— 100 —
P. a o Cap. m da Orden.a de S. Amaro
Martinho Alz' de Fig. do Leme.
Remeta Vm.™ o indio q. se acha prezo, marido da india
Benta Dias, p. a a Aldeya de S. Jozé, com as suas duas filhas
menores, p. a ali fazer vida com sua mulher, o q. se deve recomendar ao Director da d. a Villa; e continue Vm.ce em recolher aos mais Índios das Aldeyas, de q. Vm.ce se acha encarregado, como de dispor desse potro, e executar as mais
ordens, de q. Vm.ce se acha responsável. D.s g. de a Vm.CB
S. Paulo a 20 de Janr.° de 1777 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha.
P. a o Sarg.t0 Mor Com. de de Santos.
Depois de ter respondido a carta, q. de Vm. ce recebi
pelo Porta Bandr. a , q. acompanhou a conduta do dr.°, recebi a de Vm.™ de 19 do corrente, e com ella a Parada do
Cap. m Mor de Parnagua, carta e masso do de São Sebastião,
e também a carta do Sarg. to Mayor de Auxiliares de Parnagua; e fez Vm.ce m.10 bem em deixar ficar a leva dos doze
prezos nessa Villa, dos quaes os tres dezertores conservará
Vm.™ prezos no calabouço com meyo soldo, mandando indagar do chamado Pedro Celestino, por q. razam cortou a espingarda de S.Mag.e, com q. foi prezo, e me avizará da sua
reposta, devendo-o ter seguro, como aos dous camaradas Agostinho Giz' e Sebastião Roiz'. Os outros nove lhes mandará
Vm.™ sentar praça escolhendo os de melhor figura p. a o
Regim. to do Coronel Manoel Maxia Leyte, e os outros no de
Voluntários; bem entendido q. com todos se deve ter cuidado.
Com grande satisfação minha leyo a certeza q. Vm.ce
me dá, de estar essa Villa com abundancia de mantimentos,
tendo chegado toucinho e feijão de Serra acima em virtude das minhas ordens, q . ainda ontem passou por a q u i
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Itú, mandados pelo Sarg. 40 Mayor daquella Villa, de onde
hirá hindo tudo o mais de q. Vmoe ahi necessitar. Também
estimo haja tanta farinha, e q. p. a ella concorresse a remessa q. fez o D. or Ouv.or de Parnagua, e em virtude do seu
avizo Vm.ce satisfará a d. a farinha, e como Vm.ce espera da
Cananeya, mil e duzentos alqr.s, se lhe parecer não necessitarmos de mais de Parnagua, assim o participe ao D. or
Ouvidor.
Fico certo nas guardas, q. Vm. ce postou nas prayas de
Baré, e do Goes, e as pessas, com q. faz tenção defendellas;
tudo aprovo, e estou persuadido, a q. nada esquecerá a
Vm. ce p. a nos defendermos no espirito das minhas antecedentes ordens, tudo q. t0 nos for possível e couber nas nossas
forças. D.8 g.e Vm.ce S. Paulo a 22 de Janr.° de 1777 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Sarg. 10 Mor Comand® Francisco Aranha Barreto / / .
P. a o Povoador de Piracicaba.
Com a carta de Vm.c® recebi os dous couros de anta,
cuja remessa lhe agradeço.
Fallei seg.^ vez ao Ex. mo Sr. Bispo a resp.10 de Vigr.° p. a
essa Povoação, e se elle o tivera, como dezeja darlho, já não estaria sem este Pároco; diz q. não tem duvida aprovar nos
termos hábeis qualquer q. Vm.c® descubrir, e qr. a hir p. a a
d.a Povoação.
Se os moradores dessa Povoação, que constão da relação, q. Vm.ce me remeteo, não tem despacho meu p. a sahirem
delia, de q. me não lembro, deve Vm.°® obrigallos a recolherem-se. D.B g.e a Vm.°® S. Paulo a 22 de Janr.° de 1777 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Cap. m Povoador Antonio Correya Barboza / / .

