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Deos g.e a Ym.ce S. Paulo a 19 de Dezbr.0 de 1776 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Sarg. to mor Francisco Jozé Monteyro / / .
P. a o D. or Ouvidor de Parnagua.
A prez. te conjuntura hé tam apertada, q. apenas tenho
tempo p. a o precizo, e porisso nam posso agora responder a
carta de Vm.ce, q. trouxe a data de 13 do corr. te , assim passo
a huma matéria do Serviço, q. lhe recomendo m. to m. to m. to .
Eu estou ajuntando Tropas Pagas e Aux. es na Praça de
Santos, p. a onde tinha ordenado a Vm. M fizesse remeter farinha, e por nam ter vindo, está toda aquella Praça na mayor
consternaçam, e eu por este motivo impedido de poder ali congregar a Tropa preciza; pelo q. ordeno a Vm.ce q. logo logo
q. esta receber faça expedir por conta da Real Fazenda mil
alqueyres de farinha, p. a aquella Praça, avizando ao Comand.®
delia do custo delia e do transporte, p. a pelo mesmo preço se
tomar a que for preciza para a Tropa, e se repartir a mais
por aquelles consternados moradores, q. húa e outra se pagará ali ao conductor prontam. te .
D. s g.e a Vm.06 S. Paulo a 19 de Dezbr.0 de 1776 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. D. or Ouvidor da Comarca de Parnagua Antonio Barbosa de Matos Coutinho//.
P. a o Cap. m Romualdo Jozé de Pinho.
= Em Araraytaguaba.
Jozé Portes Machado, filho de Manoel Portes Machado,
natural dessa Freg. a , tendo sentado praça de Soldado do Regim. t0 do coronel Manoel Mexia Leyte, em 6 de Novbr.0 deste
prez.4® anno, dezertou em 18 do corrente mez, e como ha de
nauralm.4® buscar o seu domicilio, e se faz reconduzillo, ordeno a Vm.ce faça toda a possível dilig.a porq. seja prezo e

