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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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do q. ao discomodo de duas pessoas particulares, donos dos 
referidos negros; e assim de nenhúa sorte convém se lhes dê 
liberdade para estarem nessa Villa, nem subirem a esta Cida-
de, sem q. prim.0 passe tempo, q. nos mostre vem livres deste 
mal, o qual nam deve ser menos, do q. vinte dias, a excepçam 
dos negros q. já o padeceram, e se acham livres, porq. estes 
nam tem nenhum impedim.10. D.8 g.e a Vm.06. Sam Paulo a 
28 de Pever.» de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Sarg.10 Mor 
Com.de Fran.00 Aranha Barreto / / 

P.a o Cap.m Mor da V.a de Mogy das Cruz.8 

O grande dezejo de fazer os Povos desta Capitania feli-
ces, e tiralos da mizeria, em q. os achei, nam só me tem incli-
nado a fomentar, acrescentem as suas lavouras, mas também 
procurar-lhes quem lhes gaste os seus efeitos, pagandoselhes 
com dinher.0 á vista, o q. tenho conseguido prezentem.te assim 
com dinher.0 á vista, o q. tenho conseguido prezentem.16 assim 
no anil, q. estimarei se continue a fazer, e q. Vm.ce segure a 
Joam Correya Furtado dessa Villa, q. eu espero, me traga 
todo o q. fizer, como no algodam, de q. agora vay encarregado 
por Inácio Borges da Sylva ao Capitam dessa Villa Manoel 
Lopes de Siqr.a, a quem espero Vm.06 auxilie de forma q. 
elle vença comprar o d.° algodam todo, q. nessa Villa, e seu 
termo se houver de vender, advertindo porem q. como o 
referido algodão hê p.a hir p.a Lisboa, até onde se ham de 
fazer m.108 gastos, nam poderá fazer conta por mais de duas 
patacas cada arroba com caroço, ou oito patacas pela arroba 
descaroçada posto nesta Cidade, onde se pagará a cada hum 
dos donos a porção, q. trouxer; e se por acazo puder sahir 
o d.° algodam mais em conta, melhor, no q. estimarei, Vm.0* 
se interesse, e q. me diga, se com efeito se poderá transportar 
p.a o Rcyno sem caroço, sem o prejuizo de criar bicho, como 
me seguram, porq. neste cazo será melhor vir todo descaro-
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