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tigar severam.® aos motores delias, isto deve Vm.ce participar 
a seo companheiro mostrando lhe esta, pela qual lhe ordeno 
como a Vm.ce que para a Devassa Janeirinha dessa "Villa, 
v. te a emposibilidade do Escrivão dessa, se deve chamar ao 
Escrivão da V.a mais vizinha que hê a de Taubaté, cuja 
detreminação será para o diante inalteravel, e pelo que res-
peita do Escrivão dessa V.a, se elle não hé capas de exercer 
a d.a ocupação, ou se acha com crimes, Vm.ce reprezentará 
tudo ao D.r Juiz de fora de Santos, que serve de Ouv.or para 
lhe dar as providencias necessarias. D.s. g.e a Vm.™, S. Paulo 
a 17 de Março de 1777 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha 
/ / Snr. Juiz ordinário Roiz' de Carvalho / / . 

Para o M.e de Campo Fernando Leite Guimaraíns, 
de Santos 

Em resposta da carta de V. S.a sou a dizer-lhe que como 
estou a partir para essa V.a nela conferiremos o modo de se 
indagar o estado em que se acha o Rio de S. Francisco, e os 
Espanhoes na Ilha de Santa Caterina, para o que me será 
muito estimável q. V. S.a tome isto a sua conta por confiar 
de V. S.a a boa que ha de dar desta diligencia que hé 
importante ao Real Servisso deixando-me m.10 obrigado o 
zelo com q. V. S.a para ele se oferece. D.s g.e a V. S.a. 
S. Paulo a 17 de Março de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Snr. M.e de Campo 
Fernando Leyte Guimarains / / . 

Para o Sargento Mor de Parnagua Francisco 
Jozé Monteiro. 

Com empaciencia espero as mais notiças que Vm.™ puder 
haver dos progressos dos Castelhanos, e da nossa emfelici-
dade, e porque hê pereizo atalharmos esta, quanto couber 
nas nossas forças; sou a dizer a Vm.0® que hê indespenca-



—- 187 — 

velm.6 necessário saber, se pelo porto de São Fran.00 se pode 
seguir para o Rio de São Pedro, ou subindo a Laguna, ou 
hindo buscar a outra parte da terra firme, para que por 
qualquer destas duas partes, ou pela que Vm.™ achar mais 
conveniente socorrermos o nosso Exercito, que concidero con-
denado, porque os castelhanos seguirão a sua marcha, para 
aquele Continente, o gen.al de Boenos Ayres, pela sua parte 
virá marchando para nós, e desta forma meterão no sentro a 
nossa Tropa em tempo que não a não possamos socorrer pelo 
que será muito conforme as intençoins das reaes ordens de 
S. Mag.'10 Fidelieima, que toda esta Capitania socorra aque-
las, não só para podermos, outra vez salvarmos a Ilha, mas 
para cortarmos-lhe as forsas, e embarar-lhe todos os progres-
sos, que possão ter os nossos inimigos. 

Eu fico na deligencia de mandar daqui algum socorro, 
pelo que sendo eu obrigado a dar todo o que cabem nas mi-
nhas forças, devo dizer a Vm.ce que não só deve mandar 
encontrar os Regimentos que sairão de Santa Catarina, e 
fazelos marchar ao Exercito, mas tão bem expedir todo o 
mais socorro dessa Comarca, que lhe for possível, sem perda 
de tempo, não esperando que se juntem os corpos todos, 
mais indo fazendo marchar aqueles, que estiverem mais 
pronptos, sendo estes seguidos depois pelos outros. 

Aos Comandantes das Tropas deve Vm.ce recomendar 
que como esta não está vista nas ordens de batalha, nos cho-
ques regulares etc. que elles procurarão do modo que lhe 
for possível, como melhor lhe ditarem os seos discursos, ven-
cer, e destruir o inimigo, ou seja atacando, ou por estrata-
gemas, ou por outro qualquer modo que eles lhe lembrar, e 
lhe parecer mais fácil, na certeza que os que se distinguirem, 
El Rey Nosso Senhor os atenderá, ainda com muita mais 
distinção. 

Eu vou mandar a Vm.cc algum dinheiro para acompa-
nhar esta Tropa, e se lhe indo fazendo as dispezas devendo 
Vm.06 sigurar a todos, que tudo o que vencerem que ha de 
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ser os seos soldos por inteiro se lhe ha de saptisfazer logo, 
que as circunstancias derem lugar, que as remessas de di-
nheiro possão hir com sigurança. 

Esta Tropa ha de; ou deve marchar por onde vã mais 
sigura, e possão as suas acçoens ser praticadas com utilidade, 
e não se fazer este socorro inútil, cahindo nas maons do 
inimigo, devendo o Comandante hir instruido, em que lugar 
o mesmo inimigo está. 

Confio da onrra de Vm.™ que na execução do que levo 
dito, continue a dar provas da sua fidelidade, o que com 
saptisfação minha porei na Real prezença de S. Mag.d® para 
o premiar. 

A carta incluza para o Sr. General do exercito fará 
Vm.M expedir sem perda nem de hum minuto, e porque con-
cidero que não poderei comrespondelo por outra parte, que 
não seja por este continente, Vm.ce estabelecerá paradas 
pelo melhor, e mais breve caminho recomendandolhe a im-
portância da brevid.® com que devem marchar, e me avize 
do seo estabelecimento, como de tudo o mais que ouver por 
minimo que seja. D.s g.® a Vm.ce. São Paulo 15 de Março 
de 1777 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Snr. Sargento 
Mor Fran.®° Jozê Monteiro / / . 

Para o Sargento Mor Com.de da V.ft de Santos 
Francisco Aranha Barreto. 

Pará Vm.c® expedir sem perda de tempo a parada incluza 
para Parnagua, que assim hê muito importante, e porque es-
tou a por me a cavalo p.a essa Villa, não sou mais istenço, 
deixando para a vista o que tenho q. ordenar a Vm.ce que 
D.8 G.e São Paulo a 18 de Março de 1777 / / Martim Lopes Lo-
bo de Saldanha. Snr. Sarg.1® Mor Francisco Aranha Barre-
to / / . 
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