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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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•que tiver notificado ainda que digão tem vindo a minha pre-
zença, não lhe mostrando despacho meu de izenção ou Licen-
ça, os faça voltar, e Sendo necessário prezos, e continue VM 
a diligencia de que está encarregado; e faça mais vir a minha 
prezença os Solteiros da Rellação Junta para delles escolher 
eu os que devem ficar na Praça ou ir para Seos Pais. 
Hum filho de João de Lima e Abreu — 
Tres Irmãos do mesmo 
Hum filho de João Fogaça — — 
Hum filho de João Dias 
Tres filhos de João alias de Manoel de Amad — 
Dous filhos de Antonio Pedrozo 1 

Dous filhos de Thome de Lara — 
Hum filho de Luiz Castanho 
Dous filhos de Manoel Martins —• — 
Espero que VM faça exactamente as ditas deligencias. • 

D." g. e a VM S. Paulo a 6 de Outubro de 1775 / / Mar-
tim Lopes Lobo de Saldanha / / 

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

Com a carta de VM de 2 do Corrente entregou o Cabo 
Pedro Nunes os prezos, e dos nomeados na lista de VM appa-
receu o filho do Capitão Jozé Pires que volta esperado, e 
tãobem o Alferes Jozé Polinario. 

Todos os mais que não aparecerão e os que dicerem que 
tem. vindo, e lá apparecerem sem despacho meu de escuzos ou 
sem licença os fará vir Sem perda de tempo e sendo necessá-
rio venhão prezos, exceptuando o Cazo de darem fiadores 
para se virem aprezentar dentro de dias Limitados. 

VM me Informe debayxo de Juramento, do procedimen-
to, e vida de Jozé da Silva Cazado, filho de João da Silva 
Franco, o qual, filho vay prezo. 
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