
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 
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de Santos desde de 21de Junho atlie vinte e seis de 
Dezembro do anno passado á custa de. grande despeza 
da Eeal Fazenda. 

Como finalmente chegou o oficial, por quem V. S.a 

manda buscar o soccorro, eu o remetto, o qual por 
ora consiste em quatro companhias de Infanteria do 
primeyro Eegimento desta Praça, comandados pelo 
Sargento Mayor do mesmo Eegimento, e em dons 
obuzes com as suas palamentas, e muniçoens compe-
tentes, e em a quantia de quarenta mil cruzados; pare-
ce-me justo anticipar a Y. S." este avizo para lhe 
participar, que o dito Socorro poderá partir deste porto 
athe vinte e hum do prezente, para qre Y. S.a possa 
dar as providencias, que lhe parecerem necessarias 
afim que elle possa desembarcar, e seja conduzido para 
donde a V. S.a parecer mais conveniente, como tam-
bém para que Y. S.a possa fazer sahir Logo as Em-
barcaçoens que o conduzem, e ellas possam passar com 
brevidade a Ilha de Santa Catharina, a donde as 
mando para conduzirem o Destacamento, que ali se 
achava com o destino de poder seguir as ordens, que 
Y. S.a lhe determinasse, se Y. S.a se quizesse servir 
delle-, em quanto me demorava as suas ultimas res-
postas a respeito do que nesta matéria lhe tinha pon-
derado ; e como agora esta minha diligencia só hé 
dirigida a fazer a Y. S.a este avizo para poder ter 
prevenido o que lhe parecer precizo para com brevi-
dade se poder servir deste soccorro: rezervo o res-
ponder a obrigante carta, com que Y. S.a me favorece 
para a occasião, em que elle partir. 

Parece-me porem que sempre devo dizer a Y. S.a, 
que com toda a prudência se deve pretextar serem 
diferentes os motivos, a que se destina este socorro, 
porque aliás poderá ser que tudo o projectado encon- . 
tre as dificuldades, que V. S.a não espera, nem eu 
lhe dezejo. 
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Hé o que por ora se me oferece dizer a Y. S.* a 
quem Deos guarde muitos auuos. Eio de Janeyro 6 
de Janeyro de 1888.— Marquez cie Lavradio. — Snr. 
D. Luiz Antonio de Souza. 
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