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pelos Espanhoes me remetia a dita parada a mim para 
dispor dela, pelo que sou a dizer que se não foi esqueci-
mento ficar a dita parada em caza de Vm.ce, a perdeo o 
indio porque me não aprezentou mais do que a parte dela 
do Rio de Janeiro, para onde Vm.ce a deve fazer retroceder 
sem perda de tempo se ahi ficou. Pico serto em ter chegado 
a esse porto a Sumaca de q. hé M.e Francisco Esteves depois 
de ter aribado a Bertioga, e q. trouxe nela ao admenistra-
dor, e varias pessoas, e no mais que elle conta, queira D.8 

que seja verd.e o que ele diz da nossa Escoadra que me 
deve cuidado, e ainda me não conformo com o q. elle sigura. 

Não duvido que o inimigo traga efectiva guarda costa 
na Barra, e Portos dos suburbios daquela Ilha, que assim 
se lhe fas precizo, para aver de conservar. 

Se a chuva que agora aqui está caindo com a mayor 
força parar, ainda estou na rezoluçam de no dia dezacete 
partir para essa Villa, e quando totalmente esta me emba-
race que será pereizo continue comtanto excesso como agora 
partirei no primeiro dia q. ela mo permitir. D.8 g.e a Vm.1*. 
S. Paulo 15 de Março de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Saldanha = Snr. Sarg.4® Mor 
Francisco Aranha Barreto = 

Para o mesmo Sarg.4° Mor Comand.4® 

Remeto a parada incluza p.a Parnagoa em resposta da 
q. ontem me remeteo, e como nela me sigura o Sargento Mor 
Fran.®° Jozé Monteiro, que dois Regimentos dos que esta-
vão em Santa Catharina, vem marchando em direitura a 
esta Capitania pelas prayas, para o que tomou ele a bem pen-
sada rezolução de os mandar socorrer com farinha e mais 
mantimentos, e não sei se poderão seguir o destino de virem 
dessa Villa e ser emdispençavel pereizo acodir a fome que 
já terá destruído m.4® p.4® daquela tropa, ordeno a Vm.08 
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que sem perda de tempo, expossa ordens as mais pozitivas 
a todas as terras das referida Marinha para que em todas 
lhes apronte o mantimento de que earrecerem, na certeza de 
q. todo lhe será saptisfeito, por esta Real fazenda, mandando 
em cada huma das terras encontrar-se alguns officiais delas 
com os comand.tes dando-lhes parte de que tem mantimentos 
promptos, e q. espero eles conduzão os referidos Regimentos 
com tal deceplina q. me não, cheguem queixas, nem da mais 
pequena dezordem de que serão responsáveis. 

No dia treze do corrente dice a Vm.06 tudo q.to entendia 
e por ora nada mais se me offerece, e só sim que sumam.10 

me deseonçola a certeza que Vm.06 me dá do pouco animo 
varonil deces Auxiliares que bastará para perdelo ver mudar 
o trem que ahi se não fas percizo, sobre o que obrará Vm.ce 

o que melhor entender, thé que eu chegue a essa villa para 
onde parto como já disse no dia 17. D.8 g.e a Vm.ce. S. Paulo 
15 de Março de 1777 = Martim Lopes Lobo de Saldanha = 
Senhor Sargento Mor Francisco Aranha Barreto. 

Para o Sargento Mor Francisco Jozé 
Monteiro de Parnaguá. 

Ao tempo que receby a carta de Vm.™ de 3 de Fevereiro 
com a carta, e suplemento do Cap.m Mor do R.° de S. Fran-
cisco tenha recebido hua do Sr. Antonio Carlos de 25 do 
mesmo mes muito breve em q. só me dizia que por sua imfe-
licidade passava naquele dia a outra banda seguindo o ca-
minho do Rio grd.® porque o poder do inimigo não permetia 
outra couza. 

Esta funesta noticia não só me preocupou bastante mas 
tem me levado todo o tempo em providenciar o que hê 
possível p.a ver se posso livrar-me do mesmo máo destino ao 
menos fazendo a ultima rezistencia no cazo de me atacarem, 
porem agora que recebo ontem a noute a de Vm.ce de 8 do 
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