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Capitulaçoens que fazem o M. R, Vigário Antonio Ramos Barbas 
e Louzada e o Tenente Jeronimo da Costa Tavares 
Regentes na Prassa de Gatemin com o Fx,

m

° Sr. D, 
Agostinho Fernandes de Pinedo, General da Cidade de 
Paraguay, para haver dese-lhe fazer entrega da referida 
Prassa debaixo das Clausulas e condiçoens seguintes. 

Que deixará sahir l ivremente 
da referida Prassa as tropas 
assim regrada como de Aven-
tureiros com suas Armas e Car-
tuxame com 16 cada um, pelo 
perigo que tem do Gentio a sua 
ret irada, j un t amen te os tambores 
com suas caixas. 

2.° 

Que da mesma sorte dexará 
sair os dons Regentes, e mais 
Officiaes com todo o seu trem 
e Escravos com aquelas honras 
aos mesmos devidas. 

3.° 

Que assim mesmo deixará sahir 
todos os Povoadores com suas 
familias, e com todo o seu fato, 
dinheiro e Escravos, como tão 
bem todo o mais Povo, que na 
dita prassa não quizer ficar, isto 
com tudo que cada qualquer 
deles t iver e possuir. 

1.° 

Concedido 

2.° 

Concedido como o 
primeiro. 

3.° 

A todo o que não 
tiver destino no ser-
viço de El-Rei lhe 
nego esta faculdade. 
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4.° 

Que se lhe concederá tempo 
para as referidas famílias se pre-
pararem, e tudo o mais que lhe 
íor necessário para o seo t rans-
porte. 

5.° 

Que deixará sahir todas as Ima-
gens e ornamentos que per-
tencem a Igreja. 

6.° 

Que no dia da ret i rada fará 
ret i rar suas Tropas, para os ditos 
Povoadores, Soldados, e mais 
Officiaes e famílias sahirem dez-
assombrados tendo assim as 
passagens francas. 

7.° 

Que de tudo que ficar na dita 
Prassa se assignarão recibos de 
parte á parte, para a todo o 
tempo constar a verdade. 

8.° 

Em que para firmeza, cum-
primento e segurança de todo 
o Capitulado segurará o Ex. m o 

Snr. General na forma do seu 
costume. 

Praça de Gatimim, aos 27 de 
Outubro de 1777. 

4.° 

C o n c e d e s s e o 
termo de 4 dias. 

5.° 

Concedido excep-
tuando os sinos. 

6.° 

Concedido, verifi-
cado que seja o de-
zataque. 

7.° 

Acordado com o in-
tervenio do Ministro 
o S.r Mar t in José de 
Arambue, que com 
prontual noticia da 
Art i lharia , Armas, e 
muniçoens, e mais 
pertences do ar-
mazém se fará carga 
como de conta de 
S. Mag.d e Católica 
t ra tada nas suas de-
ter minaçoeus. 
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ISTa Prassa dos Prazeres de Gatemim no dia e era 
ut supra, logo que sejão formados os Capítulos desta 
Capitulação enti-arâo as Tropas Espanholas a occu-
parem todos os postos e guardas desta Prassa, e po-
dem disporem-se, e sahir delia (1). 

Antonio Rumos Barba e Louzada 
Geronimo da Costa Tavares 
Agostinho Fernandes Pinedo. 

(1) Vide Nota 110 fim. (N. da RJ 
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