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Para o Dr. Juiz ordinário Vicente da Costa Taques
Goes e Aranha.
Como agora mais do que nunca tenho ocaziam de
mostrar a todos os ardentes, dezejos de saptisfazer as obrigaçoins do meo nascimento, e mais que tudo a honrra de
ser vassalo do mayor Rey do mundo não umitirei deligencia nenhua desprezando athé o mais laboriozo trabalho p.
dar provas da minha fidelidade, e do muito que apeteço ser
util a esta capitania de que S. Magestade me confiou o governo especializando em toda ella aos honrrados Paulistas
como a Vm. de quem leyo com plena saptisfação minha
a carta que me dirigio de 26 do mes passado, segurando-lhe
fico na certeza de que ainda mais do que Vm. ® nela me
sigura, hei de encontrar nos nobres sentimentos de que Vm.
se anima logo que me seja percizo marchar a qualquer continente para livrar estes povos da petulancia com que os Espanhóis na Ilha de Santa Catherina estão dizendo que os
seos dezejos mais ardentes, são de se vingarem dos Paulistas,
e do Regimento de Bragança, que ainda que lhe prometam
tratalos com caridade, que a todos os que lhe cairem nas
maons hão dem tirar a vida, com a mayor tirania, porque
tem noticia, que os Paulistas de hoje já não tem o mesmo
ardor, a rezolução que tinhão os seos antepassados, que gostão de viver mais regularmente, e que já se não expõem a
passarem pelos trabalhos, e discomodos, que ti verão seus avós:
Nestas sircunstancias espero de Vm. que lendo este capitulo
a todos os dessa V. , com sentimentos de honrra lhe infundam
a de despicar-se e mostrar aqueles faladores o contrario do
que penção, e por ora devo recomendar muito a Vm. que
ajude ao Sargento Mor da Ordenança, para que dessa Villa e
seo termo, não só venhão com a mayor brevid. todos os soldados de Tópe, mas também todos os solteiros, mal cazados,
branco, mulatos e negros forros, capazes de pegar em armas,
ainda alguns papudos em que se conheça rebustes, em que
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Vm. fará bum relevante serviço a El Rey Nosso Senhor
e a mim me porá na obrigaçam de lho fazer prezente para
premialo como for do seo Real agrado. D. g.® a Vm. ®. São
Paulo 5 de Abril de 1777 / / Martim Lobo Lopes de Saldanha / / .
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Para o Cap. Mor Manoel da Silva Reis,
ou quem seo cargo servir.
m

Já me parece avizei a Vm. ® com a relação dos soldados Auxiliares da Companhia do Cap. Joaquim Peres de
Olyveira, da freguezia da Pied.® que tinha ficado na mesma por doente, e dezertados, e como se faz indispençavel
que todos elles se venhão incorporar a sua comp. , torno a
remeter segunda lista para por ela Vm. ® fazer prender a
todos, reclamando, e pedindo aos q. estiverem fora do seo
destrito, e remetermos sem perda de tempo, o que lhe dou
por muito recomendado. D. g. a Vm. ®. São Paulo a 5
de Abril de 1777 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / .
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Para o Sargento Mor Antonio Jorge de Godoy.
0 portador desta hê o Cap. Raymundo da Sylva Prado, que vai com licença de oito dias a essa V. , onde lhe
ficarão esperados, os soldados Antonio Dias Barboza, Joam
Barboza, Francisco da Silva Maciel e Joze Roiz' Leme, e
porque o referido Cap. não poderá reconduzilos sem adjutorio de Vm. por não ter ahi a sua companhia, Vm. ® lhe
dará todo o auxilio que ele lhe pedir, não só para esta importante deligencia, mas para a de mandar reconduzir prezos
aos dezertores, João Leme, Joam de Olyveira Lamim e Salvador Furtado, que consta andão em São João da Atibaya,
ou Nazaré, para onde Vm. ® escreverá com todo o segredo e
recomendação necessaria para que se não fruste esta delim
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