— 169 duas vias. João Tavares a fez em Lix.a occ.al a honze de
Dezembro de mil sete centos e trinta e quatro. O secretario
M.el Caetano Lopes de Lavre a fes escrever.—Gonçalo M? x
Galvão de Lacerda.—Alex?
Metello de Sousa Meneses.

Sobre a elevação

«lo o r d e n a d o «Io f u n d i d o r
casa da m o e d a

«1a

Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos
Algarves daq.m e dalém mar em Africa senhor de Guiné, etc.
—Faço saber a vos Conde de Sarzedas Governador, e Capitão
General da Capitania de S. Paulo, q.' por parte de Manoel
Franco fundidor da Caza da fundição dessa cidade se me fez
a petição cuja copia com esta se vos invia assignada pello
Secretario tio meu Conselho Ultramarino em q.' expõem as
razões q.' tem para q.' eu me dignasse fazer lhe mercê de
lhe acrescentar o seu salario, pedindo me fosse servido mandar
vos informar do q.' refere na forma do estillo sendo necessário
para q.' se visse a verdade do q.' o suplicante narrava o q.'
tão bem provaria com documentoz autenticoz para q.' assim
me dignasse fazer lhe mercê de douz mil e quatro centoz r.s
por dia de ordenado, q.' muito bem merecia pellas razoez
ponderadas e serviços q.' me tinha feito: Me pareceo ordenar-voz informeis com vosso parecer ouvindo o Provedor da
fazenda. El Rey nosso Senhor o mandou por Gonçalo Manoel
Galvão de Lacerda, e o Doutor Alexandre Metello de Souza
e Menezes conselheyros do seo Conselho Ultramarino e se
passou por duas vias. Bernardo Felix da Sylva a fes em
Lisboa occidental a dezaseis de Dezembro de mil sete centoz
e trinta e quatro. O secretario M.e1 Caetano Lopes de Lavre
a fez escrever.—Gonçalo M. c' Galvão de Lacerda.— Alex?
Metello de Sonsa Meneses.
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