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tar executada a minha Ordem p.a se retirar o gado daquellas
partes, q. me certificarão ser prejudicial porem agora com a
reprezentação, q. a Camera daquella Villa me faz, de q' hé
o único rendim. t0 da mesma o q' rendem os referidos pastos,
e em informaçoens tão diverssas tomo o Exped. c de concentir os ditos gados nas p.tes em que até agora andarão, o q.
Vm. ce lhe mandará observar.
Ficão em meo poder as Certidoens das Devaças Diamantinas; e pelo q' respeita a do Ouro do anno passado, como
até agora não tem vindo, devo dizer a Vm. ce q' na Real Caza
da Fundição se tem aprezentado todas as parcellas de n.° 1.°
até 32, e o n.° 41, pelo q. vem a faltar de 33 a 140, e as mais
que excedessem o n.° ultimo de 41, o q. se pode averiguar
pela relação se tivesse vindo, ou pelo livro em q. se descrevem as guias o q. deixo ao seo cuidado, p.a q. com o mayor
Vm. ce faça esta deligencia como de evitar o extravio do
mesmo ouro, q. infalivem. te se faz por não corresponder este
em nenhum destes annos ao da guerra. Deos g.e a Vm. ce S.
Paulo a 8 de Junho de 1780 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
P. a o Cap. m de Infantr. a Aux. nr de Parnaguá
João Gonçalves dos Santos
Com a carta de Vm. ce de 14 de Abril me forão prez.tes os
seos requerimentos e quazi ao mesmo tempo outros pertencentes ao mesmo, e achando-os implicados me não posso determinar sobre esta matr. a , sem q. contendão perante a Justiça, convencendo as partes prejudicadas, o q. assim deve
Vm. ce fazer pelos meyos competentes ficandome o disgosto
de não poder acabar este negocio mais sumariam. te . Deos
g." a Vm. ce S. Paulo a 8 de junho de 1780 / / Martim Lopes
Lobo de Sald.a / /
P. a o Cap.'" da Cavalr. a Aux. ar de Curitiba
Miguel Ribr. 0 Ribas.
Depois do Sarg.t0 mor Francisco Joze Montr. 0 me remeter os 33$720 r.8 de q. há dias estou entregue, o sou agora
da carta de Vm. ce de 5 de Mayo e relação nella inserta, porq.
consta ser este dr.° pertencente a Faz. l,a Real, q. faço entrar
no Cofre Real, e fico esperando com a concluzão do mais q.
está em ser a relação com toda a clareza, p.a assim se fazer o
asento na sobred.a Junta.
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Estimarei, q' com a brevid.e posivel venhão as contas do
Cap. Custodio Alz' de Moura, p.a se continuarem nesta
Contadoria seg.d0 as Reaes Ordens. Deos g.e a Vm. ce S. Paulo
a 8 de Junho de 1780 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
m

P. a o Sarg. t0 Mor Com. de da V. a de Santos
Francisco Aranha Barreto

Serve esta de reposta as duas cartas, q. tenho recebido
suas; a primr." de 28 de Mayo com os Mapas deste Contin. te
a excepção da Fortaleza da Estacada, por não dar lugar a
moléstia do Cap.m Octavio a entrega, q. deve fazer ao Sarg.40
Comand. e
Na mesma me segura ter remetido p.a a Enxovia da Cadeya ao Preto Joze Roiz' q. fez o insulto ao Religiozo do
Carmo p.a ser castigado com açoutes no Pelourinho: e na segunda carta de 4 de Junho me diz V m . " ter sido açoutado
tres dias com os açoutes da Ley, os quaes hade levar e continuar té dez dias deste castigo.
Fico certo q. Vm. ce fará com q. o Almx. e sem perder
húa só hora, faça o Inventr. 0 de tudo o q. elle se acha encarregado e também de q. forão entregues as minhas cartas.
O Cabo Inácio Cordr.° do Regim. to de Voluntr. 08 me entregou os 33$720 r.s q. de Parnaguá lhe dirigio o sarg.t0 mor
Fran. co José Montr. 0 e já se acham no Real Cofre aq. pertencem.
Perssuadome, se tem encorporado ao seo Regim. t0 os Soldados q. ficarão ahi doentes e Vm. ce fez marchar.
Não deixo de ter cuidado na demora das Embarcaçoens,
q. se esperavão, da farinha, porq. alem de ser ahi preciza,
temo a carestia nesta Cidade, por não haver nessa Villa
nenhúa q' possa conduzirse p.a esta Tropa.
Fico na intelig. a de chegarem as cinco Lanchas a Bertioga p.a a pesca das Baleyas.
Com a carta de Vm. ce de 4 de Junho me foi entregue
a carta p.a a Junta e p.a mim q. erão de Ubatuba, p.a onde
Vm. ce remeterá a incluza.
Sei q' dos prezos, q. remeti desta Cidade p.a essa Villa,
só se acham dous na Enxovia, porq' me tem pido prezentes,
tanto os q. voltarão p.a esta Cidade como os soltos.
Agora terá Vm. ce na Barra g.r ao Sarg.t0 mor Manoel
Joze da Nobrega, porq' pelo Ajud. e das Ordens se ine participou, fôra Vm. cc entregue delle.

