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Os que vão escuzos e esperados, contra os quaes Se uão 
deve mais intender sem nova ordem minha são os Seguintes: 
líartholomeu Bueno, e Jozé de Godoy da Rocha. 

Deus Guarde a VM São Paulo a 5 de 8br° de 1775 / / 
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / 

P." o Cap.m Paulino Ayres de Aguirra, em Sorocaba 

Recebi a carta de VM de vinte oito do mes passado e 
estou certo que entrou a carta ao Capitão Mór a respeito 
de Cujos filhos já respondi ao mesmo, assim não hé neces-
sário procurar-lhe mais por elles. 

Vejo dizer-me VM, que por muitos dos apontados se acha-
rem nos seos Citios, não podem vir todos Juntos ao que sou 
a dizer-lhe que Se não o perca tempo, e venhão muitos embora 
Separados; e tamto os que vierem, como os que tem vindo, Se 
lá aparecerem, devem aprezentar, izenção, ou licença; e se 
assim o não fizerem devem ser prezos, e remetidos, excep-
tuando os q derem fiadores para virem em tempo determi-
nado. 

Com o que tenho respondido ao que escreveo a VM Anui 
de Arruda, e ao q lhe podem dizer os q lhe dicerem que vierão 
a minha prezença. 

Deus Guarde a VM São Paulo cinco de Outubro de 1775 
/ / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / 

P." o Cap.m Mór de Mogy das Cruzes — Manoel Roiz da 
Cunha. 

Recebi duas Cartas de VM ambas datadas do primeiro 
do Corrente e com ellas seu Sobrinho, que fica muito na mi-
nha attenção. 
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Arespeito dos que VM tem avizado para virem, alguns 
dos quaes tem vindo, e outros dizem que virão, fique VM de 
aeordo, que em lá aparecendo, devem mostrar ou inzeção, ou 
licença, e não o fazendo assim deve VM fazelos prender e re-
metermos. 

Faça VM que Maria do Rozario dê conta do Seu filho 
Ambrozio. Em aparecendo Simão Telles, faça-lhe dar conta 
dos filhos. 

Filipe Rodrigues, e o filho proclamado Já cá estão pre-
zos. Em averiguando quais São agregados ou Captivos do 
Bom Jesus mo participe. 

D." g. e a VM.™ S. Paulo a 5 de 8br° de 1775 / / Martim 
Lopes Lobo de Said.*. 

P.' o Capitão Mór de Sorocaba Jozé de Almeida Leme 
A duas Cartas de VM de 2, e 3 do Corrente darey agora 

resposta. 
Manoel de Mello, que eu mandava vir prezo, que VM 

dis vinha Solto com seos filhos, como não vem na Lista, não 
sey neste ponto se me apareceu ou não o que depois averi-
guarey, e Se elle lá aparecer Sem izenção ou Licença o fará 
prender e remetermo § Espero pelo Dezertor Antonio Leite 
que está na Fazenda de Estanislaó dos Santos. 

Dos nomeados na Lista de VM vão escuzos Salvador 
Dias por hum Furmigueiro, Antonio Fernandes, e Joaquim 
Alvares, esperados. 

Os prezos ficão na Cadeya e muito na minha recomen-
dação, e esteja certo, que o valentão João Dias não hade voltar 
para lá. 

Dos mesmos, nomeados na Lista faltarão, e não aparece-
rão cá Manoel da Fonseca, Ignacio de Oliveira, Faustino Al-
vares Maciel, Bernardo Barbosa; e tanto estes como todos o» 
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