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Bando p.a se alistarem cem homens paro. se descobrir 
o Certão 

Dom Luiz Antonio de Souza, &.a: — Porquanto tenho 

considerado que para augmento desta capitania não pode ha-

ver mevo mais eíficaz, que os descubertos de Ouro, e para 

estes se conseguirem precizo de mandar examinar os Cer-

tões: Faço saber a todos os habitantes desta capitania q' eu 

determino formar, sem demora hua bandeira de cem ho-

mens para meter ao Certão; e que todo aquelle que se qui-

zer voluntariam.18 alistar, e for capaz desta empreza, se apre-

sente perante os officiaes, q' cu nomear e lhes offereço o 

Soldo de oitenta reis por dia, pagos pela Fazenda Real desta 

Capitania, no q' prometo não haver falência: Espero do 

g-rande Zelo, com q' todos se devem empregar 110 Real Ser-

viço, se apromptem sem a minima demora para essa em-

preza q' hé tanto p.a utilidade de todos. E para que Se 

divulgue esta noticia mando lansar este Bando a toque de 

caixas pelas ruas desta cidade, que se affixará na porta da 

caza de minha residencia, registando-se primr.0 nos Livros 

desta Secretaria, e mais partes a que tocar. Dado nesta 

cidade de S. Paulo ao primr.0 de Abril de mil setecentos e 

sessenta e nove. Thomaz Pinto da Silva Secretario do Go-

verno o fez escrever. 

Bom Luiz Antonio de Souza 

Carta p: o Cap.m mor da V.a de Jacaraliy 

Torno a remeter a vmc.8 a Lista que pertence ao Seo 

destricto, para q' vmc." faça apromptar os ditos homens 

nela conhecidos, e os notifique p.a estarem promptos a 

primr." ordem, isto hé no caso, q' vmc.8 entenda, que estes 
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não fugirão, por ser esta Ima deligencia em q' vão servir 

hum par de mezes e voltão para Suas cazas. 

Vmc.® procurará o melhor meyo de os persuadir, e ter 

promptos, com a Cominação de cpie se algum fugir, e izen-

tar desta importante deligencia, vmc." lhes ha de 'prender 
a mulher, filhos, ou parentes mais chegados, até darem 
conta delles; e se castigarão com aquelle rigor, (f eu en-
tender merecerem. 

Esta delig.a recomendo a vmc.® com a maior eflicacia, 

e com toda a brevid.6, para q' se não perca o tempo, q' hé 

precizo adiantar-se. As mais deligencias, em q' vmc.e me 

fala, vá vmc.® pacificando as Couzas Suavemt,®, porq.0 se 

não podem andar inquietando o Povo com prizões por pe-

quenas cauzas. I).s g.® a vmc.® São Paulo a 11 de Abril 

de 1769. 

Dom Luiz Antonio de Souza 

Snr. Cap."1 mor Manoel Lopes Vianna. 

D:' o Cap.m da Ordenç." de Atilaya 

Como vmc.® tem préstimo p.a tudo, e me pareceu q' 

poderia fazer-lhe conta ir tentar fortuna ao Certão, e ven-

cer a memo tempo o Soldo de Cap.'" de Iniántr.a, Coman-

dando húa Bandr." de cem homens me Lembrei de vmc.®, 

p." q' me diga, se acazo lhe faz conta esta ocupação, ainda 

q' não seja mais tio q' p.a fazer húa entrada, e tornar-se 

a recolher. 

Da resolução, q' vmc.® tomar, me avize Logo, e caso 

vmc.® tenha algum embaraço, q' o impossibilite desta deli-

gencia, nesse caso remeta vmc.® a carta inclusa p.a Ma-

noel Cor." Bueno, q' me dizem estava arrumado a ir com 
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