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IIIr e Ex.mo 8/ 

A m.t0 respeitável prezença de Y.a Ex,a Sobem o 
Juiz prezidente, e mais officiais da Camara da Y.a 

nova do Principe a participar a Y.a Ex.a que 110 dia 
6 do corrente se erigio amencionada Y.a ena nova 
Caza da Camara que o Cap.m Francisco Teixeira Coe-
lho mandou fazer se procedeo a eleição de juizes 
ordinários, e mais officiais para servirem neste pre-
zente anno, e nos dous futuros, e o mesmo Cap."1 

prontificou os livros perCizos para a escripturação da 
Camara, e do Juizo. 

Nos Ex.mo S.r e todo o povo gratefieamos a Y.a Ex.a 

o beneficio que das benignas entenCoens de Y.a Ex.a 

aCabamos de receber p.r  que já estamos livres da 
Sogeição á V." de Coritiba, e javemos correr franco 
o negocio em beneficio destes moradores q.° agora 
estava impedido. Queira o todo Poderozo Comolhe 
suplicamos Conservar a Y.a Ex.a p.r  m.t09 e felices 
annos 110 Seu Governo p." felicid.1' nossa, e detoda 
esta Capitania 

A precioza vida e Sande de V.a Ex.a gd.e D.s p.r 

m.t05 annos Como preeizamos, 
Yilla nova do Principe em camara de 1 6 de Junho 

de 1806 (1). 
111."10 e Ex.mo S.r Governador, e Cap.,n General 

Antonio José da Franca dorta. Beijam m.to reverentes 
as benignas maus de Y.a Ex.a. 

O Juiz Prezidente Gabriel da S." S.pai/o. 
O vereador José Mi: França. 

(1) O nome de Villa do Principe só pegou para o mundo official; 
para o povo u villa continuou sempre a ter o nome de Lapa, que 
agora entrou para a Historia com a heróica defesa da praça pelas 
tropas republicanas e pela morte do seu Commandante, o Coronel 
Antonio Ernesto Gomes Carneiro. 

(X. da R.) 
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O vereador Gosé Vr." Giz. 
O vereador M.'d Roiz" Maciel. 
O procurador João Ferrasorres. 

III.'"0 e Exr Snr. 

No dia 6 do prezente Com grande gosto recebeo o 
pobo desta a m.ce que YSS.a Ex.a lhe fes demandar 
Irigir villa pois já seuem Lkires de estarem Sugeitos 
avilla de Coretiba p.a os Seus reeurssos, pois bera hum 
onos que os oprimia, por cuja graça tição rogando 
a Deos pella vida e saúde de VSS.a Ex.a e que o 
goarde por felizes e venturozos annos. 

Y.a noua do Príncipe 20 de Junho de 1806. 

De Y. SS.a Ex.a 

O mais o m i l d e Sub to Cr . 0 

Fr.co Teixr Coelho. 
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