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todos os dezertores que quizerem paSsar dessas par tes sejão 
logo aprehendidos, e immedia tamente remetidos a V. S. a 

Todas as noticias que V. S.a poder alcançar dos nossos ini-
migos heide est imar mas participe, como tão bem aquelles 
mappas part iculares de que V. S.a não neceSsi tar e mos 
possa mandar Copiar, ainda que não sejão com o t rabalho e 
perfeição deste com que V. S.a me prendou, porque bem sei 
que V. S.a não tem tempo para iSso: porem he tal o meu 
dezejo, e o gosto que fasso destas curiozidades, e a fê que 
tenho na m.cc que V. S.a me faz, que me não poSso escuzar 
de dar a V. S.a a pena de lhe falar nesta matér ia . P a r a tudo 
quanto for do serviço e agrado de V. S.a me achará com a 
mais prompta e indefectivel vontade e escravidão. Deos 
\2uarde a V. S.a m.5 a.s S. Paulo 16 de Agos to de 1766. 

Para o Coronel de Barrancas Jozé Marcelino de Figueiredo 
i 

Outra Carta do mesmo theor exceto a lgumas palavr as 
que se mudarão p.a o G.01" de S.ta Cathar ina Franc. c a de Souza 
Men.es 

Outra Car ta do mesmo theor excetuado os §, q ' lhe não 
competem P. a o G.or da nova Collonia — Pedro Jozé Soares 
de Fig.d o Sa rm. w 

Meu Amigo e Snr. — Bem dezejava eu ter muito t empo 
para poder gas ta r com V. S.a neste exercício em que se ali-
via a minha saudade, mas o muito que tenho para me ocupar 
p.a acudir as necessidades desta Capitania lugar nem 
ainda para o precizo descanço por tador seguro 
tudo na forma exceto os §§ que lhe 
não pertencem ul t imamente . Todas quantos noticias 
V. S.a me poder comunicar as est imarei infinito, porque 
por ellas devo tãobem regular -me nas minhas disposi-
ções, e pode ser que com a mudança do Ministér io de 
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Madrid a haja tão bem no Governo de Buenos Ayres, e tudo 

me importa saber. 
Km tendo mais socego, faço tudo p.a escrever a V. S.a 

e dar-lhe conta de tudo o que toca ao meu part icular 
t an to permi ta -me V. S.a etc. S. Paulo 16 de Agos to de 
1766 — 

Km todas estas car tas remeti hum folheto da sobleva-
ção do Povo sucedida em Madrid, e demais alguns suceSsos 
da Europa. 

Em 23 de Agos to de 1766 foy ao Snr. General de Minas 
huma Car ta como a que vay a fs. com data de vinte e 
sete de Junho do mesmo anno e levou dentro huma Copia 
do Bando que aqui se lançou. 

P.a o Snr* Gen.al de Minas 

Ill.mo e Ex.m o Snr ' — Ainda que a V. Ex. a lhe não fal-
t a rão noticias mais cer tas do estado em que todas as couzas 
se achão tanto na Europa como neste novo mundo, comtudo 
não dezagradará a V. Ex . a que eu lhe comunique as mais 
in teressantes e mais próximas, que ul t imamente tenho re-
cebido, pelas quaes V. Ex . a verá o que se paSsa em Cas-
tella, e as noticias que correm na nossas Fronte i ras , as 
quaes novas aclarará melhor o tempo, para sobre ellas se 
poder fo rmar juizo certo, do que devemos obrar . H e tudo 
o que me offerece participar a V. Ex. a que Deos Guarde. 
São Paulo a 23 de Agos to de 1766. — 111.»° e Ex.m o Snr ' Luiz 
Diogo Lobo da Silva — etc.a 

P.a o dito Snr* 

Ill.in0 e Ex. roo Snr. — Sem embargo de que V. Ex. a me 
mandou protegesse ao por tador desta não será 
precizo obrigação mais do que saber hera fa -
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