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Homenagem que faz o Cap."1 Mor Reg.te Jozé Gomes dc Gou-
vea (.1) pela Regencia e Defensa da povoação de Nossa 
Senhora dos Prazeres do Sertão do Guatemy eadjc.,es 

Campanhas da Vacaria. 

Aos vinte dias do mes de Dezembro de mil sete 
centos setenta e dous annos nesta Cidade de S. Paulo 
e cazas de rezidencia do Illustrissimo e Excellentissimo 
Senhor D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão Go-
vernador e Capitão General desta Capitania fes Preito, 
e Homenagem nas suas Maons Jozé Gomes de Gouvea 
pela Regencia e Defensa da Povoação de Nossa Senhora 
dos Prazeres de Guatemy e adjacentes Campahas da 
Vacaria, donde he Capitão Mor Regente, no qual Posto 
foi provido pelo dito Senhor e posto de joelho com as 
maons juntas huma com a outra, e entre as do dito 
Illustrissimo e Excellentissimo Governador e Capitão 
General e sobre o Missal cios Santos Evangelhos dice: 

«Eu Jozé Gomes de Gouvea faço preito e Homenagem 
a Sua Magestade e a V. Excellencia em seo Nome como 
Governador e Capitão General desta Capitania pela Re-
gencia, Governo, e Defensa da gente que hora se acha, 
e ao diante se achar povoando os Sertoens do Guatemy, 
como também pela Povoação e Praça de Nossa Senhora 
dos Prazeres, e S. Francisco de Paula do mesmo Gua 
temy e adjacente Campanhas, da Vacaria de que tudo 
me encarrego, e em virtude deste juramento que agora 
faço prometo Ter, Defender, Guardar e Governar pelo 
dito Senhor o qual acolherey nos ditos Sertoens, e 
Praça, Altos e Baixos delles de dia, e de noite apé 
ou acavallo, a quaesquer horas e tempo que seja, 
irado e pagado, com poucos ou muitos, vindo em seo 
livre poder, e delle farey guerra, e man terey tréguas 

(1) Sirviu de regente da colonia de Yguatemy nos seus últimos annos 
de existeneia e foi deposto da regencia pela guarnição revoltada, que o 
suppunha traidor, como se terá visto no vol. IX 
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e paz segundo por Sua Magestade ou por V. Excel-
lencia me for mandado e nenhuma parte daquelles 
Sertoens entregarey a pessoa alguma de qualquer 
estado, grao, dignidade ou preeminencia que seja, se-
não a Sua Magestade ou a Y. Excelencia como meo Go-
vernador e Capitão General, ou a quem suceder neste 
Governo, e aceito recado seo logo sem delonga, Arte ou 
cautella, estado, tempo que qualquer pessoa me der 
Carta por Sua Real Mão assignada e sellada com 
Segnete ou Sello das suas Armas ou de V. Ex. ia por 
que conste haver-me levantado e dezobrigado deste dito 
Preito e Homenagem que hora faço ao mesmo Senhor 
nas Maons de V. Excellencia huma, duas, tres vezes 
segundo o uzo e costume dos Reynos de Portugal e 
prometo e me obrigo que tenha e mantenha, cumpra e 
guarde inteiramente este Preito, e Homenagem. 0 que 
tudo juro aos Santos Evangelhos em que ponho as 
maons de bem e verdadeiramente guardar o serviço de 
Sua Magestade.» 

E o dito Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Ge-
neral lhe tomou o dito Preito e Homenagem em Nome 
do dito Senhor de que mandou fazer este Termo sendo 
Testemunhas prezentes o Ajudante de Ordens deste Go-
verno Antonio Lopes de Azevedo, e o Tenete Raymundo 
Jozé de Souza e eu Thomaz Pinto da Silva Secretario 
do Governo o fiz escrever e assigney.—D. Luiz Antonio 
da Souza.—Jozé Gomes de Gouvea.—Ant.° Lopes de Azd." 
—Raymundo Jozé de Souza. 

Homenagem q' faz o Cap.m Mor Lucas de Siqueira Franco 
Pela Villa de Atibaya 

Aos oito dias do mes de Mayo de mil sete centos 
setenta e cinco nesta cidade de São Paulo nas cazas 
em que rezide o Ill.mo e Ex.mo S.r D. Luiz Antonio de 
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