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Homenagem que fas Cap.am Mor Manoel Lopes Viana' 
pella Villa de Jacarahy 

Aos vinte e hum dias do mes de oitubro de mil e 
sete sentos e sesenta e oito nesta Cidade de São Paulo 
nas cazas em que Rezide o Ill.mo e Ex.mo Senhor Dom 
Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, Gov.or e Cap.am 

General da Capitania de São Paulo, fes preito, e home-
nagem em suas mãos Manoel Lopes Viana pella Villa 
de Jacarahy por Capitam mor delia, e posto de Joelhos 
com as mãos juntas huma com outra, e entre as do dito 
Ill.mo e Ex.mo Senhor Gov.01'e Cap.am General, e sobre o 
missal dos Santos Evangelhos, disse: 

« E u Manoel Lopes Viana faço preito, e homenegem 
a Sua Mag.e , e V. Ex.a em seu nome como Gov.01', e 
Cap.am General desta Capitania de São Paulo pella Villa 
de Jacarahy em que V. Ex.a me tem hora provido 
em Cap.am mor delia, p.a que a tenha, guarde, e Governe 
pello dito Senhor o qual acolherey na dita villa, altos 
e baxos delia, de dia ou de noite, apé ou acavallo, a 
quais quer horas, e tempo que seja, irado, e pagado, 
com poucos, ou muitos, vindo em seu livre poder, e 
delia farey guerra, e manterey tregoas, e pás segundo 
por Sua Magestade ou V. Ex.a me for mandado, e a 
dita Villa não entregarey a pessoa alguma de qualquer 
Estado, grao, dignidade, e preeminencia que seja, senão 
a sua Magestade como meu Rey, e Senhor natural, e a 
V. Ex.a como meu Gov.°r e Cap.am general, ou a quem 
suceder neste Governo, e aceito recado seu logo sem de-
longa, arte ou cautella, estado, ou tempo, que qualquer 
pessoa me dar Carta por Sua Real Mag.e aSignada, e 
Selada com o sinete, ou Sello de suas Armas ou de V. Ex.a 

porque conste haver-me levantado e dezobrigado deste 
dito preito, e homenagem que hora faço ao mesmo Senhor 
nas mãos de V. Ex.a huma, duas, e tres vezes, segundo 
o uzo, e costume dos Reynos de Portugal, premeto, e 
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me obrigo que tenha, e mantenha, cumpra, e guarde 
inteiramente este preito, e homenagem, o que tudo juro 
aos Santos Evangelhos, em que ponho as mãos de bem 
e verdadeiramente guardar o serviço de Sua Mag.e ». 

E o dito Illm° e Ex.mo Senhor Gov.°r e Cap.am Ge-
neral lhe tomou o dito preito, e homenagem em nome 
do mesmo Senhor, de que mandou fazer este termo, sendo 
testemunhas prezentes Dom Jozé de Macedo Sotto Mayor, 
e Castro, e o Cap.am de Infantaria Mathias de Oliveira 
Basto, e eu Thomas Pinto da Silva Secretario do Go-
verno o escrevy. — D. Luiz Antonio de Souza. — Manoel 
Lopes Viana. - D. Jozé de Macedo Sotto M>r (1).—Mathias 
de Oliveira Basto. — Tomas Pinto da Silva. 

Homenagem que fas o Sargento mor cie Auxiliares da Ca-
vallaria dos Regimentos desta Cidade, e V.as cio Sul; e 
de Guaratiugueta, e F.as do Norte pela Regencia, e Go-
verno dos Certões do Yvaliy, e Praça de Guatemij. 

Aos vinte e dous dias do mes de Outubro de mil 
setecentos e setenta annos nesta Cidade de Sam Paulo, 
e Cazas de Rezidencia do Ill.m0 e Ex.mo S.r D. Luiz de 
Souza Botelho Mourão, Governador e Capitam General 
desta capitania, fes preito, e homenagem nas suas mãos 
D. José de Macedo Sotto Mayor, e Castro Sargento mor 
de Auxiliares dos dous Regimentos de Cavalaria desta 
Cid.e e V.as do Sul, e de Guaratinguetá, eV.asdo Norte 
pela Regencia, e Governo dos Sertões do Yvay e Praça 
de Guatemy, p.a onde está de partida e posto de joelhos 

(1) Foi a Yguatemy como auxiliar de João Martins Barros e lá 
morreu da epidemia que assolou a colonia, como se terá visto no vol. IX. 

(N.. da R.) 
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