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Dizem os Mineiros, faiscadores, comerciantes, c-
mais pes- . 

q' para juntarem a requc-
ao Ill.mo

 e Ex.mo Snr' 
huma certidão com 

nesta ao Ex."10 

abolida a Caza 
servirão na 
merce m.'lar 

nesta 
por certidão — E . R. M. — § Passe do q' constar 
— Pereira da Silva — § Em observancia do despa-
cho supra do Dr. Salvador Per.a da Silva, Ouv.°r Geral 
e Intend.e do Ouro nesta Cid® de São Paulo e sua 
Com.ea. Certifico eu João de 01ivr.a Cardozo escrivão 
do J U Í Z O da Intendencia q' a fls. 60 do L.° de Reg.® das 
Ordens Reaes q' sérvio na Caza da Fundição nesta 
Cid.® se acha reg.da a copia da carta do Ex.mo Secretr/ 
de Estado Fran.co X.er de Mendonça Furtado, requeri-
da pelos sup.es da qual o seo theor hé o seg.e § Illus-
trissimo e Ex.m® Snr' —1 Sendo prezente a S. Mag.e pe-
la carta de V. Ex.a de doze de Junho do anno proximo 
passado, exceder a despeza da Caza da Fundição de 
São Paulo a receita, ordena o cl.® Snr' fique no arbi-
trio de V. Ex.a a abolição desta Caza, e as proinptas 
providencias q' são neceSsarias p.a as partes fundirem 
o seo Ouro com menor discomodo que couber no pos-
sível, e para se segurarem os seus Reaes Quintos. 
Deus G.de a V. Ex.a. N. Snr.a da Ajuda, 13 de Agosto 
de 1 7 6 0 / Fran.co X.®r de Mendonça Furtado — Snr 
Conde de Bobadella / Nada mais do q' o sobred.® se 
contem na d.a carta q' aqui bem e fielmente copiei da 
própria que se acha no d.® livro a q' me reporto e vay 
na verd.® sem couza que duvida faça, por mim conferi-
da em certeza do q' passo a prez.*® por mim escripta 
e aSsignada nesta Cid.e de São Paulo aos 13 dias do 
mes de Março de 1766 annos. 


