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ro dos habitantes delia divididos em Claces, assim pelo 
q' resp.te a id.e como ao Sexo, e passando eu as ordens 
aos Cap.es Mores na Conformid.® das destinçoens q' se-
contem no referido Officio, só pude alcançar as cla-
rezas q' ponho na Prezença de V. Ex. \ recopiladas em 
hum mapa q' vai junto a esta Conta. 

Julguei também precizo remeter as mesmas listas 
na mesma forma q' as receby dos Capit.®5 Mores tanto 
p.a prova dos números q' no dito mapa se declarão co-
mo por m e parecer nãd dezagradará a V. Ex.a de q' 
haja na Sua Secretaria huma clareza mais Indivudual 
do Estado prezente desta Capitania. 

A vista do d.° Mapa e do outro q' antecedentem." 
já rernety p.a essa Corte em Carta de 10 de Dezembro 
de 1766. de q' também agora envio a Copia, poderá V. 
Ex.a colligir q' sem embargo de ter formado no tem-
po do meu Governo quinze estabelecimentos novos de 
Povoaçoens e Villas, das quaez por não terem ainda al-
gumas delas Cap.™ Mores, e estarem distantes se não 
puderão ajuntar as listas, e ter juntam.1® feito dezoito 
expediçoens p.a o Sertão do Way e Tybagy 

pelas contas q' hão de hir p." 
Real Erário esta Capit.a faltas de gente, an-

ter crescido o numero de 
e quatro homens, em q' 

não entra a índios nem os Es-
cravos . . O q'passo . . a Presença de V. Ex.a q' Deos g.de 

m." anos de dezembro de 1772 / Hl."1" 
Ex.™° Snr' 

T>. I A I Í S A n t o n i o d e S o u z a , 

CERTIDÃO QUE ACOMPANHOU 
O MAPA SEGUINTE 

Thomas Pinto da Silva, Secretr.® do Gov.® certi-
fico e porto por fé q' este Mapa em q' se contem o 
n.° dos fogos, Homens, Molheres, e Escr.os desta Ca 


