
— 6 4 — 

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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Doutor Provedor da Fazenda Real, Frãcisco Cordovil 
de Siqueira Mello, Sellada com o Sello desta Prove-
doria Sobscrita e aSinada pelo escrivão da Matricula 
Luis Manuel de Faria. Rio a vinte e seis de Se-
tembro de mil setecentos secenta e sinco. — O tis es-
crever e aSinei. — Luis Manuel de Faria. — Francisco 
CordoeiI de Siqueira Mello.—-Lugar do Sello. — Nas 
Fortalezas ou Registos se deixe passar ao Contendo 
11a Guia.—Rio a vinte e sete de Setembro de mil 
e setecentos e secenta e sinco. — Com a Rubrica do 
LUustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde Vice Hey. — 
Livro sincoenta e nove, folhas sento e setenta, — 
Passa nesta guarda de Sapetiba para São Paulo o 
Reverendo Padre Manuel da Crus Lima. — Guarda 
de Sapetiba aos vinte e dous de Janeiro de mil se-
tecentos secenta e seis. — Antonio José de Oliveira.— 
Passa neste Registo de Paratibara, São Paulo, o Re-
verendo Padre Manuel da Crus Lima. Yilla de Pa-
raty vinte e sinco de Janeiro de mil setecontos se-
centa e seis annos. — Carrão — Declaro que trazia o 
sinete do Illustrissimo e Excellentissimo Snr. Conde 
Vice Rey. — Thomas Pinto cia Silva. 

N. 61 

Illustrissimo e Excellentissimo Snr.' -—Por esta Su-
maca por invocação N. S. de Guadalupe, S. Antonio, 
e Almas, de que liò Mestre Antonio Nunes, que fas 
viagem para essa villa faço remeter por esta Prove-
doria as Muniçoins e Petrechos de guerra conteúdos 
na Relação junta a entregar a Ordem de V.a Ex.a 

na Provedoria da mesma, para o abasto dessa Praça; 
e logo que lhe forem aprezentadas, Ar.a Ex.a paçarà 
as Ordeins necessarias para serem recebidos na forma 
que se pratica, ordenando se remetão conhecimentos 
em forma, para descarga do Almoxarife. Deus guarde 
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