— 5.7 —
Para M.° de Campo Fernando Leite
Guim. cs em Santos
Pela carta de V . S. a de 12 do corrente, fico na certeza
de não ter ávido na Vila de S. Sebastião quem estraya a
tinta do pao amarelo, mais que o Sargento que ali esteve, e
dei baixa. Fico entregue da receita de como a estrahia, e
de terem hido para o Rio muitos paos; cazo que aquela
Capital pessa mais se lhe não mandarão, sem primeiro se
me participar, para oque V . S. a dará as ordens percizas.
Agradeço a V . S. a a remessa das Umaumas, Caruanhas
deque fico entregue, e na certeza de V . S. a me remeter mais
quando lhe for possível, e as Umaumas estiverem sem o
fedito que concervão em frescas.
Estimo a noticia que V . S. a medá de haver na Cananeya, e Iguape o pao chamado Jytahy, deq. na verdade quero
amostras tanto das frutas, como da rezina, que sejão capazes de mandar aprezença de S. Mag. e , para segundo a sua
ordem ver se hadem ser remetidas estas duas qualidades de
tinta para o Reyno, ou se sepoderá dar licença para os particulares as remeterem.
Ontem por Parada escrevi a V . S. a e como expedi í n dios por eles espero venha o toro de pao amarelo, e Urucü,
como também que V . S. a aprece a prontidão dos Nós de
Pinho deque careço com a mayor brevidade, como deque
sejão bastantes, emque venhão nós grandes, que asim se
percizão para a obra que delles estou fasendo; e porque
nececito de outra da Butua, estou convencido deque V . S. a
fará aprontar a da mayor grossura.
Dezejo a continuação da sua saúde e que D. s g. e a V .
S. a . São Paulo a 14 de Outubro de 1778 / / Martim Lopes
Lobo de Saldanha / /
Para o Thenente Joze Per. a da S. a
de S. José dos Pinhaes.
Atendendo ao que vm. c e me reprezenta na sua carta de
25 do antecedente mez da petulancia comque Francisco Fernandes, mulato forro tem vivido nessa Lavra, emque vm. c e
lhe fes o beneficio de o concervar, sou a dizer a vm. c e que
prendendo o dito mulato, mo remeta seguro para ser castigado, segundo merece. Estimarei que vm.™ conclua essa
cata, e de la tire aventajada conveniência, para lhe redundar a de se ver livre dos seus credores, antes que eu me retire deste Governo, da onde não tenho noticia athé agora
me redunde este gosto; pela que veyo da Corte deque ten-

