
Veriança de 10 de janeiro de 1796. 

 

Aos des dias do mês de Janeiro de mil sete sentos e noventa e seis annos nestta Villa 

Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza de camera e pasos do conselho della 

onde foram vindos o Juiz prezidente e mais officiais da camera commigo Escrivam do 

seu cargo aodiante nomeado para efeito de se arematar as afilaçoens e despachar vários 

requerimentos de que para consttar mandaram digo para efeito de se arematar as 

affilaçoens cujos arematou o Alferes Antonio Luiz Ferreira e deu por seu fiador a Jozé 

Fernandes Vidal e para se despachar vários requerimentos de que para consttar 

mandaram fazer este termo de veriança em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivam da camera e mais aneixos que o escrevi. 

 

Veriança de 17 de janeiro de 1796. 

 

Aos dezasete dias do mês de Janeiro de mil sete sentos e noventa e seis annos nesta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foi vindo o Juiz 

Ordinario e mais officiais da camera e na mesma veriança foi dada a pose e juramento a 

Juiz Ordinario o Capitam Francisco de Paulla Ribas de que se fez termo de posse e 

Juramento no termo competente e por nam haver mais requerimentos mandaram fazer 

este termo em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que o escrevi. 

 

Veriança de 24 de Janeiro de 1796. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de mil sete sentos e noventa e seis annos 

nestta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do 

conselho della onde foram vindos o Juiz Ordinario mais officiais da camera comigo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomeado para efeito de se dar pose aos novos eleitos 

para servir o cargo der Juiz o Tenente Jozé de Lemos de veriadores Bento da Rocha 

Lucio Alves Martins Gaviam e procurador a Jozé Antunes Maciel cujos tomaram posse 

e juramento na forma da ordenança de que para consttar mandaram fazer este termo de 

veriança em a qual asinaram e eu Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriança de 24 de Janeiro de 1796. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de mil sete sentos e noventa e seis annos 

nestta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do 

conselho della onde foram vindos o Juiz Prezidente o Tenentte Jeremias de Lemos mais 

officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo aodiante nomeado para eifeito de se 

despachar vários requerimentos e para se tomar conttas ao procurador do anno pasado 

Jozé Ferreira Pintto de que para consttar mandaram fazer este termo em que asinaram e 

Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera e mais aneixos que o escrevi. 

 

Veriança de 7 de Fevereiro de 1796. 

 

Aos sete dias do mês de Fevereiro de mil sete sentos e noventa e seis annos nestta Villa 

Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o Juiz 

Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo aodiante nomeado 

para eifeito de se abrir huma cartta do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor General 

derigida a esta mesma camera para nella se proseder a pose de tres homens a mais para 

ocupar o postto de Capitam Mor e na mesma a estte respeito escreveram a Douttor 



Ouvidor destta camera para vir prezidir na ditta nomeasam como detremina as leis de 

Sua Magestade como tambem para pasar mandados para se fazer a ponte do rio mais 

aterrados e se despaxaram vários requerimentos de que para consttar mandaram fazer 

este termo de veriança em a qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da 

Camera e mais aneixos que o escrevi. 

 

Veriança de 21 de Fevereiro de 1796. 

 

Aos vinte hum dias do mês de Fevereiro de mil sete sentos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo para eifeito de 

se abrir huma cartta do Doutor Corregedor da Comarca em cuja remetia o edital para 

sua correiçam que vinha fazer e na mesma se despachou vários requerimentos e para 

consttar mandaram fazer este termo em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam que o escrevi. 

 

Veriança de 6 de Março de 1796. 

 

Aos seis dias do mês de março de mil sete sentos e noventa e seis annos nesta Villa 

Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o Juiz 

Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo aodiante nomeado 

para efeito de se dar posse aos Almotaseis Cerino Borges de Macedo e Manoel Soares 

de Oliveira, e para se despachar vários requerimentos de que para consttar mandaram 

fazer estte termo de veriança no qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam 

que o escrevi. 

 

Veriança de 12 de março de 1796. 

 

Aos doze dias do mês de Março de mil sete sentos e noventa e seis annos nestta Villa 

Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della onde foram vindos o Juiz 

Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo aodiantte nomeado 

para efeito de dar posse a Francisco dos santos de Siqueira e para servir este prezente 

anno de veriador primeiro e tambem para despacharem vários requerimentos de que 

para constar mandaram fazer este termo de veriança em o qual asinaram e Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam da camera e mais anexos que o escrevi. 

 

Veriança de 21 de março de 1796. 

 

Aos vinte hum dias do mês de Março de mil sete sentos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza de apozentadoria do Meretissimo Doutor Corregedor 

destta Comarca Manoel Lopes Branco Silva por nam serem sufisientes as do conselho 

onde foram vindos os Juizes Prezidente Jeremias de Lemos e o Capitam Francisco de 

Paulla Ribas com veriador mais velho Francisco dos Santtos de Siqueira o segundo 

veriador Bentto da Rocha e o terseiro Lucio Alves Marttins Gaviam e o procurador Jozé 

Antunes Maciel juntto commigo Escrivam para efeito de se proseder as leis e nomeasam 

destas pesoas capazes e beneméritas para o posto de Capitam Mor destta Villa em que 

secuencia da ordem de sua audiencia o Ilustríssimo e Excelentíssimo Governador o 

Capitam General destta Capitania de data de doze de Novembro de mil sete sentos e 

noventa e sinco e prosedendo os seus vottos digo que sendo aos vottos foram por todos 

elle nomeados uniformemente em primeiro lugar Sargento Mor autual Jozé Rodrigues 



Betim em segundo o Ajudante Antonio Ribeiro de Andrade em terseiro o Capitam 

Ignácio Taques de Almeida comcorrerem todos pelas nesesaria sircunstancias ezerser 

bem o dito posto e por estte foram ao ditto ministro e officiais da camera por tem feito 

prezente eleisam do que para assim constar mandaram fazer este termo na qual asinaram 

com elle dito Ministro e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera orfaos 

judicial e nottas que escrevi. 

 

Veriança de 24 de Abril de 1796. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de mil sete sentos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz Prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da camera comigo 

escrivam do seu cargo aodiante nomeado para eifeito de se proseder a eleisam do 

Procurador do Barreto por exzersam do autoal e despacharam mais requerimentos de 

parttes de que para constar fiz digo mandaram fazer este termo de veriança em o qual 

asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriança de 25 de Abril de 1796. 

 

Aos vinte sinco dias do mês de Abril de mil sete sentos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz Prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da camera comigo 

escrivam aodiante nomeado para eifeito de se proseder a eleisam do Barreto para 

Procurador destta Camera por es zensam do Atual dada pelo Doutor Corregedor destta 

Comarca e despacharam vários requerimentos de que para constar mandaram fazer este 

termo de veriança em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da 

Camera e mais aneixos que escrevi. 

 

Veriança do Primeiro de Mayo de 1796. 

 

Ao primeiro dia do mês de Mayo de mil sete sentos e noventa e seis annos nestta Villa 

Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della onde foram vindos o Juiz 

Prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da camera comigo 

escrivam aodiante nomeado para eifeito de se proseder a eleisam de Barreto pra 

procurador desta camera por es zensam do autoal dado pello Doutor Corregedor destta 

comarca Manoel Lopes Branco Silva de que para consttar mandaram fazer estte termo 

de veriança em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera 

que o escrevi. 

 

Veriança de 16 de Mayo de 1796. 

 

Aos dezaseis dias do mês de Mayo de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz Prezidente o Tenente Jeremias de Lemos e mais oficiais da camera comigo 

Escrivam aodiante nomeado para efeito de se despachar vários requerimentos e de que 

para consttar mandaram fazer estte termo de veriança e Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam que escrevi. 

 

 

 



Veriança de 22 de Mayo de 1796. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Mayo de mil sete sentos e noventta e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz Prezidente Jeremias de Lemos com mais officiais da camera comigo escrivam do 

seu cargo aodiante nomeado para eifeito de se despachar hum requerimento de que para 

consttar mandaram fazer estte termo de veriança e Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam da Camera e mais aneixos que escrevi. 

 

Veriança de 4 de Junho de 1796. 

 

Aos quatro dias do mês de Junho de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta Villa 

Nova de Castro em caza d camera e pasos do conselho della onde foram vindos o Juiz 

Prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da camera comigo 

escrivam do seu cargo aodiante nomeado para efeito de se abrir huma cartta do 

Ilustríssimo e Excelentísimo em cuja parte participava Senhora Magestade sendo 

nomearlhe Governador e Capitam General da Capitania de Minas Gerais sendo susedido 

pello Excelentisimo Antonio de Mello Castro do que fazia participantes nestta Camera 

para fazer nada em deligencia de que para consttar mandaram fazer estte termo em o 

qual asinaram e eu Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera que escrevi. 

 

Veriança de 13 de Junho de 1796. 

 

Aos treze dias do mês de Junho de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta Villa 

Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o Juiz 

Prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da camera comigo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomeado para efeito de se despachar vários 

requerimentos de que para constar mandaram fazer este termo em o qual asinaram e Eu 

Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriança de 19 de Junho de 1796. 

 

Aos dezanove dias do mês de Junho de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro seu termo em caza de camera e pasos do conselho della onde 

foram vindos o Juiz prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da 

camera comigo Escrivam do seu cargo aodiante nomeado pra efeito de se rematar os 

asogues e cabeças destta villa e para despachar vários requerimentos de que para constar 

fiz estte termo de veriança e eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera e mais 

aneixos que escrevi. 

 

Veriança de 3 de Julho de 1796. 

 

Aos tres dias do mês de julho de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta Villa 

Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della onde foram vindos o Juiz 

Prezidente Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da camera commigo para eifeitto 

de se abrir huma cartta do Ilustríssimo Senhor general Senhor Bernardo Jozé de Lorena 

para eifeito de se nomear Sargento Mor tambem para se pasar mandado para a feitura da 

ponte de que para constar mandaram fazer estte termo em o qual asinaram e Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam da Camera e mais aneixos que escrevi. 

 



Veriança de 3 de Julho de 1796. 

 

Aos tres dias do mês de Julho de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta Villa 

Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho della 

onde foram vindos o Juiz Prezidente Jeremias de Lemos e mais officiais da camera 

comigo Escrivam do seu cargo aodiante nomeado para eifeito de se dar posse ao 

Capitam Mor Jozé Rodrigues Betim e na mesma camera deu o dito Capitam Mor Jozé 

Rodrigues Betim posse e juramento aos seus officiais o Capitam Jozé Fellis da Silva ao 

Capitam Cerino Borges de Macedo ao Ajudante do Numero Francisco dos Santos de 

Siqueira e Ajudante Jozé Leite de Azevedo e o Alferes Balduino Jozé de Almeida e 

Alferes Mestre Joam Batista Pereira de que para consttar mandaram fazer estte termo 

em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que o escrevi. 

 

Veriança de 4 de Julho de 1796. 

 

Aos quatro dias do mês de Julho de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta Villa 

Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o Juiz 

Prezidente o Tenente Jeremias de Lemos e mais officiais da camera e o Capitam Mor 

Jozé Rodrigues Betim commigo Escrivam para eifeito de se proseder a elleisam e 

nomeasam de tres pesoas capazes e Benemeritos para o Postto de Sargentto Mor destta 

villa por ordem de sua Exselensia o Ilustrisimo e Excelentisimo Procurador e Capitam 

General desta Capitania datada de onze de Mayo de mil sete senttos e noventa e seis e 

prosedendose aos vottos foram por todos elles nomear uniformemente em primeiro 

lugar o Capitam Ignácio Taques de Almeida em segundo lugar o Capitam Jozé Fellis da 

silva em terseiro o Tenente Luciano Carneiro Lobo por concorrerem todos elles as 

nesesarias sirconstancias para ezerserem bem o ditto posto e por estta forma ouve elle 

dito Juiz e mais officiais da camera e mais elle ditto Capitam Mor por bem feita 

aprezentando eleisam de que mandaram fazer estte termo em o qual asinaram e eu 

Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera que o escrevi. 

 

Veriança de 19 de Julho de 1796. 

 

Aos dezanove dias do mês de Julho de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz prezidente Jeremias de lemos e mais officiais da camera comigo escrivam aodiante 

nomeado para eifeito de se fazer correisam geral e fazendosse a ditta correisam nella 

acordaram mandar se por em praça obra da fonte destta villa que se tentta fazer por se 

de utilidade ao bem publico, tambem na mesma correiçam detreminaram de mandar 

conserttar a ponte que estta no Rio e nomiado para tambem despachar vários 

requerimentos de que para consttar mandaram fazer estte termo de veriança em o qual 

asinaram e eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera que escrevi. 

 

Veriança de 31 de Julho de 1796. 

 

Aos trinta e hum dias do mês de julho de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam para eifeito de se despachar 

vários requerimentos de que para consttar fiz este termo de veriança em o qual asinaram 

e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera mais aneixos que escrevi. 

 



Termo de Veriança de 28 de Agosto de 1796. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Agosto de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta 

villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da camera 

emprestados para eifeito de se despachar vários requerimenttos de que para consttar 

mandaram elles fazer este termo em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam da camera e mais aneixos que escrevi digo na mesma deu conttas o Capitam 

Cerino Borges de Macedo dos susidios. 

 

Veriança de 11 de Setembro de 1796. 

 

Aos onze dias do mês de Setembro de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz Prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da camera 

emprestados commigo escrivam aodiante nomeado para efeito de se fazer Almotaseis e 

mais para se despachar vários requerimenttos de que para consttar mandaram fazer este 

termo de veriança em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da 

camera e mais anexos que o escrevi. 

 

Veriança de 25 de Setembro de 1796. 

 

Aos vinte e sinco dias do mês de Setembro de mil sete senttos e noventa e seis annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram 

vindos o Juiz Prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas e mais officiais da camera 

comigo Escrivam do seu cargo aodiante nomeado para efeito de despachar vários 

requerimentos para dar posse e juramento ao Alcaide Antonio Fagundes que susedece o 

autoal e na mesma o mesmo Juiz Prezidente o Capitam Francisco de Paulla Ribas 

aprezentou hum seu requerimento na coal o Doutor Corregedor da Comarca o dava por 

escuzo e mandava se prosedese aos attos do povo de que para consttar mandaram fazer 

este termo na coal asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que o escrevi. 

 

Veriança do Primeiro de Novembro de 1796. 

 

Ao primeiro dia do mês de Novembro de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz Prezidente o Tenente Jeremias de lemos e mais officiais da camera comigo 

Escrivam do seu cargo para eifeito de se dar posse e juramento ao novo Procurador e 

Alferes Francisco Ferreira de Andrade o peloro sendo elles prezentes junto com mais 

pesoas republicanas se abrio o pelouro e abertto serviu sahirem os juizes o Capitam 

Joaquim Carneiro Lobo e o Alferes Francisco Ferreira de Andrade para veriador o 

Alferes o Capitam Cerino Borges de Macedo, Bernardo pereira de quadros e Domingos 

Leite e para Procurador Manoel Ferreira Dias e mandaram a mim escrivam os avizase e 

na mesma fizeram elle juiz e veriador Almotaseis, Luiz Machado da Silva e Benedito 

Marianno Ribas e na mesma se mandou publicar o Edital vindo da Real Junta para a 

rematasam dos officiais destta villa cujo o Edital receberam elle juiz e officiais da 

camera hoje primeiro de Novembro na mesma tomaram conttas ao procurador Jozé 

Antunes Maciel e tambem tomaram conttas ao tizoureiro da Nova Matriz Jozé Ribeiro 

Cunha na forma de provimento de Castro no fim e na mesma se despaxou vários 

requerimentos de que para consttar mandaram fazer estte termo de veriansa em que 



asinaram e Eu Manoel Machado d Silva Escrivam da camera e mais aneixos que 

escrevi. 

 

Veriança de 20 de Novembro de 1796. 

 

Aos vinte dias do mês de Novembro de mil sette senttos e noventa e seis annos nesta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e passos do conselho della aonde foram vindos 

o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo aodiantte 

nomeado para eifeito de se fazer o Edital para se a remattar os susidios de Jaguaraiba e 

mais para se despachar vários requerimentos de que para consttar mandaram fazer este 

termo de veriança em qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da 

camera que escrevi. 

 

Veriança de 4 de Dezembro de 1796. 

 

Aos coatro dias do mês de dezembro de mil sete senttos e noventa e seis annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram vindos o 

Juiz prezidente Jeremias de Lemos e mais officiais da Camera comigo escrivam do seu 

cargo para eifeito de se despachar vários requerimenttos sendo elles fazer misa e o 

Reverendo o Vigário destta villa Alves de Castro do qual requerhia quinze carros de 

pedra do qual gasttou da Nova la vindos para a nova Matriz que foram a depoimento do 

mestre Pedreiro Jozé Rodrigues Pimentel e assim tambem nesta pesoas para constarem 

terem gastto sobre o Edittal pedras destta matriz e por nam haver mais requerimenttos 

mandaram fazer este termo de veriança em que asinaram e Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivam da Camera e mais anexos que escrevi. 

 

Veriança de 26 de Dezembro de 1796. 

 

Aos vinte e seis déias do mês de Dezembro de mil sette senttos e vinte e seis annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della onde foram 

vindos o Juiz prezidente o Tenentte Jeremias de Lemos e mais officiais da camera 

comigo Escrivam do seu cargo para eifeito de se despachar varios requerimenttos 

atendendo bem a camera de para consttar mandaram fazer estte termo de veriança em o 

qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera e mais aneixos que o 

escrevi. 

 

Veriança de 27 de Dezembro de 1796. 

 

Aos vinte e sette dias do mês de Dezembro de mil e sete senttos e noventa e seis annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della onde foram 

vindos o Juiz Prezidente o Tenente Jeremias de Lemos mais officiais da camera comigo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomiado para eifeito de se arematar as afilasoins e 

despachar varios requerimentos de que para consttar mandaram fazer este termo de 

veriança em o qual asinaram e Eu Manoel machado da Silva Escrivam da Camera e 

mais aneixos que o Escrevi. 

 

Veriança de 31 de Dezembro de 1796. 

 

Aos trinta e hum dias do mês de Dezembro de mil sette senttos e noventa e seis annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram 



vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo 

aodiante nomeado para eifeito de se aremattar os susidios Jaguaraiba andando em praça 

publica chegou o preço de sentto e sincoentta mil reis e na mesma correiçam apareseu o 

Capitam Cerino Borges de Macedo com hum despacho do Douttor ouvidor e 

Corregedor da comarca a requerimento do Capitam Manoel Gonçalves Guimarains 

pello atoal despacho mandava justtar a ditta rematasam por todo o mês de Janeiro e 

assim fizeram elle juiz prezidente e mais officiais da camera a mando desta atoal 

rematasam ficando o requerimento para consttar e na mesma veriansa se requereo o 

Escrivam desta camera Manoel Machado da Silva dar seacabado o tempo da sua 

provizam foi acordado pelos oficiais da camera fosse servindo cordialmente por ser 

nesesario para o bem publico e se recorese logo o Douttor ouvidor e corregidor da 

comarca pello seo suplemento e por nam haver mais requerimenttos mandaram fazer 

estte termo em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que o escrevi. 


