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gmento e perpetuidade daquelle Lugar, p. a prova do q' já
se achava princiada Igreja para nova F r e g . a o que indicava
a duração, q' teria o mencionado Lugar, e de como se .fundou a d. a nova villa, mandou o d.° Fulano fazer este auto.
em que assignou com todos os moradores delia, que prezentes se achavâo, o o Porteiro Fulano; e eu Fulano
escri
crivão q' o escrevy— (vão os nomes dos que se assignarão).

Termo de

Levantam!."
de Pelourinho
villa de tal

desta

nova

Aos tantos de tal me: e anno nesta Povoação de tal aonde achava Fulano com ordem para crear em v . a , o sendo
ahy prezentes os Povoadores'abaixo assignados, se escolheo
a melhor cituação, e terreno p . \ s e Levantar Pelourinho, em
signal de jurisdição, e logo este se levantou, fazendo-se de hú
páo de Lei chamado tal, de quatro quinas, com seus brasos
de páo, e huma Catana em cima, para se conhecer que ora
Pelourinho; e logo o dito Fulano
mandou apregoar, que
se Levantava o d.° Pelourinho na referida Villa, para que
fosse constante a todos; de que para constar mandou fazer
este termo, que assignou Com os Povoadores, que prezentes
se achavâo, e o Portr. 0 e eu Fulano escrivão que o escrevy. (vão os nomes dos q' se assignarão).

Termo de escolha

de Lugar p* fundar
e Cadea

caza da

Camara,

E logo no mesme dia, mez, e anno declarados no termo
retro nesta nova V.' no Largo que fica em tal parte com taes

signaes, aonde foi vindo Fulano comigo escrivão abaixo declarado, é sendo ahy em prezonça dos Povoadores, que ahy
se acharão, se fez exame p. a se sentar lugar corto, em q' se
havia fundar a caza da Camara e Cadea, e por todos uniformemente foi assentado, que a melhor paragem era, a em q' se
achavão, que he o que acima se declara, e dè como assim
se assentou entre todos, mandou o d.° Fulano Lavrar este
termo, em que se assignou com os que prezentes se achavão ;
e eu Fulano escrivão, que o escrevy. (vao as assignaturàs)

Termo de demarcação

de terreno p.a

Rocio desta nova

cãla

E logo no mesmo dia, mez, e anno atraz declarado, aonde
se achava prezente Fulano comigo Excrivão ao diante nomeado ; e sendo ahy prezentes os Povoadores, que se achavão
pelo dito Fulano lhes foi dilo, que era conveniente que esta
nova villa Peasse com seo roejp, p. a Logradouro delles habitantes, e dos mais q' p. a o futuro viessem domiciliar na mesma v. a afim de fundar suas casas Com quintaes, sendo estas
formadas, e arruadas na forma q' tem determinado o Ill. m o e
Ex.' n0 Snr. General desta Capitania; Sem pensão alguma de
foro, por ser a intenção de S. Mag.°, que as terras se povoem, e q' a ellas se agreguem, e se ajuntem aqueles, q' estão
dezunidos, e vivendo retirados dos mesmas Povoações, devendo
lodos fazer uniformemente hum corpo, e não viverem dispersos, còmo até agora Costumavâo neste Estado do Brazil;
motivo porq' não tem augmento as Povoaçõos ; e assim determinou o d . " Fulano que o rocio desta villa principiaria do
Telourinho delia hum quarto de Legoa para cada huma das
partes de Norte, Sul, Leste, e oeste, de forma q' demarcado
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