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Para o Cap. m Mor de Goaratinguetá Manoel
da Sylva Reys
Com grande satisfação minha receby a carta de vm.ce
de 2 do corr. te mes, pela serteza que me dá de ter chegado
com o caminho athé o Rio Pirahy, e que voltava a aperíeiçoalo, e como j á daquele Citio p." diante hâ moradores,
estes devem fazer as suas Testadas, para oque foy m. to
bem lembrado de vm. ce asim lho partecipar a eles, e a
Ignacio de Andr. e Souto Mayor, em quem comfio o fará
executar, destrebuindo as Ordens mais pozetivas para
este importante fim. Eu fico esperando com gosto d
certeza das Legoas a fatura das Pontes onde se carecerem, e emfim a total certeza de estar o referido caminho
inteiramente acabado.
Persuadome que j á dice a vm. ce que como não hovesse nece Cartão nenhum marco, agora se devião por,
servido o Rio Pirahy de devizão destes dous Governos,
por aquele Rio nascer da serra do mar, e dezagoar na Paraiba e bairro da Paraiba nova, noq'. me persuado comvirá o S.1 Marques Vice Rey, e nesta concideração pode
vm. ce repartir as Terras daquele Rio para cá pelos povoadores desta Capitania, e vm.c<> situarse na parte que
parecer bem adevertido que no cazo de haver alteração
na devizão que por esta faço, e vm. ie não entrar na que
me pertence, eu nunca sederei de ter hum subdito como
vm. ce aquém sempre que me for possivel permetirei licença para hir ver a sua Fazenda; isto mesmo pelo que respeita a devizão partecipo ao referido Ignacio de Andrade na carta incluza que vm. ce lhe remeterá. D. s g.<ie a
vm. ce . São Paulo 14 de Junho de 1777 / / Martim Lopes
Lobo de Saldanha / /
Para o Cap. m Antonio Lopes de Lavra, em Goaratinguetá
Em resposta da carta de vm.CP, sou a dizerlhe que se
vm. não tem na sua Companhia mais Sargentos que o
do n," José Roiz' Leal, e José Roiz' Lima os deve conservar avizando a este que se recolha seguro deque não ha
de ser Auxiliar, e aquele que se conserve na sua companhia, sem embargo da Ordem do Coronel da Cavalr.".
Eu tenho o mayor empenho para que seja prezo Bartholomeo Vas para pagar as culpas porque cavilozamente escapou da Cadeya, aque cometeo no furto dessa m. , r
e as que promete fazer, e não só este deve ser capturado,
mas todos os mais que refugiados o acompanhão, para
oque não só vm." se deve valer de todos os seos ofeciais,
ce
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e pessoas capazes de darem boa conta desta deligencia,
mas também emcarregala dos Capitaens' do Matto especialmente ao que nessa terra se singulariza pelo seo valor, ordenando a todos que no cazo de Rezistencia devem
segurar esse facinorozo atirandolhe as pernas para lhe
quebrantar as suas dezemvolturas. D. s g.de a vm.ce. São
Paulo a 14 de Junho de 1777 / / Martim Lopes Lobo de
Saldanha / /
Para o Sargento Mór Comandante de Santos
Em resposta da carta de vm. cc de 15 do corrente mes
sou a dizerlhe, que logo que tivece certeza do Óbito do
Senhor R E Y Dom José o primeiro, mandei fazer pelos sinos de todas Igrejas desta Cidade as demonstraçoens'
fúnebres que se continuarão a cada quarto de hora, em
tres dias sucecivos, no fim dos quaes nas quatro partes
mais publicas desta Cidade, anunciou a Camera ao Povo
esta infausta noticia quebrando em cada huma hum Escudo, aque se seguio tres descargas de mosquetaria do
Corpo que em cada huma das partes estava postado se
eu tivesse Artelharia nesta Cidade me serviria para este
triste acto dela, naquelles tres dias que dobrarão os sinos, por serem os mais proporcionados para que a cada
quarto de hora se desparase huma pessa, e ser este acto
muito separado do das Ezequias, que nesta terra se hão
de selebrar no dia 23 do corrente em que só no fim delas
hade dar a Infantaria tres descargas. Avista do que
aqui se praticou regule vm. cc oque se deve fazer nessa V."
onde não há mais novid.'' que a Artilheria que deve laborar hua pessa a cada quarto de óra daqueles tres dias
primeiros, em as ezequias que hé acção separada acabado
o oficio tres discargas de Infantaria e huma de Artilharia que bastará seja da Fortaleza dessa V.11 atendendo a
pouca polvora que temos, e estarmos em huma guerra.
Estimo que a Tropa, e seos ofeciaes com tanta prontidão mostrasem o seo sentimento aparecendo com as devizas dele. Fico na certeza de vm.Cü ter expedido as cartas para as Cameras, e para o Sargento Mór Francisco
José Montr. 0 . Eu bem não dezejava falar mais em servissos, que só me pertence diretamente porem vm. ie com
o Cap.° que na sua encontro me obriga a repetirlhe, que
eu não duvido do procedimento de Salvador de Godoy,
no tempo que servio debaixo das suas Ordens', nem este
o embaraça para que agora o não tenha mão, prencepiando por mandarme sinco barris com oito índios cada
hum, e chegando ontem dous porque ele os não governou,
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