— 116 —bimento da quantia de seis contos duzentos e h u m
mil Cento e Sessenta reis. Sam Paulo a vinte e
oito de Junho de mil setecentos e sebenta e q u a t r o .
O A l f e r e s Felippa

Correya

da

Silva.

Portaria
O Alferes Felippe Correya da Silva da Companhia de Galvão receba na J u n t a da Real Fazenda
a quantia de Seis contos quatrocentos noventa mil
nove centos e Sessenta reis, que lhe mando entregar pellos Ministros da mesma J u n t a para pagamento das Tropas pagas, e Aventureiros que se
achão de Guarnição na P r a ç a do Goatemy cujos
pagamentos fará o ditto Alferes áquellas Tropas, de
todas as quantias (pie vão declaradas nas relações,
que serão com estas feitas e assignadas, pello Escrivão da mesma Junta, e por mim rubricadas, nas
quaes devem hir declaradas alguas quantias que j á
receberão os proprios a quem pertencem, descon-~
tandose logo o que a cada hum competir para perfazer 110 todo a importancia do refferido pagamento
que mando fazer de seis mezes ás mesmas Tropas,
ao fazer dos quaes eoncorrão juntos com o Sobredito Alferes o Capitão Mor Regente, e os Chefes de
todas as companhias para assignarem o termo do
mesmo pagamento, em que deve declararse os que
não receberão por cauza de dezerção ou fallescimento no fim das mesmas relaçoens que remette-

— 117 —rfio ao Tribunal da refferida Junta para assim constar aonde pertence. Sam Paulo a '24 de Junho de
1774.
Senhor

Com a rubrica
General.

do lllustrissimo

e

Excellentissimo

DECLARAÇÃO SOBRE ESTE PAGAMEOTO

Dinheiro que se remette d'esta Tliezouraria
Hum credito do Reverendo Padre Caetano Soares
Pello que já se pagou a vários offlciaes e Soldados
oomo se mostra da rellação e conta a parte, e no
mesmo pagamento indicados com as letras P. G.
Pello que se pagou ao Secritario do Governo Thomaz Pinto da Silva e se
mostra da mesma conta
a parte, e Peticáo junta

6:090$590
43$850
6:134$440

289$800

66$720

356$520

Pertencente a Tropa paga
Pello que importão seis mezes de soldo
ao Ajudante de Auxiliares Manoel
Jozé Alberto Pessoa

6:490$960

Pello que se liade pagar em Araraytaguaba a Domingos Dias Cezar. . .
Soma tudo

130$240
6:621$200

60$000
(5:681$200

