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Antonio Lopes pela pratica q' tem as pocle fazer 
seguindo ao pé da Letra os meos apontam.108 

Como a dezerçâo p.a Castella tem Sido fre-
quente nessa fronteira, remeto a Vm.ce o Capitulo 
Sétimo da ley por q' S. Mag.8 manda Castigar aos 
Dezertores q' vão p.a o reino estranho, tanto em 
tempo de Guerra como em tempo de paz com pena 
de morte, e. asim o faça Vm.™ intender a todos, e 
recomendo a Vm.ce q' em todos os mais crimes q' 
acontecerem se ha ja com mizericordia, porem ri esta 
de Deserção trate aos Desertores com o mayor rigor 
e Severid." e q.du isto não baste mande Vm.w açoitar, 
publicammt.' e por mt."s dias aos que alcançar no d." 
crime, e q.''° ainda assim não baste me dê Vm.0' Logo 
p.le p.a mandar ordem p.^ se levantar Forca, e Se 
punirem, os delinquentes com pena de vida: tudo isto 
passo por ordem a Vm.00 p.n q' assim o execute, e 
faça executar, e lhe dezejo muito feliz viagem, e 
q' de toda a p.tc me dè sempre m.tu boas noticias 
Suas. D.8 g.° a Vm.c0 m.s an.s—S. Paulo a 2(> de 
Fever.0 de 1773.—D. Luis Ant." de Sousa.—Snr. 
Cap.m Mor Reg. t0 -Jozé Gomes de Gouvea. 

P.a o Ajnd.fi di! Ordens Antonio Lopes de Az im do 

' Vay o rol dos prezos, q' Leva o Cap.1'1 Aranha 
a seo cargo de q' Lá tomará conta especialm.10 dos 
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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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