
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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de 1773.— Dom Luis Antonio de Sousa. — Senhor 
Capitão Eaymd." da Sylva Prado. 

Para o Ajudante de Ordens Antonio Lopes de Azevedo 

Recebo a Sua Carta de 13 do Corr.te tendo já 
recebido outras de seis do d.° por ellas vejo o es-
tado em q' se acha a expedição, e o dizerme que 
poderá partir the vinte ou vinte e tantos, porem 
toda a Deligencia lhe ha de ser preciza, porq' 
pelos req.tos q' me estão fazendo vejo estarem 
ainda as couzas cruas, e toda a demora no tp.° 
prez.tc hé m.t0 prejudicial, tanto por conta de se 
ter adiantado a munição, como por q' no Gua-
temy ha de ter feito gravissima falta este so-
corro, que já esperão ha m.tos mezes, assim logo 
e j á lié precizo partir. 

Vay a petição despachada a res.'° dos proey-
ros e não tenho duvida em satisfazer logo avista 
a q.la q' pedem, e ainda a julgo a podem acrescen-
tar mais the oito ou nove mil rs Sendo necessr.0 

porq' dez.0 vão contentes e Satisfeitos. 
Vay o Baril de polvora e o chumbo q' apare-

cer, e vay também liúa pintura de N.a Snr.a do 
Carmo (pie se está acabando, e hé lá preciza, visto 
haver Irmand.e e as biatas me tem mandado dizer 
q' collocadas estas Imagens, e introduzida a devo-
ção, posso ter a certeza de q' hão de Cessar as 
doenças o q' D." N. Sr. assim permita. 
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