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Endo 5. dé Agofto em que demos principio a
noiîa derrota , hindo S. Excellencia embarcar ef_tava a Companhia embaixo no porto formada ,
^derao fuas defcargas, e depois fe embacáraó em duas
canôas, hindo primeiro a canoa de S. Excellencia com
oGuia do caminho todo muito bem veftido corn farda
azul ,* e chapeo de plumas tudo agaloado, eílc hia piloteando, levava feis rêmeiros com veftia , e caiçaõ en
carnada, e carapuça , ou barrete , com as armas
Excellencia abertas em prata, logo fe feguia a canoa da
M iífao, que hiaõ dois Padres da Companhia , e logo ^7
canoa dos Officiaes da Salla , e atraz deita acanôa/de^
guerra Capitania , em que comandava o Capitaõ de
bragoens , e logo a dos criados, e atraz deílas as demais
de carga , nasquaes fecmbarcárao 1130. facos de man
timento fora o fato , e barrilame, e outras cargas rn.ais,
e atraz de todas eílas a canoa Almiranta em que comendava o Tenente da Companhia,naô deixando hcar canoa
para traz, c eíla ordem femprc fe execufou.
Partimos fendo très horas do referido porto, e fe
H âeraô muitas ralvas,aspeíibas principacs da Villa de ítéc ,
logo demandamos a Cachoeira Canguira Ufü , que íiçava duas voltas do Rio aba\Í6 , 'e tenv\S* vocabujojfua
íignifícaçao Caveira grande , e logo
pequena -^ Tendo mevo dia çhegamos á
nhe engh , pedra quefalla.]>, pek huma hora a ped'fa C,obdüna cara fuja ^ pelas d'm horas Itnguaçaba pedra que
paífa 0 Rio j e he Cachoé>T T-^nde fizemos parada ã
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paflar todas as canoas de duas horas, c logo fizemos pouzo na 1 apera do Alcaide inór 6. de Agcílo fahida do pouzo 30. niinutos para as íete , íomosi a Pirapora Cachoeira
grande ptixc que eflé Çaltando , de que (e firgue por ci
ma das pedras por fer mais feguro , porque o canal cita
va muito fu!ioío, í.ahimos pelo meyo dia pafiamos Mui*^ l#,'
giucara
d c K d a y e a Cachoeira pequena , eno
nrefmo dia paííainos os Pilões,Cachoeira aonde fe afogou
]ium Clérigo, e tem muitas pedras,cmbucamos em terraa
paliar a Trapa,rahirnos pelas 3. horas,efendo 4.horas pouzomato ejubaracadodVíe dc Agoíto f*hidado pouzooito
liorus c hum quarto, tendo tres horas paliamos a Cachoei
racliamada a do C\racia,p.or ícafogai iid homem defte no
me , e he Cachoeira pçqnena dez horas a de Peres C a
choeira pequena, lamhciv. fe afogou fendo meyo dia Capib;pi Rio á diieita , hurr?a hora Serocaba Rio á efquerda fizemo^ parada a ajuntrir as canoas, paliamos a Pedrel.eira (*^ad]oeira giande e psiamos na dita por íer muito
rná , em que cuílaraõ itpaílar todas as canoas,por baixo fi
zemos poLízo no mato. Dia oito fahida lete horas lendo
tres heras Taefatuba Rio á dquerda poiizo no mato , dia
oito fahida nove hí^res, onze lioras parame s ü defearreg.ar acanra do fenhor General em huma Ilha, elogo fi
zemos pouzü no mato , cm outra Ilha nono dia fahida do
püLizo ás oito horas , íendo onze horas paflamos á C a 
choeira da ilha chamada doMalo Seco , fendo huma hon paliamos o Ritv Piracicaba , tem dez bradas de bo- --olr
ca pouz© no maio perto* do morro de Arara coara , onde
íiiiu j. po~em tratád dc rua Javoira ^ e nao fazem
aoí visgantes, dia dez fahida dopouzo fete
lior .Sj fi^do dez horas patíaiiijos o Ribeirão dos Lançoes
chàniftdc& âííim por ter na boca’ h^ma Cachoeira que vem
da tcT!v>,, epor fazer a agoa
eícuma, da que parece
aülüDge ian^oes eilendJC os teiá de largo quatto braças ^
' .
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huma hora parada para fc ajuntar as canoas para le entar no baixio, ou csbcceira de Pintinduiba chamado ef*
tiraô muito efcuro , fahimos do baixio em que todas encalharao pelas quatro horas, c fizemos pouzo no inato,
quatro horas díaonze fahida fete horas Pintinduiba C a
choeira grande, que íe paíláraÕ todas as canoas com Pilo
tos dobrados, fegunda Cachoeira do dito fizemos para
da , e nos detiveves no citio de Cubas très horas, fahímos huma hora Itaupaba de cima iüo baixio , e logo a
Cachoeira de Baurú , que quer dizer que Baü cahio na
^:: sgoa por fer Cachoeira grande, em que antigamente femI! pre fe perdia canoa , e tem fua firga por 1er baixio por
Î, baixo da dita Peuzo quatro horas e hii quarto , dia treze
íahida do pouzo oito horas logo fe entrou na íírga q le*
rao pode acabar honte, e logo na Cachoeira de Baurüdedebaixo Pilotos dobrados, íahimos depois da dita a nave
gar, ás r i. horas paramos,para defecalhar duas canoas pot
tempo de huma hora , ebíi quarto fahimos meyo dia e
hu quarto paíTamos a Cachoeira de Maruiry merim afi^in
chamada , fahimos pelas duas horas paramos, para def' I carregar primeira carga aos 3^-minutos para as lies horas,
fizemos pouzo íobre o Maru iry guaçü , chamada Cacho
eira grande , dia quatorze íahida nove horas pelas dez en
tramos nas Cachoeiras, e Itaupabas que fao baixios de
muita läge, e muito grandes, efoltas, as quaes paílámos
ejn dar varias pancadas muito fortCv^ , e logo a Cachoeira
chamada Sapetuba, porter em terra muito fapé qiic he
palha, fahimos de todo laberintoás onze horas e tres quar
tos paramos, para ver fe algua canòa tfnha algü^pçrigo
das quaes çncalhárao quafí todas , fahimos pela hur^^nora
paliamos as Itaupabas , e?Cacho.eira das Congonhas ,
que he hurria erva que tememuita a terra firme defta Ca
choeira, de que uzao os FauLílas, como nós do noílo cha
muito diuretica ^ e íahimos a faivsmenio , e fizemos pon20

zo quatro noras , dia qumze fahida do pouzo ás oito ho-'
ras, pelas duas horas paramos, para paiTar a Cachoeira de
Manicanguabi,chamada braço da velha,pouzo quatro ho
ras , dia dezafeis fahida oito horas paliamos a dita Cacho
eira, quehonteanaó podemos paílar por fcr muito com
prida , e hir tazendo-fe noite , e paramos até paílar duas
canoas á íirga , que por ferem pequenas nao fe meterão Ciao canal em rifco de nao aparecerem mais,fahimos pelas
dez horas, de que fomos paílando por huns baixios, que ri-'.
fe chamaõ a efcaramuça do gato falço , por ter os canaes
em fi que parece aovir as canòas huma contradança!
onde encâiliou a canoa do fenhor General, embicamos
depois do mayor perigo paífado a efpernr por elle , fen
do huma hora efpcramos a íe ajuntar a tropa para paílarmos a Cachoeira (junto de huma Ilha ) chamada Tambauçy , e íigniíicado he muito íeyo , íendo duas horas
f paliamos Itaupabas, e comrentezas dc Tamhaperiria , e
íignificado naõ pode fer pernunciado , e paramos a eíperar toda a tropa às qUatro horas , e hum qnarro paliamos
a Cachoeira muitogrande chamada Cambajubaveya quer
dizer írecha que abrio hum braço (porque o gentio ati
rou com eila a huma tropa, de que ferio hum homem )
galtou-fe tenipo em paliar, e dej.ois íe fez pouzo dezafecc dias fahida do pouzo , fete horas I\io morto pouzo
ástres horas e mcya dia dezoito fahida ás fete horas às
onze paliámos Itaupabas da Cachoeira AbanliandaH 'me
1 im, que quer,dizer homem que cmTe, cu gente que cor^
re por íer Cachoeira grande, em que todos vao por terri^
por^flo tem eíte íigniíicado , ás très da tarde paíTarnos a i:*’dita^achoeira com Pilotos dobndoSjC íizemos pouzo fobre o falto de Abanha.ndava cüfii, em que eílivemos très lí:dias para haver dc fe varareir;;as canoas por terra/o vara. deiro he comprido, ecom g^ ’^nde trabalho fepaíTao,a
Cachoeira fe deípenhítpor pe<ír^rias, deforma quedéíta
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fumo, tem deaîtura nove braças, ja tem algumas ca. nôas hido por ella abaixo , que por caufa da grande corTente que pela parte de ciina ha , que tem cobrado as
prizoens, e tem hido pela Cachoeira abaixo, e nao fe tem
vifto mais, que feiazem em muitos bocados, dia vinte
ehumfahida de falto canoas carredas , e varadas , pelas
duas horas da tarde Itaupabas, e Efearamuças, e embicamos para a firga ás très horas e meya fahimos das ditas
íírgas v e Cachoeira da efearamuça do gato verdadeiro,
com Pilotos dobrados pouzo dia vinte etres fahida do
‘ pouzo nove horas, fendo onze horas chegamos ao defearregadouro do ítypanema, onde embicamos para ferem
levadas todas as cargas por terra , e as canoas hirem áfirga , todas ficáraô por baixo do falto por toda efta tar
d e , e as cargas fe acabáraõ de paíTar até o meyo dia vin
te e quatro a Cachoeira fupra feu íignifícado he ( falto
patifej por fer muito baixo fera hua braça, no mefmo dia
vinte e quairo fahimos depois de tudo carregado á huma
hora, fendo duas horas Cachoeira pequena da Ilha que
carece de nome Itaupaba porto da huma volta do Rio,
fendo quatro horas paíTamos as ondas grandes, Cachoeira
grande q faz ondas, como o mar fendo cinco horas pouzo
dia vinte e cinco fahida oito horas , fendo nove horas on
das pequenas Cachoeira grande , porém menos ondas do
que a primeira , fendo dez horas , e trez quartos paíTamos o funil grande Cachoeira grande , e furiofa , íirga
iuntamente até ás onze horas e quarenta e cinco minutos
efperamos as canoas, e fahimos pela huma hora,e logo en
tramos ao funil pequeno , Cachoeira grande atraverárao
algumas canòas de que eftiveraô em perigo, cfpefámos
até ás cinco horas que paílaífe tudo, fizemos logo pou
zo charaa-fe funil eílas Cachoeiras, por t e r , e fer canal
da mefma forma como funil na entrada largo, e fahida
muito eílreito , que íe acazo alguma canôa naõ vai efquipada
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pada qne na fahida topa nas pedras a traveça , e logo vi
ra , dia vinte e feis, lahida nove horas, fendo dez minutos
para as dez paramos para paílar a Cachoeira de Vacorituibá , lugar onde há muito palmito , he muito grande C a
choeira, todo eílcdia gaitamos em paílar «fta trabalhofa Cachoeira chea de correntezas íirgas., eencalhaçoens,
efízemos pouzo, cíliveraô duas canoas em perigo por
atraveíTar, dia vinte c fete de Agofto de caminho vinte c
dois fâhida ás oito horas, fendo nove horas fegunda efearamuça do gato verdadeiro, fendo huma hora embica
mos para paílar Aracangua Merim Cachoeira , que quer f
dizer lugar onde fe come a cabeça de Arara j por haver
muita por eíte lugar fahimos delia , e da fuas íirgas pclái
duas horas pouzo no mato dia vinte c oito fahida do pou
zo fete horas , e fendo oito; entramosm firga do Aracuanguá guaçii nefte faito que ferá de huma braça, fegaf^tou todo o dia a paílar as canoas , e carregar, cuja carga
fe tirou antes que fe entraíTe na firga pouzo , dia„vinte c
Tiove fahida fete horas c meya , entramos logo na firga do
Itypéia que diz falto razo , fahimos dclla , e fizemos lo
go ponzo fendo quatro horas. Naõ te enfado mais amigo
L e ito r, com eíta porém fe quizer ter a paciência de me
ouvires na fegunda parte, pois nella te darei mais am
pla noticia.
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