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pelo q. rogo a Vra.ce. qr.a fiar delle o q. importar a d.a farda, 
p.a q. sem demora se apronte, que eu confio delle satisfaça a 
Vm.™ no tp.° q. lho permitir; sendo certo, que, alem de Vm.™ 
com isto exercitar hum acto de caridade com hum Parente, 
q. pelo seu procedim.to se faz digno de o seu, me constituirá 
a mim em húa gr.dc obrig.am 

D.® g.® a Vm.™ S. Paulo a 1 de Março de 1777 / / Martim 
Lopes Lobo de Saldanha / / . 

P.a o Com.de do Reg.° do R.° das Velhas do destr.° 
de Minas Geraes. 

O Ten.te Joam Bonif.° de Mendonça e Gouveya, q. vai 
estabelecer o Reg.° do R.° gr.de, por ser pertenc.te a esta Ca-
pitania, leva em sua comp.a ao indio Antonio Cayapó, p.a 

Vm.®0 o instruir, e o mandar mandar fallar com os indios da 
sua Nação, e conseguir delles a moderação, com p. devem viver, 
o q. estimarei, consiga, e juntam.1® q. elles se capacitem à ver-
dadr.a amizade, q. com elles queremos tratar. 

Até agora me nam foram entregues esses dous homens 
alugados, q. sem desp.° meu intentarão romper o Reg.°; c 
porq. se faz preeizo castigallos, confio de Vm.ce, q. não só mos 
faça remeter, mas também aos sold.06 Aux.6® q. constam da 
relaçam junta, q. dezertarão, por nam marcharem com a sua 
Comp.a p.a esta Cidade, cuja dilig.a como tão importante ao 
Real Serviço, dou a Vm.™ por m.to recomendada, p.a q. os 
d.os dezertores se entreguem prezos ao referido Ten.4® João 
Bonifacio de Mend.«a e Gouveya; porq. p.a tudo o q. eu prestar 
me achará Vm.™ m.40 pronto. D.s g.e a Vm.™ S. Paido a 1 
de Março de 1777// 

P S. Foi equivocação falar-lhe nos dezertores, e porisso 
nam vay a relação. 

Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Ten.te de Dra-
goens e Com.de do Reg.° do R.° das Velhas Jozé Roiz' Fr.e / / . 


