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lizongeallo, como agora, fazendo-me ver, hé do seo gosto,
q. no primr. 0 destacam.tH q. do Regim. to de Mexia for p.a
essa V-a se inclua o Alferes, filho do Cap.m João Corr.u de
01ivr.a, oq. assim farei executar, p.a q. Vm. ce satisfaça aos
rogos q. a May dod.° lhe tem feito, deixando-me desvanecido
ter esta occazião de Vm. ee nesta parte satisfazer as súplicas
de húa Mãy saudoza.
Foram entregues os 44 nós de pinho, com cuja lembrança segura Vm. ce aq. tenho de servillo em tudo, oq. couber
nas minhas forças, p.a o q. me achará Vm. ce sempre pronto, e
com o mayor dezejo, de q. a Vm. l ' e continue a mais const.e
saúde. Deos g.e a Vm. ce m." an.s. S. Paulo a 18 de 8br.° de
1779. //. De Vm. ce . Martim Lopes Lobo de Saldanha. / /
P." o Juiz Ordr.° da V." de Iguape
Antonio Roiz Cunha.
Com a carta de Vra.ce de 6 do corr.te mez me foi intregue a copia dos capítulos, q. o D. or Ouv,° r de Parnaguá deixou na correição, q. fez nessa villa; e parecendo-me todos
m.t0 conformes á razão, e aceitados por essa camera, e Povo,
sou de parecer, q. Vm.™ os ponha em execução com a brevid.p possível, p.a q. esses habitantes se aproveitem da utilid.e, q. Vm. r e me segura.
Pelo q. respeita as embarcaçoens, desde a menor té a
mayor, q. sair desse porto, observará Vm. ee a ordem dada
pelo meo predecessor o Ex'"° S.r D. Luiz Antonio de Souza,
por me persuadir, não há nella couza, q. encontre o Real
Serviço. D. s g.e a Vm. te . S. Paulo a 18 de 8br." de 1779. / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha. / /
P.a o Cap. m Mor da V. a da Atibaya
Lucas de Siqr." Franco.
Pela relação incluza verá Vm. oe os escravos, q. andão
fugidos do Conv.tu do Carmo desta cid. e ; e porq. me consta,
q. húa gr.de parte delles andão nessa villa, e seo destrito:
ordeno a Vm. ce , q. com a cautella necessaria, p.a os não
afungentar, mande fazer as mais exactas diligencias, repartindo as ordens a todos os Capn. s do seo destrito, e todos os
do Mato, e achando-se alguns, os prendão, e remetão seguros a esta cid.e, o q. dou a Vm. ce por m.t0 recomendado,
porq, alem de ser do serviço de S. Mag. e F : evitar algum
Quilombo, aq. poderão reduzirse, também o hé de Maria
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Santíssima, e Senhor do Carmo. Deos g.e a Vm. ce . S. Paulo
a 18 de Sbr." de 1779. // Martim Lopes Lobo de Saldanha. / /
Forão outras do mesmo teor, e com a mesma data —
P." o Cap. m Mor de Guaratg. tn M. el da S.a Reys, e na
sua auz.a ao Sarg. ,u m.r joze Galvão de França.
P.a Nicolao da Costa •— na Bocayna.
P. a o Cap. m Mor de Mogy das Cruz. 8
Manoel Roiz da Cunha.
Pela relação incluza verá Vm. ce a maquina de Administrados, q. forão do Conv. to de N. Senhora do Carmo desta
cid.e andão dispersos por essa villa, e seo termo; e porq. se
faz precizo ao bem comum reduzillos á civilidade, e subordinação, Vm. ce mandará fazer as mais exactas diligencias pelos d.os adminitrados; e todos os q. se descubrirem, serão
prezos, e remetidos a Aldeya dos Pinheiros, entregando-os
ao seo Director, p.a q. ali os faça situar: bem advertido, q. a
todos os Capn. s da Orden." do destr." de Vm. ce distribuirá
esta ordem, q. lhe dou por m. to recomendada a sua inalterável execução. Deos g.e a Vm."'. S. Paulo a 18 de 8br.° de
1779. / / Martim Lopes Lobo de Saldanha. / /
Foi outra do mesmo teor, e com a mesma data —
P a o Cap."1 da Orden." do Bairro de Caguassú,
sem a expressão dos mais Capn. s do seo destrito.
P. a o Cap.1" da Orden. a de Araraytag.b"
André Dias de Almeyda.
Com gr.de dor do meo coração leyo a carta de Vm. ce de
15 do corr.te, pela dezordem, comq. os Espanhóes nos restituem os prizionr.08, q. nos levarão na invazão do Ygatemy,
mandando-os pór naquelle sertão, p.a lhes arriscar as vidas
na falta de mantim. tos ; e porq, devo acudir com estes vassallos de S. Mag. e , fez Vm.™ m. to bem em mandar aprontar
algúa farinha; e tendo a certeza, deq. estes mizeraveis homens vem, Vm.™ lhes mandará sahir ao encontro com os
ditos mantim. tüS , p.a q. não pereção a fome, oq. melhor se
poderá certificar com a chegada do Alfr. s Lucas de Souza,
visto estar tão propinqua.
Escreva Vm. ec ao Cap.m mor de Sorocaba, p.a saber delle,
se hé certo, terem sahido pela picada o Ten.te Fran.00 Per.a,

