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mendada, avizando-me de tudo o que lhe ocorrer. D. g. a
Vm. . São Paulo a 7 de Abril de 1777 / / Martini Lopes
Lobo de Saldanha / / .
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Para o Cap. Mor Jozé de Almeyda Leme.
m

Com a carta de Vm. de 3 do corrente mez, chegarão
e fica com praça centada Jozé Gonçalves de Camargo, Joaquim Paes de Proença, Gonçalo Domingues, Belcmor Moreira Cabral, declarando o cabo que Leonardo Nunes, lhe
fugira do caminho, e Francisco Felecianno, o incontrara no
caminho com carta para Vm. pelo que se fas percizo que
tanto este, como aquele rebelde apareçam e venhão a minha prezença.
Com empaciencia espero que Vm. me remeta quanto
antes, porque se não pode perder tempo todos os moços
solteiros que nas minhas antecedentes lhe ordenei em cujo
numero devem entrar todos os mal cazados, Pedestres, Bastardos, ainda negros forros capazes de servirem, dos quais
tirará Vm. somente os Pioins que lhe pedir o coronel da
cavalaria Auxiliar Joaq. Manoel Alvares da Silva, para
amanssar a sua Tropa de que caresso para o Real servisso.
Nessa V. me constão andão tres Irmaõns, chamados
Domingos Teixeira, Feliz Teixeira, e Jozé Teixeira, q. das
partes da comp. se refugiarão nessa freguezia, e porque hê
servisso de D. e de S.Magestade obrigalos a servir ordeno
a Vm. que com a mayor brevidade os faça prender e remetermos seguros.
Vm. me não tem dito nada a respeito de haver ou
não achado algum onrrado Paulista que queira concorrendo
para se formar hua companhia de Aventureiros, exercitar
hum posto nela para o que lhe confirirei com gosto huma
Patente. D. g. a Vm. São Paulo a 7 de Abril de 1777 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / .
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