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vista delia dé a este respeito as providencias, q. forem mais
acertadas.
Dou a Vm.™ por m. to recomendada a prizão dos Dezertores, de que lhe remeti relaçam em 19 do corrente, logo q.
ahi apareçam, como também de todos os mais Dezertores, q.
lhe constar andam nesse Destrito. D.s g.e a Vm.ce. S. Paulo
a 28 de Dezbr.0 de 1776 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha
/ / Sr. Cap. m Mor Manoel Roiz' da Cunha / / .
P. a a Camera da Atibaya.
Tenho prezente a Carta e Atestaçam de Vm.ces, q. devo
agradecer-lhes, segurando-lhes, q. a satisfaçam com que se
achão do meu Governo, me dá a mim a mayor; porque
sendo o meu principal ponto de vista a execucçam das Ordens de El Rey N. Senhor, nam me hé de menos cuidado
o fazello com a suavidade possivel, nam deixando de o ter
grande em ser util a estes Povos, concorrendo com todas as
minhas forças p. a os fa/er felices, o q. dezejo m. to , e singularm. te ao dessa Villa, q. tanto me obriga. D. s g.e a Vm.ces.
S. Paulo a 29 de Dezembro de 1776 / /
Martim Lopes Lobo de Sald. a / / Sr. s Juiz Prezid.e, e
m
ais Oficiaes da Camera de S. João da Atibaya / / .
P. a a mesma Camera.
A indispensável obrigaçam, em q. S. Mag.e P. me constituio, confiando de mim o Governo desta Capitania, p. a a
conservar intacta de qualquer insulto dos seus Inimigos, me
faz dezacomodar aos moradores deste Continente, e puxando -os ao Real Serviço, p. a nam só nam perder hum palmo
de terreno, mas defender a Vm.ces, suas mulheres, filhos, e
fazendas; e como na prez. te ocaziam nos ameaçam os nossos
dezinquietos vizinhos, hé indispensável pegarmos todos nas

