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Nada se me oferece dizerlhe a respeito do Tenente Jeronimo da Costa Tavares, e só repetirlhe as recomerdaçoens que
lhe tenho feito.
Estimo o estrato que vm.ce me mandou e tudo o que sobre
este particular puder colher desses homens, mo remeterá.
Fes vm. ee muito bem em expedir socorros para se sustentarem essas gentes, que vem vindo do Ygatemy; chegadas elas,
estou perssuadido aque vm.cc hade observar o que lhe tenho
ordenado.
Nesta ocazião me não hé possível responder a carta do
Cap.m Jozé Rodrigues da Sylva; ele me pede o acredite com
vm.tl!, para que nessa Freguezia se lhe fie algua Fazenda, para
remedear a nudes em que vem, e sua mulher por conta do
que lhe deve a Fazenda Real, e como esta por ora se não acha
com possibilidade, para nada, devo dizer a vm. ce que se houver quem lhe valha, esperando pela inportancia da Fazenda,
com que o remedear e lhe for de mayor precizão, eu lhe dou
a certeza de satisfazerlhe logo que possa. D.s g.1' a vm.cc. São
Paulo a 22 de Janeiro de 1778 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
Para o M.c de Campo Fernando Leyte Guimarains.

Santos.

Depois de agradecer a V. S." o cuidado, que lhe deve a
grande defluxão, que tenho padecido nos Olhos, de que fico
com melhoras, ainda que não livre de todo, para o que não devo utilizarme do remedio que V.S.a me ofe-:ece, por não ter dor
neles. Devo segurar a V. S." que esta empertenente moléstia
me tem prohibido toda aplicação, e me não tem dado lugar
a escrever para o Reyno, nem para o Rio, para onde não hé
justo eu demore a jornada de V. S." que dezejo faça com felecidade, e com a mesma se restitua a sua caza, n a certeza de
que a toda ela, como a V. S.a dezejo agradar. D.s g." a V. S. '.
S. Paulo a 22 de Janeiro de 1778 / / Martim Lopes Lobo de
Saldanha / /
Para o Cap.m Mor de Itapetininga Salvador de Oliveira
Leme. Sorocaba.
Logo que vm.ce receber esta, prenda Joaquim de Almeyda
Homem, que servio de Tabalião no Trienio proximo passado,

