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P." o Comandante Fernando Leite Guimaraens 

em Santos 
Na carta que VM me escreveu em quinze do mes passado 

me remeteu o conhecimento de mil e duzentos alqueires de 
farinha e de cento e Settenta de feijão que tinha Carregado no 
Iatte do Mestre Francisco Antonio Lima; e como o Capitão 
Bonifacio Jozé de Andrade me remette agora rellação da mes-
ma Carga com a declaração de importar seis centos mil tre-
zentos e vinte reis, hé precizo que VIVI falando com elle 
confirão e me declarem qual dos dous pagou a ditta despeza, 
ou quanto pagou cada hum porque toda a clareza hé neces-
sária em matéria da Fazenda Real. 

VM mande outras cem Armas com os seus petrechos para 
o Cubatão Geral, pois precizo mandalas buscar logo. 

Logo logo mande VM chamar a Bertioga ao Tenente que 
foy Anacleto de Alvarenga, e da minha parte lhe ordeno que 
tão bem logo logo suba a esta Cidade a dar conta do paga-
mento da sua Companhia do mes de Agosto ao Coronel Ma-
noel Mexia Leite pois se foy sem a dar; e não vindo elle logo 
remeta VM prezo. Mande logo entregar a incluza. 

D.B g e a VM São Paulo a 9 de 8br° de 1775 / / Martim 
Lopes Lobo de Saldanha. 

P." o Sargento Mór Manoel Angelo Figueira de 
Aguiar, em Santos. 

Agradeço a VM ter embarcado o Cayxote, Seis barris de 
farinha, e Seis de melado, e ter remetido o Conhecimento com 
a minha Carta ao Capitão Thomas Fernandes Novaes. 

Sim Snr ' tem concorrido muitos volutarios para as tropas, 
e todos os dias concorrem a tropel; deforma que as quatro 
Companhias de Cavalaria Já tem Soldados de mais que Se 
hão de t irar; Já estou formando a quinta Companhia da In-
fantaria Voluntaria, de pé, e em breves dias farey a Sexta, 


