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X. 58 

111.,h0 e Ex."10 Snr. — Recebo a Carta de V. Ex." 
de dous do correute mes, em que me dis íicão pre-
zes a minha ordem em São Paulo o Padre Jose de 
Freitas Costa, e o P.° Manuel da Crus Lima, e os 
paçaportes incluzos nella, por Copia, com que os 
mesmos se trasportarão a aquela Cidade, que torno 
a emviar a V. Ex.", os quaes sendo examinados em 
tudo acho serem verdadr.08, e estarem asentaclos no 
mesmo Livro e folhas, que nelles se declarão; pelo 
que pode Y.a Ex." mandar soltar os sobreditos Pa-
dres e a todos os que achar com Paçaportes meus, 
sendo verdadeiros os deixará tãobem paçar Livrem.te 

Deus guarde a V.a Ex." Rio de Janeiro a 18 de 
Março de 1766. — Conde Vice Rey.—Snr. Dom Luis 
Antonio de Souza. 

X. 59 
Copia 

111.'"0 e Ex . M Snr. — Dis o P.e Theodosio Jozè de 
Freitas Costa, clérigo do Abito de Sáo Pedro, que 
elle sup.te veyo a esta Cidade a tomar ordeins, e 
trouce hum Page por nome Gonçalo, e como se quer 
Trasportar desta, para a de São Paulo donde o sup.e 

veyo, e não o pode fazer sem despacho de Y. Ex."— 
Pede a Y." Ex.a Seja Servido diferir por seo despa-
cho Licença para o Sup.e Seguir viagem.—E. R.er 

Merce. — Remetida ao Dezembargador Gonçalo Jose 
de Brito Barros. — Rio a 9 de Outubro de mil sete-
centos séçenta e cinco. — Com a rubrico do LU"'0 e 
Ex.mo Snr. Conde Vice Rey. — Xâo tem empedi-
mento. — Brito. — Pace guia — Mello. — O Reverendo 
Padre Theòdorio Jose de Freitas Costa, volta para 
São Paulo, donde veyo com o Seo Page Cabra, como 
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consta da Certidão do Registo, e para constar se lhe 
paçon a prezente asinada pelo Doutor Provedor da 
Fazenda Real Francisco Cordovil de Siqueira Mello, 
Sellada com o sello desta Provedoria, e sobscrita e 
aSignada pelo escrivão da Matricula, Luis Manuel de 
Faria. Rio a quatorze de Outubro de mil setecen-
tos secenta e sinco o fiz escrever e aSinei. — Luis 
Manuel de Faria.—Francisco Cordoei/ de Siqueira e 
Mello.—Estava o Selo. — Nas fortalezas se deixe 
passar o Contheudo na guia, Eio a quinze de Outu-
bro de mil setecentos secenta e sinco. — Com a Ru-
brica do lllustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde 
Vice Rei/. — Livro sincoenta e nove, folhas cento e 
oitenta e duas. —estava o sinete das Armas do ll-
lustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde Yice 
Rey. — Thomas Finto da Silva. 

N. 60 
Copia 

lllustrissimo e Excellentissimo Snr. —Dis Manuel 
da Crus Lima Sobdiacono do habito de São Pedro, 
(pie elle Suplicante se quer trasportar desta cidade 
do Rio da Janeiro para a de S. Paulo, por mar, ou 
por terra, como mais oportuno lhe for, e como o não 
possa fazer sem faculdade de V.a Ex." Illustrissima 
por isso.- Pede a V." Ex." Illustricima seja servido 
mandar que nas fortalezas, os registos se não ponha 
impedimento ao Sup.te — E receberá merce. — Reme-
tida ao Provedor da Fazenda Real, Rio de Janeiro a 
treze de Setembro de mil setecentos secenta e sinco. 
Com a rubrica do lllustrissimo e F.rcellentissimo Senhor 
('onde Vice Re//. — Passe guia. — Mello. — O Reve-
rendo Manuel da Crus Lima, vai para São Paulo, e 
para constar se lhe passou a prezente aSinada pelo 
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