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no cazo de ahi ter chegado o sobredito José Pedro, lhe ordene, volte a esta cidade com as ordens, que levava: o que
participo a V. Mcê., para que, pela parte, que lhe toca, assim
o execute, por ficar confiado, em qne Jeronimo Dias Ribeiro
na sua conduta me dê provas da sua innocencia.
Fico entregue da carta de V. Mcê. de 24 de Março, que
acompanha o memorial da violência, que lhe pretendem fazer;
no cazo de aqui apparecer requerimento, eu me lembrarei
delle. Deos Guarde a V. Mcê. S. Paulo a 4 de Abril de
1781. —Martim Lopes Lobo de Saldanha.

cc—CARTA
SARGENTO

A
MÓR

MANOEL
DAS

RODRIGUES

ORDENANÇAS

DE
DE

ARAUJO

BELLEM,

MOGYMERIM,

1781

Tenho prezente a carta de V. Mcê. de 7 do corrente
mez, em consequência da qual sou a dizerlhe, que nesta ocazião vay decidida a duvida entre José Pedro Monteiro, e Jeronimo Dias Ribeiro, Ordenando a este, fique comandante do
Registo, e á aquelle, que sem perda de tempo o entregue, e
se recolha a esta cidade, o que, espero, execute, apezar dos
seos concelheiros; e 110 cazo de assim o não fazer, V. Mcê. o
mandará prender á minha Ordem, e 1110 remeterá seguro.
Eu estou convencido, de que V. Mcê. concorrerá, para
que Jeronimo Dias Ribeiro se conduza 110 sobredito Registo
de forma, que tenha eu que louvarlhe, adquirindo Mineiros
para aquelle Descuberto, e tratando-os com a maior humanidade, para que nelle se possão conservar. Deos guarde a V.
Mcê. S. Paulo a 12 de Mayo de 1781.—Martim Lopes Lobo
de Saldanha.
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Para Jozé Pedro Monteiro continuar na falta das Ordens, com que daqui marchou, era precizo, que ficasse nesse
Registo, sem o largar, logo que V. Mcê. para isso lhe mostrou a minha ultima Ordem: nesta ocazião lhe mando a mais

