agillid®, e zello de Vm. confio, faça com o modo mais suave
fardar a sua Companhia com o seu respectivo uniforme. D.
g. a Vm. . S. Paulo a 30 de Junho de 1776 / / Martim Lopes
Lobo de Saldanha.
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Sem embargo das minhas anteced. Ordens a resp. dos
Corpos de Aux. , como agora acabei de regullar o numero das
Companhias, devo dizer a Vm. , q' eu escrevo ao Cap. Antonio
dias Torres, p. q' nam só conserve a sua, como athe agora,
sendo elle o Capitam delia, mas q' a reencha dos Soldados, de
q' carecer, depois de recolher os que se acharem dispersos pelas
duas Comp. , q' mandava formar, devendo Ym.™ restituir-lhe
os Soldados, que na sua se acharem daquella, e porq' tenho
determinado, q' Antonio Luiz de Moraes Pissarro seja Capitão
daq' se deve formar nessa Villa: Ordeno a Vm.™ forme a sua
de q' hé Capitão por passagem da Cavallr. , q' ahi mando
extinguir, na Villa de Mogy guassú, de onde se ha de denominar e como confio do zello, e actividade de Vm.™ esta deligencia lha dou por m. recomendada, esperando, q' com a
mayor brevidade se complete a sua referida Companhia, e havendo entre Vm. , e os mais Capitaens huma harmonia tal,
q' sem ofensa hum dos outros, todos sirvão nesta p. a S.
Mag. , e depois de formada, fazer Vm. toda a deligencia
possivel p. que se farde segundo o uniforme, com aquella
comodidade possivel aos seus Soldados, sem q' estes deixem de
executar esta inalteravel ordem, q' executada ella sem violência
nam terei duvida ampliar os privilégios, de q' athe agora
gozavão, com tanto, q' todos os fugidos se recolhão voluntariam. , e q . assim o não façam, os q' vão aos Reg. deve
V m . escrever de Officio ao Comand. delles, pedindo-lhes os
prendão, e lhos remetão, tanto homens, como mulheres.
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Como Inácio Jozé de Campos se contenta com eu o nam

mandar em expedição p. fora, e está pronto a Servir nesta
Capitania, o q' m. me obriga, persuado-me, o devemos aproveitar na Tropa Aux. , p. o q' Vm. me mandará dizer
ingenuam.*®, se tem possibilidade p. fardar-se de Oficial, q'
poderá ser o acomode em hum dos Postos Subalternos dessas
très Comp. , e como a todas tenho dado Capitaens, precisam.**
os mais ficão agregados, e me utilizarei delles, quando se fizer precizo.
Com a Certidão de folha corrida do Preto Pedro vejo
nam tem culpa, q' se lhe argua, nem porque deva estar prezo,
e me admira das diligencias, q' p. isto se tem feito; eu o
conservo, nam obstante, te q' Vm. a este respeito me diga
tudo o q' há p. deferir-lhe. D. g. a Vm. . S. Paulo a
30 de Junho de 1776 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha.
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Recebi a de Vm. de 8 do corrente, em reposta delia sou
a dizer-lhe, q' visto o Tropeyro nam levar por Camaradas,
nem Aux. , nem Soldados de Tope, fez Vm. m.* bem em
o nam prender, pois deve fazer a sua jornada sem impedim.* ,
hindo, como creyo ligitimado pela Justiça.
Segundo a proposta de Vm. provi no Posto de Alferes
da sua Comp. a Domingos do Prado Lima, e nam tenho
duvida, a que Jozé Telles Barreto se lhe sente praça de Sarg.
da sua Comp. , q' Vm. regulará de forma, q' tendo sempre
quem faça o Serviço, possa licenciar aos que carecerem de
dar ordem a sua vida dentro desta Capitania, sem q' sejam
obrigados a passar os Reg. , porque nestes cazos devem recorrer
a mim.
Fico na inteligência da soltura de lingua dessa Mulata
forra, e duas Cativas, e nesta occazião escrevo sobre este particular ao Cap. Antonio Luiz de Moraes Pissaro, p. q' as admoce
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