
C a r t a da C a m e r a de Rio de S . Francisco, que accuza a Carta 
S u p r a do Ex. m o S n r , Marquez Vice Rey. 

111.1110 Ex.mo Snr. — Damos parte a V. Ex.a em como 
nesta Villa se publicou hum Edital do General de S. 
Paulo, ])." q.' o pouco ouro q.' nesta Yilla se tirasse 
se remetesse á Fundição daquella Cidade e como os 
moradores desta Yilla são pobres, e as faisqueiras mui 
limitadas cauza grande prejuizo o levarem esse pou-
co ouro á dita Eundição, em razão da m ta distancia, 
q.' ha de sêr o melhor de setenta legoas, e risco do ca-
minho ; por cuja razão recorremos á benignidade de 
Y. Ex.a para que atendendo a súma pobreza dos mo-
radores desta Villa, e a total decadencia, em q.' hirá 
a mesma por, cauza dos moradores deixarem de cul-
tivar as faisqr.as, seja servido mandar, que esse pouco 
ouro, q.' nessa Yilla se tirar se possa guiar na Ou-
vidoria de S. Catharina p.a ser remetido á Caza da 
uioeda dessa Cidade. Em tudo- mandará Y. Ex." o q.' 
for servido. Deos a Y. Ex.a guarde m.B an.s Villa de 
X. Senhora da Graça tio E.° de S. Francisco Xavier 
em Camera aos 5 de 8br.° de 1772. —De V. Ex.a 

Súbditos veneradores. — Alexandre de Souza Coelho..— 
Fran^da Sylvr.—-Manuel Tarares de Siqr.". — Luiz 
Antonio-ãe Menezes. — Jozé de Sá da Costa, 

111.1"" Senhor.— Em dous do corrente chegou a esta 
Capital o Ajudante de Auxiliares, que Ar. S.a a mui-
tos mezes, me diz mandava para conduzir o resto do 
Soeeor.ro, que V. S.a me requereo, e vem indicado nas 
Eeaes Ordens d' El Eey meo Senhor, cuja remessa 
teria feito a V. S.a a mais .tempo, se nam tivesse tido 
tanta demora a chegada deste oficial, as ultimas repos-
tas de Y. S.a, e a Embarcaçam, que deve conduzir o 
mesmo Socorro, a qual V. S.a reteve também no porto 


