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Sertidão do escrivão 

Sertifico Eu framco. Da Costa Escrivão da faz.ª De sua mage. Nesta cidade De çançabastião do 

Dorrio (sic) de ianeiro q Eu provi os papeis E mandados Do almoxarife que foi Rafael de 

Carvalho pelos quais consta que indo o Capitão E gov. que de prezente Serve martim de saa 

Aos pattos A descer yndios daquela paragem como deseo pedir somente frª p.ª comer o dito 

gentio na Viagem Dos ditos patos Ate Esta Capetania q foi mês e meo p~ quanto os mais gastos 

E despesas dis fazia A sua custa p~ servir a sua mage. E se lhe alvitrou a rrezão de alqueire frª 

p.ª cada peçoa p.ª cada mês q no dito mês e meo que Se gastou na viagem montou alqueire E 

meo Em fedo que paçey E açinei a prezente no rrio De jan.ro a dous de novembro de mil e seis 

settos E vintte E outo Anos, fram.co da Costa barros. 

E lançada a dita sertidão torney a fazer Estes papeis Comcluzos Ao provedor da faz.ª Eu 

framco. Da costa o escrevy. 

Despaçho do provedor 

Pase o escrivão Digo passe sertidão o Reverendo padre Fram.co carneyro Em que declare 

nomero De cazais que deseo do sertão e numero de cabeças Rio de ian.ro o p.o de novembro 

de seiscentos E vinte E outto, Vascomselos.  

Setridão do p.e fr.co Carn.ro 

O p.e fram.co Carn.ro da compª de iezus çertiqo q A gente que deçidos pattos paçarão 

detrezenttas E sasenta peçoas E destes puderão ser Ate outenta Cazais pouco mais ou menos E 

por verdade paçey esta por mim feita E assinada oie coattro De novembro de seis senttos e 

vinte E outo, fr.co Carn.ro. 

Aos quoatro dias do mês de novembro de seis sentos E vinte outto fis Estes papeis concluzos 

ao provedor da fazª com a sertidão yuntta do Reverendo padre fram.co Carn.ro E eu fram.co 

da costa o escrevy. 
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