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R e p de tuia ordem a1 se mandou ao Prov.or da faz.a r e a l 

Themotio Correa de Goes 

O Provedor da fazenda real Tliemotio Correia 
de Goes, mandará ao Thezr.0 da faz.a real, compre 
dezouto, ou vinte covados de chamalote verde, p.a 

se fazerê sacos, p." se remeterem as vias das car-
tas de S. Mag.e p.* o Rn.0, e se poderem levar p.a 

as Minas do Cuyabá, donde senão podem fazer, e 
também se comprarão p.a os d.08 sacos as varas de 
íita liza da mesma cor, q' forem necessarias, e al-
guns pós de prata p.a se fazerem os letreiros dos 
d.cs sacos, e tudo se entregará ao Secretr.0 deste 
Govr.0, q' asinará conhecim."' p." servir de descarga 
ao d.° Almoxarife. São Paulo 23 de Fever.0 de 
1725. — Rubrica. 

0 

D u v i d a d' pos o Prov.or da fazenda real a f a z e r a despeza a s s i m a 

Bx.mo S.nr 

S. Mag.e q' Deus g.de foi servido, mandar dar 
ao Secretr.0 deste Governo quarenta mil rs. cada 
anno, p.a o gasto da Secretr.", e cazas, os sacos p.a 

as vias das cartas, q' forem p.a o d.° R.0, he des-
peza, q' pertence a d.a Secretr." em cujos termos 



parece, q' senão deve fazer por conta da fazenda 
real. V. Ex.'1 mandará o q' for servido. Santos 
26 de Fevr.0 de 1725. — Tlúmotio Correa de Goes. 

S e g u n d a p o r t a r i a 

Visto constar pella provizão, q' se aprezenta, 
ordenar S. Mag.e q' D.s g.d0 q' os quarenta mil rs. 
q' se dão ao supp.te, sejão p.a aluguel de cazas, 
papel, e tinta, sem declarar p.a mais, deve o Prov.01' 
da fazenda-real, mandar dar por conta delia o q' 
lie necessr." p.a os sacos, das vias de S. Mag.° 
Santos 2 de Março de 1725.-—Rubrica. 
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Reg.o de iina ordem, d' se mandou ao P r o v ® da fazenda real 

O Prov.'"' da fazenda real Tliemotio Correa 
Goes, mandará ao Escrivão da faz." real, e Almox.d° 
desta praça passe por certidão em forma q' faça fé, 
o sal, q' tem metido nesta villa os contratadores 
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