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Recibo do Condnctor 

A folhas Cento e Seis do Livro primeiro da 
Receita e despeza que serve Com o Thezoureiro da 
Real Fazenda Antonio Jozé Pinto, assigney o rece-
bimento da quantia de Cento e trinta mil duzentos 
e quarenta reis. Sam Paulo vinte e oito de Junho 
de mil Setecentos e Setenta e quatro. O Alferes 
Felipe Correya cia Silva. 

Portaria 

Os Ministros da Junta da Real Fazenda fação 
entregar ao Alferes Felipe Correya da Siiva da 
Companhia Galvão noventa e Sette fardas feitas 
com todos os seus pertences na Rellação que será 
com esta assignada pello Thezoureiro da Real Fa-
zenda, e Ajudante Manoel Borges da Costa hindo 
por mim rubricada, para que o dito Alferes faça 
conduzir tudo a Praça do Goatemy, e Lá entregar 
a cada hum dos Soldados da Companhia de Major, 
e da de Aranha, o que lhe competir em prezença 
e conhecimento dos respectivos Comandantes das 
mesmas Companhias, para assim constar nesta mes-
ma Junta, em que mando se fação as clarezas ne-
cessarias para descarga do Thezoureiro. Sam Paulo 
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a 28 de Junho de mil Settecentos e Setenta e 
quatro. —- Com a rubrica do Illustrissimo Senhor Ge-
neral. 

M a ç ã o tio p e compete a cada Faria: 

Cazaca, Vestia, e Cabeção— 
Duas Dragonas — 
Hum eliapeo agaloado, aprezilhado com suas 

Borlas e botoens-
Dous pares de meyas de linhas— 
Dous pares de çapatos — 
Dous pares de sollas, com seos tacoens— 
Hum par de polainas de brim— 
Duas Camizas de pano de Linho— 
Duas gravatas hua branca e outra preta—-
Hum pente 
Tres varas de Fita de Lam preta para Cabello, e 

Chapeo 

Portaria 

Os ministros da Junta da Real Fazenda façâo 
remeter ao Capitão Mór Regente da P raça do Gua-
timy para curativo dos enfermos os medicamentos 


	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0531
	10.5016_10-ORDCISP-05-06_10_-_0532

