
Caetano Lopes de Lavre a fez escrever.-r-J/.c Frs.' Varges. 

—Gonçalo M.& Galvão de Lacerda. 

Sobre o recibo da m a l a do c o r r e i o líeal 

Dom João por graça de Ds' Rey de Portugal e dos Al-

garves daquem e dalém mar em Africa snór de Guiné, etc — 

Faço saber a vós secretario do Governo de S. Paulo, que se 

viu a vossa carta de doze de Março deste prezente anno, com 

a qual remetestes as listas das cartas que forão p.a o Gover-

nador dessa Cappitania e recibos das q.* se enviarão perten-

centes a meu servi.';0 p.a vários Ministros: Me pareceo dizer 

vos, que se recebeo a d.a lista e recibos de que fazeis menção, 

e q.' deveis continuar na remessa delles na forma q.' vos está 

ordenado. El Rey nosso Snór o mandou pelo D.r Manoel 

Frz' Varges, e Gonçallo Manoel Galvão de Lacerda conselh/05 

do seu Cons.0 Ultr." e se passou por duas vias. João Tava-

res a fez em Lix.a occ.al a trinta e hu de Agosto de mil sete 

centos e trinta e quatro. O secretario M.el Caetano Lopes de 

Lavre a fez escrever.—M.^ Frs' Varges.—Gonçalo M. e' Gal-

vão de Lacerda. 

Sobre c o n c e r t o s necessários na Matriz de 
Pàrnafjuá 

Dom João por graça de Ds.' Rey de Portugal e dos Al-

garves daquem, e dalém mar em Africa snór de Guiné, etc.— 

Faço saber a vós conde de Sarzedas Governador, e capp.™ Gen.a' 

da cappitania de São Paulo, que por parte dos irmãos da 

Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja Parochial da 

V.a de Pernaguá e dos mais moradores freguezes da d.a Villa 

se me representou, que elles fizerão á sua custa a d.a Igreja, 

e sendo hua das melhores, que se acha nessa capp."ia na 


