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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, 



—- 143 — 

q. sam as de S. João da Atibaya, e Juquery, e assim se se-
guiram as mais até serem rendidas todas. D.s g.e a Vm.cc. 
S. Paulo a 27 de Pever.° de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Sald.a / / Sr. Sarg.to Mor Co-
mand.0 Pran.°° Aranha Barreto ,//. . 

P.a o referido Comand.0 de Santos. 

Vejo a ordem, q. a Vm.00 se expedio pelo Ajud.® das 
Ord.s do R.° de Janr.0 p.a se transportar a conduta do pa-
gam.10 das tropas do Sul. e Ilha de S.ta Catherina pelo cami-
nho de terra, p.a o q. expedio outras semelhantes aos coman-
dantes das Paradas; e sem embargo de me nam parecer a 
mais idêntica, segundo a escolla, em q. aprendi este oficio, 
por ser a mim, como General desta Capitania, a q.m se diri-
gissem, p.a eu providenciar dentro dos limites delia a referida 
coruduta, como o meu ponto de vista hê só o de servir a S. 
Mag.e F., atendendo primr.° ao bem comum, do q. o da con-
servaçam do meu Direito, sou a dizer a Vm.™, q. fica em 
meo poder a referida ordem q. Vm.00 seguirá, como melhor 
lhe parecer, pondo q.t0 lhe for possível pronto, para q. o 
serviço nam padeça, o q. será impossível nas prezentes cir-
cunstancias, intentando fazer marchar huma partida de ca-
valaria com cargas de dinhr.° por caminhos, q. só pode 
passar hum homem, faltos de cavalgaduras, e de quem os 
passe nos rios, onde só hâ húas pequenas canoas; pelo q. 
se a Vm.ce parecer dar disto parte aquein lhe distribuhio a 
d.a ordem, o fará. 

Pelo q. Vm.06 me participa de terem mais negros dos q. 
vieram em a embarcaçam em q. já se achava livre hum de 
bexigas, se deixa ver a grande cautella, q. devemos ter com 
todos, sendo certo, q. prim.° devemos atender ao bem comum, 
e evitarmos húa epidimia tam funesta aos Paulistas, como a 
experiência me mostrou no primr.° anno do meu Governo, 
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