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de Leme, q. escapou das Bexigas, e se fez digno de atendello, pelo sen procedim.40 e zello com q. se emprega no
serviço.
Vin.ce está na fonte das novidades e por isso lhe nam
repito e da desconfiança da Corte de Espanha pelo golpe
q. levou de q. rezulta vir D. Pedro Cevallos Vice-Rey de
Buenos Ayres com tropas, e esquadra naval.
Hé q. to se me oferece dizer a Vm.°® segurando-lhe, lhe
dezejo a mais vigoroza saúde, p. a q. com o mais suave modo
possa ir reduzindo a disciplina esse Regimento p.10 credito
seu e satisfaçam minha, que só a terei quando o Sr. Gen.al
em chefe a tenha. Com impaciência estou sempre esperando repetidas noticias de Vm.ce, e dos camaradas.
D.s g.® a Vm.c® s. Paulo a 21 de Novembro de 1776 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Snr.Ten. te Cororonel Comand.e Henrique José de Figr. do .
P. a o Coronel do Regim.40 de Infantr.a de S. Paulo, Manoel
Mexia Leite = N o Porto Alegre do Contin.4® do Sul.
As indispensáveis ocupaçoens me tem feito dilatar a
resposta das duas cartas q. de V.S.a tenho recebido datadas
de 2 de Agosto e 2 de Setembro, o q. agora faço m.40 a pressa, porq. me vejo embaraçado com o m.40 a q. tenho que
acudir.
Na de 2 de Agosto me diz V.S. a q. o Alferes José de
Sá e Camera cazara com huma parenta do contino desta Junta, pela licença q. V.S. a lhe concedeo, obrigado da precizam, em q. elle se poz de tomar este estado, bem desproporcionado á nossa vida, singularm. te no prez.4*3 tempo, em q.
elle lhe achará o erro.
Pico entregue dos mapas de Julho e Agosto, e na certeza dos dezoito prezos nam sentenciados, e de q. cinco se
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lhes nam tem confirmado os concelho de guerra; como também de q. o Alferes João Manoel da Atouquia foi destacado
a reconduzir o dr.° de S. to Catherina p. a esse exercito, e q.
daquella Ilha se recollieo hum soldado que nella tinha ficado doente.
Na de 2 de 7br.° me segura V.S. ter recebido a
carta de 22 de Julho o q. eu estimo, e q. V.S. conheca o
me interesso no beneficio do seu Regim.to nam perdendo
eassiam nenhúa de lembrallo ao Snr. Marquez Vice-Rey,
presentando-lhe as suas precizoens.

m.a
q. to
ocre-

Bem convencido estou do q. to a V.S. há de ser penozo
os soldados q. tem perdido pelas impertinentes Bexigas, e
dezerçam, cu o acompanho, e com o maior cuidado estou recrutando outros, q. os possam suprir, tendo firme esperanças; de q. os do Igatemy são bons, os quaes vou aumentando com os q. aqui tenho sentado praça, e estão fardados, q.
já sam 62, alem de onze desertores, que tenho prezo e faço
diligencia por prender os mais, como também os quatro desta ultima relaçam.
Como V.S. tem guardado os i'ardam. tos grossos, com
mais facilidade poderão suprir os calçoens.
Pico entregue das informaçoens dos oficiaes, q. eu também nam pediria, se me nam visse obrigado a remetellas
á Corte, como se me ordena.
Nam aprovo a devoção com q. o Alferes Domingos Alvares Branco, chegou a esse contiii.*® cuidando logo em cazar-se: estimarei, q. se lhe tenha feito a passagem p. a o Kegim. to de V.S., q. me parece m. to acertada com o Alferes
José Joaquim de Noronha, visto em tudo se parecer com
«eu primo de cuja conducta nada estou satisfeito.
Estimaria m.10 saber o para que o Snr. Ten. te Gen.al
chamou ao Ten. te Manoel Martins do Couto Reys.
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Devo agradecer a V.S. a tranquilidade em q. ee conserva o seu Regim.10, e a satisfaçam que delle tem o Sr.
General, tudo devido ao seu chefe no qual eu confio o adivirto da minha chegada pelo que sempre q. eu possa me
achará V.S. pronto p. a dar-lhe gosto em tudo. Deos g.e a
V.S. S. Paulo a 21 de 9abr.° de 1776 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Coronel Manoel Mexia Leite / / .
P. a o Cap. m Com. de de Santos Francisco Aranha Barreto
Na prez.4® madrugada fiz dirigir a Vm.c® a parada p. a
S. Cathr. a em resposta da q. Vm.ce me tinha dirigido da
mesma Ilha com a sua carta de 18 do corrente, e nam coube no tempo escrever a Vm.c®, o q. agora faço, em resposta
da sua datada em 20 deste mesmo mez, q. na próxima noite
recebi.
Vistas as informações q. Vm.™ me deu do soldado Manoel Joaquim do Esp. to Santo, e nam ter ainda jurado bandeyra quando dezertou perdoemos-lhe por esta e Vm.™ o
mande p. a esta Cidade p. a servir nella e se lhe reduzir a
farda ao uniforme prezente.
Fico entregue da relaçam das idades, e postos dos oficiaes Aux.®8 dessa Marinha; e porq. me consta q. elles tem
receyo q. a mandei pedir para lhes dar baixa, pode Vm.c®
socegallos q. a d. a relaçam hê p. a se formarem os Mapas de
todos os Regimentos de Auxiliares, q. devo mandar p. a a
Corte.
Fico certo q. Vm. ce mandou entregar a carta q. lhe dirigi p. a o Juiz Vereador dessa Villa; e q. remeterá por Parada as outras cartas p.® S. Sebastiam, e Ubatuba; porem
tenho reparado nam me ter respondido a hum Capitulo
da carta, que lhe escrevi em 8 do corrente, e nam sei se

