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remetendome toda aque se puder achar no presente tempo,
que me afirmão ser o mais oportuno para esta colheita.
Fico entregue da carta de v m . " do pr." cio corrente, e na
inteligência do seo contexto, aque por hora nada tenho que
dizer, mais deque deve socegar o seo animo noq. me participa a respeito do Sargento Mor, que prezentemente se acha
nesta Cidade, sem que nenhua cias suas muitas ,e cavilozas
maximas possão recluzirme aos seos continuados emganos.
D. s g. e a V m . " . S. Paulo a 9 de Dezembro de 1778 / / Martim
Lopes Lobo de Saldanha / /
Para o Sarg.'° Mor C o m * de Santos.
Tenho recebido duas cartas de vm.™, datadas cie 7, e 8
do corrente mez emque me participa fazer expedir a Parada
que da Villa de Parnagua me veyo dirigida, e de que estou
entregue, mas também a chegada da curveta vinda da Bahia, deque hê M. e Fran. 0 0 dos Santos, em cuja emteligencia
fico, como entregue da Parada do Sargento Mor Francisco
Jozê Monteiro.
O portador desta hê Jozê Alvares da Sylva, que foi cabo
de Esquadra da Artelharia, e vai p.a Parnagua sem prassa de
pago, por ser precizo ao Real servisso em Auxiliar; a este
dirá vm.™ a quantidade de Morroins deque ahi se pode carecer, para elle os fazer naquela V.", e os remeter a essa, deque
vm.™ fará avizo ao Sargento Mor Francisco Jozê Monteiro,
asim para apreçar esta obra, como para a remessa delia. Ontem fis destacar clesta terra p.a essa ao Cabo de Esquadra de
Voluntários João Maciel, para vm.™ nessa o mandar meter
no Calabousso, dizendolhe que o motivo de castigalo hê pelo
dezaforo de estando de guarda ao meo Palacio, reconhecer
as mulheres que para elle entrão e saem, e o concervará
nad. a prizão com meyo soldo, thé segunda Ordem minha.
J â concidero em caminho os Nós de Pinho, por ter sabido quarta feira antecedente condutor a buscalos ao Cubatão. D. s g. e a Vm.™. São Paulo a 11 de Dezembro de 1778 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
Para o Sargento Mor da V. a de Parnagua
Francisco Jozê Monteiro, q. hê de Aux. e s
Jozê Alvares da Sylva, vai com baixa de Cabo da Artelharia, por ser util ao Real Serviço que se concerve nessa
Villa em Aux. a r , para a deceplina deste Corpo aque se obriga, como para fazer os Morrõins, . deque me aprezentou
amostra; ao Sargento Mor. Fran.™ Aranha Barreto ordeno

