
— 29 — 
no dia vinte e dous do Corrente mez de Desembro de 
manhãa em observancia da mesma Portaria, e para que 
chegue a noticia de todos, mandei lavrar o presente 
Edital que sendo por mim aSignado será publicado, e 
fixado no lugar publico desta freguezia: Dado nesta fre-
guezia de Araritaguaba sob meo Signal, e Sello das 
Reaes Armas que perante mim serve, ou sem elle ex-
causa aos vinte de Desembro de iril settecentos no-
venta e sette e eu Vicente Ferreira e Almeida Escrivam 
da Ouvidoria geral, e correiçam o escrevy. — Caetano 
Luiz de Barros Monteiro. — Valha sem sello ex-causa. 
— Barros. 

Certidain 

Vicente Ferreira e Almeida, Escrivam da Ouvido-
ria geral, e Correição da cidade, e Comarca de Sam Paulo, 
por Provisam et ecetera. — Certifico e porto fé que o 
Edital retro do Doutor Ouvidor geral, e Corregedor da 
Comarca Caetano Luiz de Barros Monteiro foi publica-
do, e fixado 110 lugar publico desta freguezia de Ara-
ritaguaba: O referido hé verdade em fé do que paso o 
presente que aSigno: Araritaguaba em vinte dous de De-
sembro de mil settecentos noventa e sette. — Vicente Fer-
reira e Almeida. Nada mais se continha em o dito 
Edital, e certidam, que aqui bem e fielmente registei, e 
está sem cousa alguma que duvida fasa por ler, correr, 
e conferir com os proprios, a que me reporto, e por estar 
em tudo conforme ao original me aSigno nesta fregue-
zia de Araritaguaba aos vinte dous de Desembro do anno 
do Nascimento de Noso Senhor Jesuschristo de mil set-
tecentos noventa e sette, eu Vicente Ferreira e Almeida 
Escrivam da Ouvidoria geral e Correisam o escrevi, con-
feri, e aSignei. — Vicente Ferreira e Almeida. — Con-
ferido por mim Escrivam Vicente Ferreira e Almeida. 


