
Portaria 

Os Ministros da Junta da Real Fazenda fação 
remetter ao Porto de Araraytaguaba Sessenta mil 
reis pa ra se pagar parte dos Soldos que venceo 
na Praça de Goatemy tlié o dia de seo falleci-
mento o Soldado Manoel Antunes Sezar, filho de 
Domingos Dias Sezar, da Villa de Itú, a quem se 
deve entregar a ditta importancia, estando prompto 
para liir com sua familia povoar n'aquelle Conti-
nente como se oíferesse cuja importancia Se entre-
gará ao mesmo Domingos Dias Com recibo, e se 
farão todas as mais clarezas necessarias para des-
carga do Thezoureiro. Sam Paulo a vinte e seis 
de Jnnho de mil Settecentos e Setenta e quatro.-
Com a rubrica do Illustrissimo e Excellentissimo Se-
nhor General. 

Cumpra-se na forma da Ordem Regia de treze 
de Agosto de mil Settecentos e Setenta e h u m : 
Sam Paulo a Vinte e oito de Junho de mil Sette-
centos e Setenta e quatro.—Gomes Peixoto. 

Recibo 

A folhas cento e seis do Livro primeiro da 
recei ta e despeza que serve como Thezoureiro da 
Real Fazenda Antonio Jozé Pinto assigney o recebi-
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mento da quantia de Sessenta mil reis. Sam Paulo 
vinte e oito de Junlio de mil Settecentos Setenta e 
q u a t r o . O A l f e r e s Felippe Correya da Silva. 

Portaria 

Por quanto se faz precizo conduzir a Praça de 
Goatemy o pagamento de seis mezes para as tro-
pas de sua Goarnição, Fardamento para as duas 
Companhias pagas, e Soccorro de viveres e alguns 
prezos para se recrutarem a falta de alguas praças 
na mesma Tropa como também alguns povoadores 
que lá se querem hir estabelecer: ordeno ao Alferes 
da Companhia de Galvão Felippe Correya da Silva, 
que tomando entrega de tudo na forma das ordens 
que tenho expedido aos Ministros Deputados da 
Real Fazenda, e ao Official que vay dirigir o ex-
pediente deste Socorro no porto de Araytaguaba 
que d'ali passe a conduzir o mesmo Soccorro, pre-
zos, e dinheiro áquella praça na forma que lhe 
for encarregado, onde depois de chegar a Salva-
mento entregará as remessas que lhe mando con-
duzir cobrando recibos do Capitão Mor Regente, e 
mais Officiaes que tomarem entrega, e com elle 
assistirem a factura dos pagamentos de que apre-
sentará nesta Junta as necessárias clarezas para 
sua descarga; e por que nesta delligencia preciza 
de vinte Soldados, e hum Official inferior hábil, 
para o ajudarem a levar tudo em Cautella, e se-
gurança. Ordenno que todos aquelles que acompa-
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