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Carta Regia solire a arrematação tios dízimos ias Alfandegas de Santos
e Rio de Janeiro

Dom João por graça de Deos Rey de Portugal
e dos Algarues daquem e dalém mar em Africa senhor de Guiné, etc.—Faço saber auos Gouvernador
e Capitão General da Capitania de S. Paullo, que eu
fui servido mandar a rematar a dizima das Alfandegas da Cidade de Sam Sebastião do Rio de Janeiro, e da da praça de Santos a Jozeph Ramos da
Sylva por tempo de trez annos em preço de cento
sessenta e seis mil e quinhentos crusados cada anno
com as condiçoens que acompanhão esta minha
ordem. Me pareceo ordenar uos as façaes cumprir
e guardar inviolavelm. 11a forma que nellas se
conthem. El Rey nosso S. o mandou por João
Telles da Sylva e Antonio Roiz da Costa Conselheiros do seu Conselho Ultr. e se passou por duas
vias. Dionizio Cardozo Pereyra a fez em L." occital a dezacete de Fever. de mil sete centos e vinte
hum. — O secre."' Andre Lopes da Lavre a fez
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escrever — Joam Tdles da Silva — Antonio Roiz da
Costa.

Carta Regia solire a baixa do soldado Antonio linnes

Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos AIg\ daq.'" e dalém mar em Africa
S. de Guiné, etc. — Faço saber avos Gov.'"'
e Capp. gn.' da Capp. de S. Paulo, que por parte
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do Antonio Nunes, morador na praça de Santos
se me fez a petição, cuja copia com esta se vos
remete asignada pello secretr.°do meo Cons. Ultr.
em que pede lhe mande dar baixa na praça de
soldado q' exercita. Me pareceo ordenarvos informeis com vosso parecer. El Rey nosso Sr. o mandou por João Telles da Silva, e o D. Alex. da
Silva Corr. concelhr. do seu Cons. Ultr. e se
passou por duas vias. Ant. de Cobellos Pr.* a fes
em L. occ. a vinte e dous de Fevr. de mil sette
centos e vinte e hu. O Secretr. André Lopes da
Lavre, a fez escrever. —Joam Telles da Silva. —
Alex. da Silva Correa. —
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Referimento do soldado Antonio Nnnes pedindo baixa
Diz Ant. Nunes morador na praça de S.'"
Prov. do B. e nella sold. pago da Camp. do
Capp. Comandante Luiz An. de Sá a q' neste
exercício padesse liuns accidentes de gota coral que
pella forsa e violência com q' lhe dão, e tão repetidas vezes q' o asaltão e deixão lastimozam. mortal, o q não obstante reconhecer se naq. praça o
evidente pingo de tão grave enfermid. obrigão ao
supp. continuar 110 d.° exercício a gravando se
Hie a d. moléstia com mayor risco na opreção de
fazer as suas guardas e de satisfazer as delig. a q'
inviáo como se mostra de bua certidão incluza
Por q' consta q' embarcando se o supp.° em comp.
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