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N. 83. 

Ill.mo e Ex.m o Snr.- Duas cartas receby de Y. Ex." 
com data de vinte e sete de Junho, ambas sobre de-
pendências da caza da fundição, que nessa Cidade se 
extinguio no anno de I 762 ; sobre o que responderei 
na primeira ocaziâo a Y. Ex. a formalm. te logo que 
tiver tempo, para procurar as ordeins que tive de 
sua Magest,1' para tornar a haver a mesma caza, e 
de eu dar para ella o que lhe faltaçe afim de poder 
trabalhar como costumava, e por este motivo tive a 
onrra de dizer a V. Ex." nesta sua caza, que me avi-
zace do que lhe era precizo, para que o podece man-
dar se me conhece no pocivel. 

Pelo que emquanto eu neste particular não res-
pondo com a Copia da Ordem Regia, parece que deve 
Y. Ex."1 mandar fazer hum exame do que ahy se 
conserva da dita fabrica, e fazer-me bua memoria do 
que carece para lho mandar, no cazo que aqui o 
haja, e não o havendo para se pedir a Lisboa, pois 
estou certo de que Sua Magestade quer que a dita 
fabrica haja nessa Capitania, pois eu lhe pedy e re-
presentei a precizão que os habitadores delia tinhão, 
e com este motivo se me diferio, como tenho dito: K 
pelo que pertence ao Emsayador Manuel Jose, procurarei 
os seus papeis, e se os tiver os remeterei a Y. Ex.a 

Deus guarde a Y. Ex." muitos annos. Eio a 24 
de Julho de 1766. — Conde Vice lie//. — Snr. Dom 
Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão. 

N . 8 4 

Ill.m0 e Ex.m0 Snr. — V." Ex." me participa, que nas 
Cadeas dessa Cidade há bastantes prezos com crimes 
de morte, que pelas suas culpas devem ser remetidos 
a esta Relação, para nella serem sentenciados con-


