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çado, e enfim Vm.™ com o d.° Manoel Lopes de Siq.r ajus-
tará o como melhor se pode fazer esta compra, porq. terei 
hum grandíssimo gosto, de q. nesta Capitania se estabeleça 
este comercio. D.s g.e a Vm.ce. S.Paulo a 28 de Fever.° 
de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Cap.m Mor 
Manoel Roiz' da Cunha / / . 

P.a o Sarg.to Mor Gom.de da V.a de Santos. 

A carta do Sr. Gen.al de S.1* Catherina incluza na de 
Vm.c®, q. recebi ontem por noite, nam continha outra couza 
mais, do q. participar-me de q. no dia 20 do mez anteced.e hiam 
entrando, pela Barra daquella ilha mais de cem embarcações 
Castelhanas; em cujos termos, nam só se deve ratificar a fi-
gilancia das Paradas, que devem marchar com a mayor violên-
cia, mas também haver em toda a nossa Marinha o mais exacto 
cuidado, o q. m." recomendo a Vm.ce, e q. sem perda de tempd 
me avize de qualquer novidade, para eu lhe dar a providencia, 
q. couber nas m.86 forças. D.8 g.e a Vm.ce. S. P.10 a 1 de Março 
de 1777 / / . 

P. S. Será bom, q. se não faça publica esta noticia p.a 

evitarmos qualquer temor pânico do Povo. / / Martim Lop.8 

Lobo de Sald.a / / Sr. Sarg.t0 Mor Comand.® Francisco Ara-
nha Barreto / / . 

P.a o Cap.m Alex.® Bar.to de Lima = Em Caguassú 

Só Vm.ce, como homem honrado, pode suprir a precizam, 
em q. se acha seu sobrinho o Cap.m Andre Correya de La-
cerda, q. sendo obrig.do a marchar com a sua Companhia p.a 

guarnecer a Marinha de Santos, se acha nesta Cidade com a 
vergonha, a q. o obrigam as suas indigencias, de nam poder 
fazer húa farda do seu respectivo uniforme a q. está obrigado 
pela razam do seu Posto, e exmplo, q. deve dar a sua Comp.a; 


