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sobeje, p.a o q. estimarei, tenham chegado da Bertioga as 
canoas de voga da Armaçam das Baleyas. 

O indio, portador desta, leva 30 sacos, e pelo condutor, 
q. está a partir com algum feijam, vam outros 30 p.a trans-
portar a farinha p.a o Cubatão, e assegurarmos. 

Seg.da fr . a á 17 do Corrente parto desta Cidade p.a 

essa Villa, onde só terei q. louvar as dispoziçoens de Vm.ce, 
e animar essa Tropa, e Povo, q. deve estar certo, em nada 
cuido tanto, como livrallo do mais pequeno insulto, o q. 
espero conseguir, ainda q. o inimigo o intente. 

Sem embargo da m.ta gente fazer a guerra, não deve 
ser tanta a q. Vm.ce mande ao Cubatão, ou Serra fazer 
os ranchos, q. se confunda huma a outra; e assim espero, 
regulle a q. para esta obra for unicam.te preciza: Pelo q. 
respeita as ferramentas, pareceme mais acertado, q. alem 
das q. sam obrigados a ter os Carpintr.08, q. as devem levar, 
cuidemos q.10 pudermos em poupar a Real Faz.da, sem q. se 
falte ao precizo concorrendo os mor.es dessa Villa com as 
q. tiverem, q. se receberam por huma Lista, p.a se lhes 
entregarem, o q. deve a Camr.a aprontar, tirando-as ao 
Povo, e na ultima precizão de as nam haver, comprar as q. 
se fizerem indispensáveis. Hê q.to por ora se me oferece 
dizer a Vm.ce, q. D.s g.e. Sam Paulo a 14 de Março de 
1777 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Sarg.t0 Mor 
Coinand.e Fran.00 Aranha Barreto. 

P.a o Cap.m Jozé Corr.a Leme Marzagão 
= em Taubaté. 

Como Antonio Jozé Barboza hê sold.0 da Comp.a de 
Vm.oe á tantos annos, como me segura na sua carta de 10 
do corrente, e se acha fardado com o seu respectivo uni-
forme venha com Vm.°® fazer o Destacam.0, q. lhe pertence, 
e o absolvo da prizão, q. intenta fazer-lhe o Cap.m Mor dessa 
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Villa, aquém Vm.™ mostrará esta, dezejando, q. de huma vez 
se acabem semelhantes opoziçoens prejudiciaes ao Real Ser-
viço, e de q. en nada me satisfaço. D.8 g.e a Vm.™. S. Paulo 
a 14 de Março de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Saldanha / / . 

P a o d.° Gap.m Marzagam 

Depois q. ontem respondi a de Vm.™, persuadido a q. o 
q. nella me reprezentava, era como me dizia, acabo de rece-
ber huma do Cap.m Mor dessa Villa, remetendo-me a copia 
da carta, q. este escreveo a Vm.™ em 9 de Março, pela 
qual se vê, q. Antonio Rapozo, inda q. tivesse sido soldado 
da sua Comp.a, se achava já a annos alistado nas ordenan-
ças, ainda q. injustam.te, porq. nenhum Capitam tem a 
jurisdição de izentar Soldado sem despacho do seu Gen.aI. 
Também o d.° Cap.m Mor me remete a carta de Vm.™, a 
qual sinto ver, porq. dezejava, q. entre Vm.™8 houvesse a 
melhor armonia, e q. de mão eomua servissem a El Rey 
N. Senhor sem paixoens particulares, e porq. nesta p.4® a 
conheço, e devo evitar todas: Ordeno a Vm.™, q. logo q. 
receber esta, sem perda de tempo, e sem embargo da ordem, 
q. pela minha carta de ontem 14 do corr.te lhe dirigi, entre-
gue Vm.™ seguro ao referido Cap.m Mor o d.° Antonio Ra-
pozo, p.a ser conduzido á m.a prez.a, em execução da ordem, 
q. ao d.° Cap.m Mor tenho dirigido, e confio de Vm.™, q. 
daqui p.a diante se finalizem tam vergonhozas entrigas; re-
correndo com a atenção, q. S. Mag.e tanto recomenda, ao 
d.° Cap.m Mor todas as vezes, q. necessitar de homens p.a 

reencher as praças, q. lhe faltarem, o q. dou a Vm.™ por 
m.10 recomendado. D.8 g.e a Vm.™. S. Paulo a 15 de Março 
de 1777 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Cap.» 
Jozé Correya Leme Marzagão. 
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