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te q' para este effeito mando apronptar pelo Escrivão 
da Junta Bonifacio Jozé de Andr.e, de q.m V . S . se po-
derá servir para esta deligencia, e para o mais q' qui-
zer encarregar-lhe, e deixando V . S . tudo disposto com 
aquela formalid.e q' he proprio do seo grande Conhe-
cim.t0, e q' se requer p.a q' nada poSsa confundir-se do 
q' pertence ao Laboratorio da mesma Artilharia assim 
das moniçoens com q' cada hua das pessoas vem socor-
ridas como das que pozitivamente trazem de rezerva. 
que m.t0 ajustadamente devem seguir a sua marcha lo-
go q' V . S . chegar p.a conferirmos os mais, se disporá 
o melhor modo do seo transporte, p.a o qual será pre-
cizo q' V.S. quando sobir a Serra observe aquelas di-
ficuldades q' nella se opoem, e q' poSsão venver-se p.n 

facilitar o transito desta conducta. 
Emquanto a resolução que V . S . pede sobre a mar-

cha da Tropa me parece ser conveniente, q' esta fique 
em Santos encarregada do mesmo Trem p.a acompa-
nhar a Sua conducta por q' como hé da profição da 
mesma Artilharia, e com ella hade marchar 

justo hê que a não dezampare, e que 
. . p.a cuidar no resguardo, e direcçoens do Seo trans-
porte e bem instruídos os Offeci-
aes mais para que assim o executem 

marchar p.a esta Cid.' 
neceSsr.08 D.s gd.* 

Snr' Brigadr."' 

Para o Mesmo 
Sinto que V. S. impacientado dos incomodos q' 

tem padecido na sua demorada viagem, acrescentaSse 
mais o de seguir a pé até Santos, o progresso delia, 
porém como V. S. pelo zello de se acreditar no Ser-
viço de S. Mag.e se opos a vencer todas as deficulda-
des que se lhe oferecerão, e chegou felizmente a sal-


