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res Agostinho do Prado Villas Boas, bastou vir prezo dessa
Y. Logo o Soltei como YM.™ pedia.
Se os filhos de Mexia Nunes nam aparecerem, seja preza,
e se por ahi aparecer José Soares o prenda e remeta.
D." g. a VM. . S. Paulo a 1 de 9br° de 1775 / / Martim
Lopes Lobo de Saldanha.
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P. o Cap. Martinho Alz' de S. Amaro
a

m

Inácio Mor. de Godoy q YM.™ remeteu com a sua carta
óe 30 do proximo mez passado, assim q entregou desapareceo,
<1 mais se lhe nam pos a vista em cima: VM.*® faça exacta
diligencia por elle, e mo remeta prezo.
D. G. a VM. . S. Paulo a 1 de 9br de 1775 / / P. S.
Depois de ter feito esta carta recebo a de VM. do pr.° do
Corrente a que sou a dizer-lhe, q me remeta Logo prezo ao
Director Manoel Pinto, avizandome Logo debaixo de juramen1o a perda q tem cauzado com as suas omissoens, e- más dircesoens; nomee e escolha VM. os melhores Vaqueiros e com
o Cap. Mór me proponham hum Director capaz. Era Ut
Sup. / / Martim Lopes Lobo de Saldanha.
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P. o Cap. Mór de Taubaté Bento Lopes de Leam
a
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Recebi duas cartas de VM. datadas em 24 do proximo
mez passado, a que passo a responder pela ordem delias.
Com huma veyo a lista dos Recrutados, dos quaes voltam
izentos Jozé Fran. assist. em caza de Fran. da Sylva, por
incapaz, Fran. Gil, f.° de Bento Gil, Antonio de Almeyda,
f.° de Martinho de Almeyda, Joaquim de Tolledo, f.°
de Pedro de Sintra, e Lourenço Fragozo, f.° de Salvador Fragozo, por pequenos: Vam mais escuzos Reginaldo
Solter. f.° de Vicente Sobrintio e Joam Correa por ficar hum
ce

co

co

0

e

co

— 258 —
lfmão. Vai também esperado Pran.™ Barboza f." de Antonio
Gil de Siqr.\
Dos nomeados na lista de VM.™ faltaram Manoel Pran.*®
filho de José Bicudo Leme, José Mor. , filho do Cap. Guilherme Mor. Cabral, Antonio Pires, filho de Izabel Paes
Floriana, e Ignacio Roiz de Moraes, filho de João Roiz; e he
preeizo q logo logo venham.
Espero q continue e efetue a diligencia dos fugitivos, e
«1 diga ao Cap. Inácio Vr. que em melhorando o filho, espero o remeta e a Joam Fr. Torres, q também espero seu filho.
Todos os mais q tem vindo, ou vieram, q nam vam izentos
desta Carta, ou nam aprezentarem despacho meu de izençam,
ou Licença VM. os prenda, assim q lá aparecerem, e mos
remeta.
Vamos á Seg. Carta. Visto as Ordenanças nam serem
bastantes p. as Paradas, e estas serem indispensáveis devem
suprir os Aux. " de Cavallaria e de pé emquanto durar a necessidade; e p. VM. os poder puxar p." as ditas Paradas,
lbe concedo a faculdade necessaria; e Ordeno aos mesmos
Oficiaes e Soldados Aux. observem esta minha providencia
~e para nam allegarem desculpa, ou ignorancia VM.™ lhes
mostre o prez. Capitulo.
Nada hé mais preciso dizer; pois como volta o Ten.
Antonio Corr. S. Thiago volcam. o instruhirei do mais q for
necessário.
D. G. a VM. . S. Paulo a 1 de 9br° de 1775 / / Martim
Lopes Lobo de Saldanha.
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F." o Cap.m Mór de Pindamonhangaba, Fran.00 Ramos
da Sylva
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O filho de VM. volta izento e elle me entregou a carta
de VM. escrita em 12 do mez passado com a lista, e Recruta,
os quaes ficam com praça, excepto Fran. Xavier Bueno, filho
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