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corrente, fez bem em o absolver.
15 de Janr.° de 1777 / / .

D.s g.e a Vm.0®. S. Paulo a

Martim Lopes Lobo de Saldanha / / .
P. a o mesmo Sarg.to Mor.
Atentas as circunstancias da Carta de Vm.ce de 6 do
corrente, e da prccizão, q. há de haver alguns Oficiaes agregados a esse Terso, p. a melhor se executar o serviço e a paixão,
que Manoel Giz' de Moraes, e de seu irmão Francisco Cordeyro de Moraes, tem por elle, e serem distintos e com modo
de se tratarem com decencia, logo q. me reprezentarem os
atenderei, na certeza de q. elles dezempenharão as suas obrigaçoens, e q. depois de graduados nam deixem de continuar
no honrado espirito, q. agora mostrão. D.B g.c a Vm°®. S.
Paulo a 15 de Janeyro de 1777 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / .
P. a o referido Sarg.to Mor.
Na carta de Vm.06 de 6 do corrente me diz ter passado
mostra a todas as Comp.as de Auxiliares, com a satisfação
de ver algumas inteiram.1® fardadas, e cora seus armamentos,
e os poucos das outras, q. estam desfardados, hê por ter as
suas fardas a fazer: seguro a Vm.c® a li com a mayor minha,
devendo agradecer a Vm.°® o zello, com q. se tem empregado
neste import. e serviço de El Rey N. Senhor, que conseguio
apezar desses emulos, e monstros da infidelidade: fico persuadido, a q. não só as dez Comp.118 de Infantr. 0 , q. formão esse
Terso, mas ainda as quatro de cavallaria da Curitiba, agregadas a elle, se achão no mesmo estado, de q. a Vm.c® redunda
credito, e a mim infinito gosto, e p. a q. o tenhamos completo, justo hé, q. Vm,06 cuide logo em reencher as praças,
q. faltam, e também meter outras tantas, q.4*8 Vm.0® achou
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inhabeis de continuarem o serviço; p. a o q. deve Vm.™ pedir
ao Cap. m Mor os sugeitos da c/denança capazes, e elle approntallos, porq. sam do seu Corpo, e até onde chega a sua
jurisdiçam, q. nam devo quartar-lhe, como também não
consentir, que a ampleye, p. a o q. lhe escrevo a carta, q.
com estas remeto, em que lhe advirto, se contenha nos limites
da sua obrigação, q. deve aprender 110 Regim.*0 respectivo a
este posto, em q. eu dissimularei o castam de ouro, com
tanto q. elle se conduza sem questoens, com q. se perturba
o socego, e methodo de bem servir especialm.4® sendo as q. a
Vm.oe propoz tam alheyas da razão como o de se meter com
os Auxiliares, em q. não em nenhúa jurisdição, nem motivo
p. a se valler do privilegio de Familiar, visto nam ser dos do
Num.° sobre q. sentava o meu despacho:
A questão do Sarg. to hé bem frivola, e se faz mais ridicula, por se resentir de q. as suas canoas trabalhassem no
serviço de S. Mag.e, q. esta primr.° q. tudo sem resp.*® a
nenhum particular interesse, e authorid.® das mais pessoas;
respondeo-lhe Vm.0® m. to bem, e só nam aprovo o mandallo
satisfazer pelo Sarg.*0, e soldados, de q. redundou o seu mal
conciderado excesso, de q. o advirto, e confio se emende, p. a
q. me nam dê occazião de castigallo, o q. me será bem sensível, porq. sem estas asperas demonstraçoens dezejo, q. se
faça o Iieal Serviço, em q. nunca dispensarei apezar de nam
poder mostrar a estes habitantes os efeitos da minha benignidade. Sirva-me Vm.00, nam só das canoas e pretos do referido Cap. m Mor, mas também de todos os mais, q. os tiverem
todas as vezes, q. lhe forem necessários p. a se servir S. Mag.e,
eem mais respeito, do q. executarem as suas determinaçoens
por mim a Vm.ce participadas, e p. a q. se possão hir dezenganando os q. vivem tam longe das Luzes, de que são Vassalas, e q. tudo q.*0 tem, hé do seu Augustissimo Soberano, se
faz precizo fazer exemplo em alguns, devendo ser os primeiros
os dous Crispim Fernandes, e esse Alferes de Aux.®8, q. depois de negarem o vender as fardas p. a os Auxiliares, pro-
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ferirão as blasfémias q. Vm. M me participa, pelas quaes Vm.c8
os prenderá e remeterá a esta Cidade, bem advertido, q. ha
de ser á custa delles mesmos o q. merecerem os q. os conduzirem.
Do Cap. m Antonio Ferreyra Matoso, não esperava o q.
Vm. me repete; de seu irmão P.® m. to mais: deixeos Vm.®®
ameaçallo, q. poderá m. to bem ser q. os feitiços se voltem
contra o feiticeyro: encha Vm.0® como até agora, os seus
deveres q. de nada importão os seus ameaços. D.s g.® a Vm.ce.
S. Paulo a 16 de Janr. 0 de 1777 / /
06

Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Sarg.10 Mor
Francisco Jozé Montr.° / / .
P. a o Sobredito Sarg.to Mor.
Serve esta de reposta a de Vm.0® de 7 do corrente, em
q. me participa os inconvenientes porq. nam chegarão a minha prezença Jozé Tinoco, Joaquim, e Manoel, dos Santos; e
vista a inhabilidade p. a servirem na tropa paga, eu os absolvo
de virem a esta Cidade, como a todos os mais, em q. Vm.0®
a conhecer semelhante.
Emq.10 nam aparecer o prezo Manoel de Jesus, e ser
recolhido a segura captura, conserve Vm.°® nella ao soldado
João da Sylva Lara.
Fico entregue do recibo do D.01' Ouvidor, e também na
certeza de Vm.c® continuar as mais efectivas dilig.as p. a serem prezos os dezertores Serafino Correya da Rocha, e Inácio
Correya Diniz, em q. tenho o mayor empenho.
Fico certo, em q. Jeronimo Gomes, se acha provido no
posto de Sarg. t0 , e Vm.c® o deve estar, q. em todos quero
sugeitos capazes de servirem, pelo q. como o nam hé pela
sua lezão, e rendedura de húa virilha o Furriel da Comp.8,

