qualquer instrumento, tine como sino, devido 
talvez a posição em que está. 

u Diversas pessoas já atravessaram esse tunnel natu
ral, gastando para i~so um dia inteiro t 

" A' esquerda rle quen1 entra existe unia grande cruz 
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de 1nadeira, conto signal de uma missa que alli foi cele
brada ha muitos annos. 

«Por dentro <la gruta corre um pequeno regato. " 
Junto á povoação de S. Luiz do Porunã ha uma gruta 

toda forrada de calcareo branco, bern enxuta e interessan
te, já pela limpeza do chão e tecto, já pela disposição da 
luz em s~u interior. 

Perto da cidade da Lapa ha outra a que chamam Gru
ta do Monze, por ter alli habitado, eni 1842, um individuo 
de non1e João Maria Ãgostinho, perfeito anachoreta. Este 
individuo retirou-se mais tarde para o Rio Grande do Sul, 
em companhia de Tristão Corrêa da Rosa. 

Ella estâ a pequena distancia da referida cidade, na 
frontaria c.:le um en1pinado n1assiço de rochas cortadas a 
pique. O povo dá-lhe o nome de gruta; porém, verdadeira-
111ente falando, aquelle logar não passa de situples resalto 
no corpo da pedreira, coberto por saliente lage, que faz 
vezes de alpendre. 

Ao lado da gruta está a Pedra parti'da, que é tambem 
outra curiosidade natural que os habitantes da Lapa apon
tau1 aos viajantes. 

Quereis saber em que consiste a Pedra partida.~ 
Pouca importancia tem : é unia fenda profunda, aber

ta perpendiculannente na pedreira, correndo parallelas 
duas curvas ben1 traçadas. 

· Muito tnais pittoresca do que estas duas faladas curio
si~ad~~ é a pnizagem que se apresenta aos olhos de quem 
vai vel-as com esperança de receber impressões novas e 
extraordinarias. 

Coinn1etteriamos grande falta, se chegassemos a~ ter
mo deste capitulo sem dar noticia ao leitor de m3is tres 
curiosidades que existem nos Campos Geraes: os Bu1acos, 
a. Lagoa e a Vil/a Vellza. 

Os Butaros são tres grandes perfurações naturaes do 
solo, situadas perto da fazenda do Capão Grande. Dois se 

\ 
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acham front~iros um a outro, separados por uma lingua 
de terra> e o terceiro está um kilometro ao Sul do~ pri1ueí
ros, co1umunicando-se os tres pur canaes snbterraneos, 
que leva1u agua á Lagoa, situada a pequena distancia, n:; 
parte ~leridional. 

A Lagoa é um grande reservatorio de agua crystatli
na, de cerca de tres kilo1netros de perímetro. Co111111unica
se co111 o ribeirão Queb,.a-Pernas, affluente do Tibagy. 
Suas barrancas são bastante altas e orladas de espessa res
tinga. 

A Vilta Vellta foi assim descripta pelo professor Ni
valdo Braga> que a visitou em Setembro dt 1888: 

cc A Villa Velha, que dista de Ponta Grossa cerca de 30 
kilon1etros, jaz a Leste dos Buracos e da Lagoa, sobre a 
assomada de uma cox-ilha da fazenda de criação do Barão 
de Guaraúna. E' unia txtensa e pitt-0resca pedreira de grés 
vermelho, a que os inglez.!s denuminam old red sandstone> 
e cuja formação, mui Lommu1n nos terrenos devonianos, 
ter111ina em estratificações algum . tanto sin1ilares ás eru
pções de trachytes. A sua frente, qu~ é bastante saliente e 
estâ voltada para N. O., terá cerca de 1 kilometro de com
primento, deixando-se ver ao longe como a barbacan de 
uu1a fortaltza em ruinas. O seu fundo> que terã quanto 
muito 500 1netros de largura, se acha en1 posição opposta, 
isto é, para S. E.. As suas 'l"uas, forrnadd.s de rochas apa
radas, são cortadas e111 angulos rectos terniinando ein fór
ma de taboldro, cujo planalt~, coberto de gramn1a, cactus, 
etc., e donde se logra u111a vista desltunbrante, deno1niná-
1nos Sotéa Leonc:·o Co,.reia. 

~1 Um tal cc1nplexo de rochas> semelhantes a u111a ci
dade em ruinas, apresenta dous bairros distinctos: a Villa 
Velha Alta, que jaz e111 l'leno campo, e a Vil/a Vellza Bai·

Xf1., que se acha occulta, encravada em matta que fica pro
x1ma. 

cc As grandes e altas paredes de pedras da Villa Alta, 
clenominámos ruas dos Senadores Taunay> Correia, Zaca-
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na.s, Cruz ~!achado, Rodrigo Silva, João Alfredo, Barão 
de Cotegipe e Leão Vellozo, as quaes cortam largos de 50 
metros de extenção cada um e cognominados pelos touris
tes que nos acompanhara1n , -pr~ças 13 de l\iaio, 29 de 
Agosto e 19 de Dezembro. Essas praças que s~ con1munica111 
entre si pelas villas, denominámos-Beco do 1'-1anoel Ri
bas, do Ricardo Ribas, do José Ribas, do Sebastião Paraná 
e do Príncipe do Grão-Pará, e vão ternrinar, na extren1a 
oriental, etn um vistoso grupo de rochas isoladas, seme
lhante a um castdlo arruinado, que chamán1os Boulevard 
Curitibano, en1 ho111enagen1 ã nossa terra natal-Curitiba. 

11 A 's ruas da Vüla Baixa, que são compostas de ro
chas altas e cortadas a pnnno, den1os os nomes de ruas do 
Tunnel, da Curuja, da Ladeira, do Capane1na, de D. Lino, 
do Conselheiro Beaurepaire Rohan, do Dr. Enuelino de 
Leão, do Barão do C€rro Azui, do Dr. Brazilio l\l::tchado 

' 
do Visconde de Nacar, do Barão de Guaraúna, do Dr. Ge-
neroso l\1arques, do Capitão Sisinando, do Dr. João l\fanoel 
da Cunha, do Brigadeiro Ribas , do Dr. l\lanoel Eufrasio, 
do Augusto Ribas, do Commendador 1\1anoel Ricardo, do 
Dr. João l\fendes , do Conego !\1anod Vicente, do Padre Ri
beiro, do Major Bonifacio Villela, do l\f anoel de Araujo 
Pimpão, do Damaso Ribas e do Conego Braga. 

Tanto na V-illa Alta como na Baixa, as rochas terão 
de lOO a r 50 inetros de elevação, e são cortadas a pique, 
offerecendo concavidades algum tanto semelhantes a ni
chos gothicos. 

cc Na rua Senador Taunay, que terá talvez 20 metros 
de largura, emqunnto que as outras Vélrian1 entre r a 5, e 
a que se acha sobre a frente principal, ha uina serie de ro
chas altíssimas e isoladas, que denominámos-Alcaçobas 
de S. Claudio, do Laluca, do Domingos Ribas, do Luiz 
Coelho, do Costa Junior, do _Santos Ribas> do l\facedo, do 
Juca Santos, do Major Negrão, do Cyro Vellozo, do Coro
nel Antonio l\.1acedo, do l\IIajor João Lustosa, do Florencio 
~lunhoz, do Dr. C'asimiro, do João Bahls, do Dr. Vicente 
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r.1acl!ado, do Romão Branco, do Padre Donato e do Dr. 
D6ria. 

11 No meio da rua do Tunnel ha uma arvore quasi to1n
bada, etn que o Sr. Domingos Ribas inseriu a data-1888. 

u Quaudo chegámos á rua da entrada, que ten1 niatta 
em an1bas as extremidades e que denoniinámos--Capane-
111a, de ka-n1atto, e panêma-triste, isto é, rua do -rvratto 
Triste, le1nbra1no-11os daqnella bella passagem de Dante, 
ao errar e1n u1na floresta, que lhe antolbava a entrada do 
Inferno: 

Per rne si va nella citá dolente: 
Per me si va Ira la perduta gente. 
Lasciate ogni spnanza, voi clie' ntrate. 

u E ao penetrarmos na Vil/a Baixa, se nos par~cia 
que iamos nos entranhando pela vasta necropole do nosso 
planeta, conforme nol-a descreveu Julio Verne. 

«Um tal dedalo de pedras, algum tanto semelhante a 
um labyrintho, é realmente di.gno de ser conte1nplado.» 

RUINAS ANTIGAS 
Em riifferentes pontos da parte Septentrional e Occi

dental do Estado, encontram-se vestígios de grandes po
voações que fonnavam a celebre Republica Theocrati'ca, 
tamben1 cha111ada Provincia do Guayra. fundadas por bes
panhóes, que 1nantinham nellas pequenas forças comman
dadas por uu1 offidal que tinha jurisdicção sobre as tribuS 
subjugadas. l\1ais tarde passaram a ser administradas 
pelos padres da Con1panhia de jesus. 

As povoações mais itnportantes foram as seguintes: 
Onlivetos, fundada pelo Capitão Garcia Rodriguez de 

Vergãra, em 1554, na margem Oriental do rio Paraná, ao 
Norte do Salto das Sete Quédas, em terras do cacique Ca· 
nindeyú. Por ser insalubre o local onde se erguera a povoa
ção, foi esta transladada, em 1556, para íi foz do Piquiry, 

• 
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onde em 1557, por ordem do Governador Gonz.tlo de l\1en
doza, foi fundaJa a CiudadReal del Guayra, pelo Capitão 
Ruy Diaz Melgarejo, que par.t nlli tr:>uxc cem hespanhóes 
de Assumpção. A referida Ciudad Real f>i mais tarde ele· 
vada a categoria de capital da Província de Guayra. 

En1 l576, o referido Capitão ~1elgarejo, por determina
ção de D. Juan Garo.y, flln•lou outra ptJvoação a duas leguas 
do rio Paraná, a que deu o nome de Vi/La Rica do Espíri
to Santo; porém, não tendo o local a riqueza que o non1e 
da povoação denunciava, foi esta naquelle mesmo ann0 

transferida para a foz do Corinibatahy, affluente da marge1u 
esquerda do /vahy. Estabelecida de novo a Vi/la Rica em 
sitio conveniente, e que se iuostrava abundante de 1nine· 
raes de ferro e cobre, foi, nos annos seguintes de 1578 a 
1579, sub111ettido grande numero de indios Guaranys á ju
risdicção deste povoado. 

Ern Abril de 1771, o Tenente-Coronel Affonso Botelho 
de Sampaio e Souza, chefe das commissões encarregadas 
de explorar os sertões do Tibagy e do Ivahy, como se vê 
dos doc~mentos antigos, transcriptos no começo deste li
vro, enviou ao Governador da Capitania de S. Paulo, D. 
Luiz Antonio de Souza Botelho e ~1ourão, a seguinte no
ticia da descoberta <lt: Villa Rica : 

1• No d!a 3 de Março de 1771, 3<? domingo da quarcs-
1ua, chtguu o Capitão Francisco Lopes da Silva com a sua 
co1npanhia a barra do Rio Mourão (r) que faz barra no 
Rio D. Luiz, fizerão pouzo nos grandes bananaes q' alli 
ha, p: no outro dia procurare1n lugar p: n1elhor se situa
re111, emq.'" faziào diligencie:. p. • descobrir os fundan1entos 
da antiga Villa Rica pelas noticias de ser aquelle o seu 
destricto. 

<< No dia 4, segunda feira, foi o Capitão aharracar-se 

(r) Assim os expeJicionarios chamaram ao rio Cori·m
bataliy, em h~menage~ ao Governador da Capitania de S. 
Paulo, D. Lu1z Anton10 Botelho e ~lourão. 

- J..& ... 
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