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e mo remeta com toda a segurança: Bem advertindo, que vm. re
fica responsável ao complemento desta deligencia; e não lhe
admitirei toda a desculpa com que se queira pretextar a falta
de execução desta minha ordem. D.s g.*' a vm.ce. São Paulo a
22 de Janeiro de 1778 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
Para Carlos Gomes Moreyra
Ubatuba
Com a carta de vm."' de 14 do corrente receby a do Rio
de Janr." a que darei resposta a seu tempo; e também, a Precatória, que torno a remeter incluza nesta, para que vm. re
a ponha em execução, sem que admita a mais minima demora,
devendo segurar a vm."' pode encarregarce desta deligencia
sem susto, porque o empenho que tenho de servir aquém me
pede hade ser bastante para livrar a vm.'", de todo, e qualquer
insulto; e para obviar todo o principio dele, vai a petição
despachada. D." g.e a vm.™'. São Paulo a 23 de Janeiró de
1778 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
Para o Sargento Mor Comandante de S.tos
Alem das muitas ocupaçoens, hum grande defluxão que
tenho padecido nos Olhos, me tem feito demorar a resposta
da carta de vm.™ de 15 do corrente mez, em que aliaz o que
agora faço também a do 23 do mesmo.
Na primeira me partecipa vm.Cf a chegada a esse Porto
da Sumaca de que hé M.'' Dionizio Roiz' com a sua carga, e
passageiros, de que fico ciente, como também das Paradas que
tem passado para o Rio de Janeiro, e deste para o de S. Francisco, e Rio Grande.
Eu tenho recebido as que se me derigirão, e vm. ,c me
aviza em ambas as suas cartas, e ontem a noite receby a do
Snr' General do Exercito, vinda por essa Vila, em que me dá
parte da supreza que o Governador de Paraguai fes do Ygatemy, que esta infeliz noticia a toda a parte chegou primeiro
do que a mim.
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Mande vm.IT vir esse Rapaz dezenquieto que se acha na
Bertioga, e sendo capas de soldado, sentelhe praça para com
isto, e com a deceplina que se lhe der, evitarmos a libertinage
em que vive.
Vista a informação que vm. w teve, dece Auxiliar de Ubatuba, fes muito bem em o m a n d a r vir prezo, se ele for capaz
de soldado se lhe aclare a pressa, e quando não, depois de
castigado a proporção do que tem feito se soltará, comtanto
que não vá mais para aquela Vila.
Foi muito bem advertido o concerto dos Barris de polvora,
singularmente com a comodidade de se evitar despeza; comfio
que vm.ce terá o mayor cuidado para que aquela se não a
ruine com a umidade.
O P. Bandeira Fernando Jozé, perssuadome hade entregar na J u n t a o dinheiro de que vem incarregado, como o fez
das cartas, e contas que me forão prezentes.
Fico certo no Óbito dece soldado abstruto. Todos os desta
natureza, que vm."' tiver debaixo do seu Comando lhe deve
dar baixa, juntamente a esses dois negros de voluntários, e
Mexia, e avizarme do numero certo, hum, e outro Regimento
para lhe mandar outras, tantas Fardas.
O prezo Joaquim Jozé que se acha no calabouço da Barra
Grande, me persuado hé dezertor, e agora me não 'lembro o
mais com que gravou a sua dezerção p.il tão grande castigo;
emquanto o não examino, veja vm.<e se dele o pode saber, e
se lhe deve declarar a prassa no Regimento de que fugio, comtinuandocelhe unicamente o soldo de 30 reis por dia, como
athé agora.
Mande vm." aprontar o cento de telhas que, o Comandante da Bertioga lhe pede para cobrir essa Cazinha, que he
inútil sem este beneficio. D.K g.e a vm. K . São Paulo a 26 de
Janeiro de 1778 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
Para a Camera de Mogy das Cruzes.
Em consequencia da Porposta que vm. iw me fazem nos
tres Letrados Jozé Vaz de Carvalho, Joam de SãoPayo Peixoto, e Joam Moreira, tenho nomeado para Juiz das medi-

