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de Deos Nosso Senhor, que só aos seus escolhidos costuma dar hua tão pacifica morte.
Não só perdi com esta hum homem a quem muito
estimava, mas S. Mag.e hum Ministro de toda a probidade, literatura, e dezenterece, o que melhor se manifesta
por não ter de que dispor no Testamento que fez.
Vra.ce na verdade perdeo hum bom Parente em que
eu achei as melhores qualidades de Pay, eu o cinto porem como a Divina providencia hé a Senhora das nossas
vidas, segundo as suas acertadicimas despoziçoens, nolas concede como nos hé mais util; a de vm.ce dezejo eu
muito dilatada, para fazer m.tos sufrágios a seu Tio, e eu
poder mostrara a vm.ce que em tudo o que eu puder me
hade achar sempre com a mayor vontade para o q' seja
do seu agrado, deixando me novamente obrigado a sua
carta de 6 de Junho, de que faço o mayor apresso. D.'
g.de a vm.ce. São Paulo a 3 de Setembro de 1777 // Martim Lopes Lobo de Saldanha //
Para o Coronel Manoel Mexia Leyte,
Rio Grande de S. Pedro
As muitas ocupaçoens, juntas com alguma indispozição tem cido a cauza de eu ter demorado a resposta as
cartas de V. S. a ; agora apezar de tudo vou dar lha; quanto a de 28 de Junho estimo acerteza que nela me dá de
ter recebido a minha em que lhe participava a preza da
Nau Espanhola, e bem tomara eu ter muitas desta qualidade de que lhe fizece avizo, porem hé tal a nossa emfelicidade, que depois daquela, todas tem cido de nos afligirmos emfim D.s porá lemite as nossas emfelicidades.
Que inporta que eu clame continuamente ao Sr.
Marquez Vice Rey pelo semestres vencidos, complemento
dos que se tem dado, e fardamento grosso, se nada vale,
e neste particular me não responde, e desde o principio
de Agosto a nenhum.
Disto mesmo dei conta a Corte para ver se dali me
remetem em direitura tudo o que pertence aos referidos
fardamentos, para que não esperimente a Tropa tanta
falta, fes V. S.a muito bem em hir remediando com as
fardas dos mortos os mais necesitados.
Não só tenho 150 recrutas prontas, e Fardadas, mas
sim o numero de 170 e aprontarei as mais de que nececitar o Seu Regimento, porque não tenho homens sim
com que os sustente pela emdigencia desta Capitania,
e faltarceme as ordens não me ajudando; nos soldados

— 175 —
que V. S.a cá deixou tem havido alteraçoens por mortes,
e incapazes de continuarem o servisso, porem estão fardados, e prontos cento e setenta homens.
Foi entregue a carta de V. S.a no Rio de Janeiro ao
seu Procurador Luiz Antonio Vianna, e pedioce lhe a
resposta, porem nem esta, nem encomenda nenhua tem
mandado, que a fazelo remeteria a V. S.a.
Por carta de 4 de Julho me partecipa V. S.a a Eleição, que o Brigadeiro Governador dece Continente fes no
Tenente Felipe Freire dos Santos para Comandante da
V.a de Nossa Senhora dos Anjos; o referido Governador
mo pede, e eu lha dou de boa vontade, servindo me de
satisfação que ele ache nas minhas Tropas Sogeitos Capazes de os encarregar de servissos que não fia as do seu
Comando.
Se me for permitido prover aquele posto não terei
duvida de fazelo no Alferes de Granadeiros Antonio Fernandes da Sylva, vista a informação que V. S.a me dá
dele, na certeza de que hé comforme o meu Espirito de
prover os mais benemeritos.
Na carta de 2 de Julho me partecipa V. S.a ter feito
passagem para Tambores a dois soldados por eles lho
requererem e terem geito para isso, e que do destacamento das Torres, se recolheo o soldado Antonio Giz' no
que fico certo, e entregue do Mapa do mez de Junho.
Mando tirar a Guia do Cirurgião Mor do seu Regimento para mandar nesta incluza porque conste o tempo que aqui cobrou metade do seu soldo.
Com a carta de 8 de Agosto me remete V. S.a não só
o Mapa, pelo qual vejo terse dado baixa a 18 soldados,
mas também do roteiro da sua marcha, athé o Quartel
de S. Jozé do Norte com quatro Companhias e a de Granadeiros que se lhe foi incorporar; eu estimo que o Sr.
General o Vice logo, que estou certo se havia de agradar
dele.
Eu cinto que a referida marcha fose com tanto trabalho, porem como se venceo sem moléstia mayor; D.s
Louvado. Depois da suspenção de Armas de que V. S.a
estará ciente, aqui correm emfinitas nocidades e tirado
as da incomparavel satisfação das premicias do Governo
dos nossos Augustissimos Soberanos, todas as mais como vem particulares, e carecem de autentica, olho para
elas emdiferentes se bem que as vozes populares do Rio
de Janeiro suposto não concinta pratica entre elas, o
combinalas em particular superabunda a perturbarme, e
a porme na mayor comfuzão sobre os movimentos pretéritos, prezentes, e futuros.
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Remeto a V. S.u a relação dos novos Generaes do
Reyno, e com ela me veyo hum saco de cartas do Real
Erário asignadas pelo novo Marquez Prezidente em todas aprovando em nome da Raynha Nossa Senhora todas as minhas determinaçoens, não só recomendandome
continue da mesma sorte, mas ampliandome a Jurisdição, o que me tem tão satisfeito como merece esta m.ce
que tenho pelo mayor despacho; e como sei o q.to V. S."
se interesa em todos os meus, não quero dilatar lhe esta
alegre noticia, sendo certo que todas as que V. S.'1 mo
der da sua perfeita saúde me redundará no mayor gosto.
D.s g.de a V. S.a. São Paulo 10 de 9br.° de 1777 // Martim
Lopes Lobo de Saldanha //
Para o Cap.m Manoel Jozé Pereyra,
Jacarehy
Logo que vm.ce receber esta, venha a esta cidade darme a razão porque tão inadvertidamente ordenou aos
soldados da sua companhia, que não obedececem a nenhua ordem, que não fose destribuida por vm.ce; e lhe
ínbarassou que concorrecem com os seus cavalos para
a condução das Farinhas de Sua Mag.u peraurbando desta
forma o seu Real Servisso, e emquanto vm.ce me não
mostrar o previlegio que os exime dele, ordenará vm.ce
ao Comandante, que ficar na sua Companhia que já e
sem perda de tempo obrigue a todos os Auxiliares da sua
Companhia que tiverem cavalos marchem a Mogy das
Cruzes empregarce neste importante Servisso, pena de
ser ele responsável de qualquer pequena falta. D.s g.ce
a vm.ce. São Paulo a 13 de Novembro de 1777- // Martim Lopes Lobo de Saldanha //
Para o Ajudante Antonio Gomes Machado
Camandocaya
A parte que vm.ce me dá na sua carta de 9 do corrente mez do Cabo da Guarda do Registo de Jaguary,
tapar os Caminhos do destrito da V." de São Joam da
Atibaya, p.:i o novo Registro que de novamente estabeleceo, perturbando os moradores desta Capitania; hé
percizo, que vm.ce ma dê muito sircunstanciadamente, e
com toda a verdade, como também todos mais movimentos, que dispoticamente fas essa Guarda intruza nesta
Capitania, com prejuizo do Real Servisso. Deos guarde a
vm.ce. São Paulo a 13 de Novembro de 1777 // Martim
Lopes Lobo de Saldanha //

