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Para Duarte Joze Ferreyra de Albuquerque, Piahy
Em resposta a carta de vm.cc de 4 do corrente mez,
sou a dizerlhe que atendendo a reprezentação que me
faz o Cap.m Mór dessa V.R da pouca gente que ha nela,
ainda para o que na mesma se carece, vm.ce não alistará nenhum da dita V.a e seo termo, para a Comp.a
de Aventureiros, de que está encarregado, devendo também dizer lhe que os que vm.ce alistar nas mais povaçoens bastará que traga a relação com as suas filiaçoens
ficando os alistados concervados nas suas cazas thé segunda ordem. D.s g.d0 a vm.ce. São Paulo a 30 de Julho de 1777. / / Martim Lopes Lobo de Saldanha. / /
Para o Tenente João da Costa Sylva, Parnahyba
Em carta de 28 do corrente mez me partecipa vm.ce
a fuga dos prezos que se achavão na cadeya dessa V.a
pelo arrombamento que nela fizerão, queimando a porta, e como desta dezordem o Juiz está tirando devassa,
nela sahirão os culpados, e ainda que o esteja Manoel
Soares, como este dezapareceo, e sua m.or por ora não
dará vm.ce o trabalho a ordenança de o buscar, que a
terra o dará, sendo certo, que a todo o tempo que constar onde para deve ser prezo.
Pelo que respeita a Plácido Soares como vm.ce segura o seo arrependimento, e que Voluntariam. 0 se veyo
oferecer ao castigo, eu o absolvo por esta vez do q. justamente merecia, bem entendido que se fizer segunda
dezerção, e não estiver pronto, a primeira ordem, o castigarei exemplarmente. D.s g.de a vm.ce. São Paulo a
30 de Julho de 1777. / / Martim Lopes Lobo de Saldanha. / /
Para a Camara de Mogy das Cruzes
Pela carta de vrn.ces de 25 do corrente, fico na inteligência de se acharem nessa V." prontas as cazas para
a resepção das far. as que se esperão de Minas Geraes, e
que já terão feito escolha de pesoa fiel, e expedita para
dela tomar conta, e a fazer conduzir com toda a brevidade para o Armazém Real desta cidade.
Na ordem que a este respeito deregi a vm.ce lhes
propuz que seria muito mais util a Fazenda Real o efetuarce em canoas a dita condução tanto por ser de me-

