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Para o Cap. m Mor Reg. e André Dias de AIm.da
Araritaguaba
Pelo recibo e memorial incluzo verá vm.ce o que dos
mesmos contem e como tenrío o mayor empenho em servir ao Cap."1 Thomas Fernandes Novaes meu comrespondente, comfio de vm.ce que na chegada de qualquer conduta do Cuyabá examine se vem o referido Bento da Sylva Teixeira, ou remeta por outro qualquer a inportancia
do seo recibo para que vm.ce aprezentandolho receba o
dinhr. 0 o que a vm.ce dou por muito recomendado, comfiando de vm.ce o dezempenho nesta cobrança que se deve fazer com toda a cautela.
Estimarei que o Cap.™ Antonio Correya Barboza dê
satisfação de sy, não dilatando por mais tempo a que deve dar a Ignacio Borges da Sylva. D.s g.de a vm.ce. São
Paulo a 39 de Ag."' dè 1777 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
Para o Sargento Mor Comandante de Santos
Recebo a de vm.ce de 28 do corrente, em que me partecipa ter expedido as sinco Companhias dos Tersos de
Auxiliares de Serra acima, e na sua reta guarda o Ajudante Manoel Jozé Alberto, em cuja enteligencia fico,
como de vm. te fazer recolher o armamento e muniçoens
ao Armazém, e que logo que se dezembarace desta emportante occupaçam me remeterá as relaçoens do Trem todo que m. t0 careço.
Deve vm.ce mandar retirar a Villa de São Sebastiam
ao Tenente Joaquim Coelho da Luz, com o Armamento,
e petrexos que levou.
Fico certo em ter entrado nece Porto a Sumaca, com
tres pasageiros, e a Embarcação da Casca com o Prior do
Carmo sem mais novidade que a das Naus que estavão a
entrar no Rio de Janeiro; queira D.s seja a nossa Esquadra.
Persuadece vm.ce a que tenho muito na minha lembrança a carta que haverá dous mezes me escreveo a respeito dos soldos vencidos dos soldados no Ygatemy, e q'
também lhe não tenho deferido por não poder.
Pode vm.ce despozar sua filha com o Alferes Pedro
de Souza Campos ficandome o gosto de o não mandar
mais ao Ygatemy, para que vm.ce tenha o de dar estado
a essa senhora. D.s g.de a vm. ic . São Paulo a 30 de Agosto de 1777 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /

