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E como este grande numero de Aux.68 se tira aos Corpos 
delles, que carecem de estar completos, segundo as ordens de 
El Rey N. Senhor, faz-se indispensável reencher as compa-
nhias com outros das Ordenanças dos mais benemeritos, tanto 
em figura, e saúde como em possibilidades p.° se poderem 
fardar; e porq. no destr.° de V m ce hâ muitos, lhe ordeno, 
q. dos mais capazes mande tirar numa relaçam e ma remeta, 
p.a lhes eu mandar aclarar praça nas respectivas comp.68, 
de q. sahem os Povoadr.8. 

Estimo m. to a certeza q. Vm.08 me dá de se ter adiantado 
no caminho; e como deste hé Vm.ce unicam.1® responsável, me 
nam deve cuidado a sua conduzam, por me persuadir a q. 
Vm.0® lha ha de dar com a brevidade possível. 

Soltei da prizam, em q. tinha, ao cirurgiam Barata, q. 
asinou hum termo de nam entrar mais no dessa Villa, e 
sahir desta Capitania, o q. participo a Vm.c® p.a no cazo deste 
referido cirurgiam transgredir, aparecendo nessa Villa, o 
mande Vm.®® logo prender, e remetermo p.a ser castigado, 
como merecer a sua dezobediencia. 

Deos g.a® a Vm.®8. S. Paulo a 25 de Fever.® de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Cap.m Mor 
Manoel da S.a Reys / / . 

P.a o Pratico da cultura dos fumos Luiz Garcia de 
Carvalho = em Taubaté. 

Recebi a carta de Vm.c® de 14 do corrente mez, e nella 
incluza a do escrivam da Meza da Inspecçam, a cuja ordem 
deve Vm.c® dar intr.° cumprim.1®, p.a o q. estimo se apron-
tassem as marcas, caxas, macetos e pregos, com o q. Vm.®® 
marcará todos os fumos, até os inferiores p.a o q. nam me 
Persuado, q. haja lavrador, ponha duvida, porem cazo havello, 
Vm.c® lhes mostrará esta, pela qual lhes ordeno a todos, q. 
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deixem marear o d.° fumo inferior, e se conduza ao R.° de 
Janr.°, onde logo q. se lhes pague, o q. espero seja pronto, 
conheceram elles o beneficio q. lhes redunda, e a mim me 
será de mayor satisfaçam a certeza do q.t0 se remete para 
aquella Capital, p.a a ter do zello, com q. Vm.oe se aplica 
a esta fabrica. Deos g.e a Vm."®. S. Paulo a 25 de Fevereyro 
de 1777 / / 

Martini Lopes Lobo de Saldanha / / . 

P.a o Sarg.tG Mor Com.de de Santos. 

Fico na certeza da chegada a esse Porto da Sumaca, de 
q. hê M.e Jozé Antonio, e pela relaçam, q. Vm.ce me manda 
dos passageiros, negros e fazenda, q. nella conduzio; e q. 
também trouxe as encomendas, q. vem dirigidas do R.° de 
R.° de Janer.°, e p.a a conduçain destas mando já buscar os 
vinte indios, q. Vm.ce na sua me pede, p.a os mandar ao 
Cubatam recebellas. 

Na ultima vez, q. escrevi a Vm.ce, o fiz também ao sen 
M.e de Campo, dizendo-lhe, q. como elle vinha a esta Cidade, 
p.a o q. ordenei se lhe mandassem quatro indios, q. a vista 
ajustaríamos o modo de limpar essas quatro peças com a 
menor despeza, cj. for possível; e porq. espero pelo referido 
M.e de Campo, com elle determinarei o q. se deve. fazer, p.a 

ver, se evitamos a grande despeza da broca, q. na verdade a 
acho excessiva. 

Vejo as novidades, q. dá o M.e Jozé Antonio, e como a 
esquadra Castelhana sahio, devemos estar com todo o cuidado, 
até vermos o seu destino, q. se for à Capital, de conçolaçam 
me serve estar tam fortificada, c q. a corrente se acabe p.a 

fechar a Barra. 
Nestes dias espero seis Comp.as de Infantr.3, Aux.ar p.a 

hirem render as q. achão de giiarniçam nessa Marinha, de 
onde devem sair prim.o as duas, q. aqui estiverão destacadas, 
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