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tres q' vão por mim m.t0 recomendados no fim. da 
mesma relação. Também vay a Oração de S. Ro-
que p.a remeter p." a Praça com grande recom-
mendação p." todas as noites se rezar, como também 
o Terço da Paixão de Cristo, como ja tenho dito 
por diferentes vezes. 

D.s g.° a Vm.™ S. Paulo a 2(5 de Fever.0 de 
1773. D. Luiz Antonio de Sousa.—Si". Ajuil. ,e de 
Ordens Antonio Lopes de Azevedo. 

Rellação lios prezos, Q' recebo o Capitão Francisco A i v Barreto deste 
Corno da G > dos p ã e s nassa recibo, em une se obriga con-
dozilos DJ« a Praça de Cínatcmy com toda a s e p r a n ç a cm 
25 de Fever,o de 1773. 

Soldados q' sentarão praça na Comp." do d.° 
Capitão. 

Joaq.m da Costa Bueno 1 
Pedro Per." do Valle 1 
Fran.co X.or Moreira 1 
João de Almeyda Paes 1 
João da Sylva França 1 
Joam Antonio Francisco 1 
Manoel Ferreira da S 1 
Joaq.m Frau.™ da Costa 1 
Fran.00 X.01' Leyte 1 
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Scgncmsc os mais prezos 

Ignacio preto forro —determinado por S. Ex." 
p.a hir remar nas canoas 1 

João Roiz. Mulato forro determinado por S. Ex." p." 
hir remar nas canoas, e depois ser con-
duzido da Praça de Guatemy p." a nova 
Povoação das Bananeiras (1) 1 

Jozé Marques—determinado por S. Ex." p." o 
Guatemy 1 

Máximo Jozé Pardo forro determinado por S. 
Ex." }>." hir remar nas canoas, e voltear 
ao depois se quizer 1 

Fran.00 Jozé Correya—determinado por S. Ex.a 

ser entregue nas canoas R." abaixo ao 
Cap.111 Jozé Gomes de Gouv.a 1 

Pedro de Godoys Mulato - determinado por S. 
Ex. a ser remetido p.a o Guatemy, e da 
d.a Praça passarse p.a a nova Povoação 
das Bananeyras 1 

Manoel Nunes da Guerra — determinado por S. 
Ex." p." hir p." o Guatemy 1 

1G 

E de como recebeo o d." Cap.m Fran.00 Aranha 
Barreto os referidos desaseis prezos de q' consta 
a Relaçam junto, e se obrigou a Levalos com toda 
a segurança, asinou este. S. Paulo a 26 de Fevr.0 

de 1773. 

(1) A povoação das Bananeiras devia sei- a antig-a Villa Rica 
do Goyai-á, des tmida em 1(532 e que 1). Luiz Antonio tentou res-
taurai- cerca de 1-10 annos depois, como se verá em um seg-uinte 
volume desta publicação. (N. da R.) 



Determina mais S. Ex." q' todos os prezos, q' 
forem revoltosos e quizerem dezertar, sejam reme-
tidos com toda a segurança p." a nova Povoaçam 
das Bananeyras nam so os que nesta Relaçam vão 
j á determinados p.a a d." Povoaçam, mas todos os 
mais desta qualidade. 

Os tres prezos q' constão nesta R e l a ç a m — a sa-
ber—Fran.0 0X.0 rLeyte Soldado, Joaq.m Frau.00 da Costa 
Soldado, Fran.00 Joze Correya—Determina S. Ex.a com 
especial recomendação a segurança delles. O Cap.m 

Francisco Aranha Barreto. 

Para o Cap.m Rayíimmlo ila S.a Prado 

Nesta manliãa em que recebo a Carta de Vm.CB 

em q' me procura o q' lia de obrar como Furriel 
Manoel Ribr.0 Caldas priviligeado lia pouco tp.° 
com a superven.'6 mampostaria da Bula, decide o 
Tezoureiro Geral das mesmas Bulas q' se guar-
dassem os privilégios aos Mampostr.0* que tiver no-
meado ou nomear com tanto que não estejão ocupa-
dos 110 Real serviço ou não sejão indispensa-
velm. , e necessários p.a o mesmo e com o So-
bredito Manoel Ribeiro antes do Superveniente pri-
vilegio era Furriel e está avizado por Vm.oe p.a 

marchar a deligencia de que Vm.ce está encar-
regado, deve hir e Vm.oe obrigalo a marchar. 

Deos Guar á Vra." S. Paulo a 7 de Março 
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