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P. a o M. 0 de Campo do Terso de Infantr.a Aux. ar
da Marinha de Santos, Fernando L.10 Guimaraens.
Com grande satisfaçam minha provi ontem a V. Sa. no
posto de M.e de Campo do Terso Auxiliar dessa Marinha, e
a Francisco Aranha Barreto, seu Sarg. 10 Mayor, e com igual
acabo de receber de V. Sa. de 7 do corrente pelo zello, actividade com q. V. Sa. se tem prezentem.16 empregado no
Real Serviço, de q. eu nunca poderia duvidar pela sua.
conhecida honra, e vallor; e como segundo os avizos q. tive
do Sr. Marquez Vice Rey, de nam poder socorrer-me com
o de q. necessito p. a huma vigoroza defensa, no cazo de
me atacarem essa Marinha, mudo de sistema, e tomo a rezoluçam de defenderme do modo, que na carta do Sarg. 10
Mayor Fran. c o Aranha Barreto, determino ao qual V. Sa.
dirá, lha mostre, e sobre esta mesma rezoluçam o ajudará
V. Sa. p. a q. se execute com aquelle acerto, q. eu posso
esperar da confiança q. delle faço, encarregando-lhe esta
ação, cazo de a haver. D s . g.e a V. Sa. S. Paulo a 11 de
Janr.° de 1777 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. M.° de Campo
Feirando Leyte Guim.s / / .
P. a o D. or Medico Joaq. m Jozé Fr. e da S. a
=

em Santos.

Estimo como devo, q. os ares dessa Villa restituíssem a
Vm.06 da grande moléstia, q. aqui padeceo, e como agora se
tem agravado m.10 a do D. or Ouvidor, q. se acha sangrado
duas vezes no braço, e este tem húa g.de fé em Vm.™, eu q.
dezejo concorrer p. a tudo o q. lhe for de beneficio, mando
com esta seis índios p. a poderem conduzir a Vm. ce a esta
Cidade, onde o espero com a mayor brevid.e, pondo-se a

