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Miz Barros faça e r ig i r em Va. a d a . Povoação, Levantando-
llie Pelour . 0 p. r esta vezsomt®. em meu nome as pessoas 
mais capazes para juizes, vereadores, e Procur . 0 ' do Cons.° 
e escrivão, aos quaes todo fará servir pelo tempo de um 
anno, q' será todo o de '1774, fazendo q ' n e s t a mat r . " se 
pratique o q' se costuma cm sem. e s erecções, de que ludo 
acompanhará copia q' se lhe enviará por esta Secret . a e de-
pois de feito tudo pelo modo aqui declarado, tirará certidão, 
q' me enviará, ficando os proprios em L.° no archivo da Ca-
m a r . 1 em cujo L.° se copiará S. Paulo a 27 de 8br . ° de 
4 770—Tom a rubrica de S. Ex.á 

Extracto p.* se formar Villa 

Auto de fundação, e estabeleci-
cirnt.0 da nova villa de tal q' origio 
Fulano por ordem que teve do Ilim0 

&.a Anno do Nascimento &..', nesta 
nova Povoação de tal aonde veyo 
Fulano Comigo Escrivão ao diante 
nomeado, e tendo prezentes os Po-
voadores, q' nella se achavão, lo-
go pelo d.° Fulano foi dito que el-
le trazia uma Portaria do Iil.m0 e 
Exc.,Do cujo théor é o seguinte: 

(vay copiada a Porlr.a de verbo adverbum) 
Em virtude da qual mandou aprêgoar em altas vozes pe-

lo Portr." Fulano , que aly se pertendia formar Villa, p . 1 

se poder administrar a justiça á aquellos Povoadores, por fi-
carem mt.° distantes da villa de tal, á que erão e tinhão sido 
até aquelle tempo sujeitos; a qual fundação se fazia p.a au-
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gmento e perpetuidade daquelle Lugar, p.a prova do q' já 
se achava princiada Igreja para nova Freg . a o que indicava 
a duração, q' teria o mencionado Lugar, e de como se .fun-
dou a d.a nova villa, mandou o d.° Fulano fazer este auto. 
em que assignou com todos os moradores delia, que pre-
zentes se achavâo, o o Porteiro Fulano; e eu Fulano escri 
crivão q' o escrevy— (vão os nomes dos que se assignarão). 

Termo de Levantam!." de Pelourinho desta nova 
villa de tal 

Aos tantos de tal me: e anno nesta Povoação de tal aon-
de achava Fulano com ordem para crear em v . a , o sendo 
ahy prezentes os Povoadores 'abaixo assignados, se escolheo 
a melhor cituação, e terreno p . \ s e Levantar Pelourinho, em 
signal de jurisdição, e logo este se levantou, fazendo-se de hú 
páo de Lei chamado tal, de quatro quinas, com seus brasos 
de páo, e huma Catana em cima, para se conhecer que ora 
Pelourinho; e logo o dito Fulano mandou apregoar, que 
se Levantava o d.° Pelourinho na referida Villa, para que 
fosse constante a todos; de que para constar mandou fazer 
este termo, que assignou Com os Povoadores, que prezentes 
se achavâo, e o Portr.0 e eu Fulano escrivão que o es-
crevy. (vão os nomes dos q' se assignarão). 

Termo de escolha de Lugar p* fundar caza da Camara, 
e Cadea 

E logo no mesme dia, mez, e anno declarados no termo 
retro nesta nova V.' no Largo que fica em tal parte com taes 
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