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P. a o Sarg.10 Mor Comd.® de Santos.
Em reposta da carta de
a dizer-lhe, q. pelo q. respeita
as m. as ordens antecedentes;
tiverem tido bexigas, nam há
donos.

Vm.ce de 4 do corr.*® mez sou
aos negros novos, execute Vm.°®
bem entendido, q. todos os q.
embaraço de subirem com seus

Q.*0 as Comp.as de Aux.es, q. tinha determinado, se rendessem com as seis, q. actualm. te estam marchando p.a essa
Villa, também já lhe disse, q. devia de ter a todas as q. Vm.ce
entendesse carecia nesta ocazião, o q. torno a repetir-lhe.
Sem embargo de terem dessaparecido as vellas, q. os dias
antecedentes se avistaram do morro de S. Vicente, nam devemos omitir dilig.a nenhúa na vigilancia, com q. devemos
estar, porq. hé m.10 provável, q. alguas das Naos dos Espanhoes intentem os nossos portos, ao menos p.a se refazerem
de alguns mantimentos, que necessariam.4® lhes ham de faltar.
Fico certo, em q. ha de haver o mayor cuidado na marcha das Paradas, q. na verdade me dá cuid.° grande nam
terem passado nestes dias, nem de S. Catr. a p. a o R.°, nem
deste p. a aquella Ilha, em q. concidero trabalho, e ao seu
Gen.al, se por acazo vier algúa, não me dilate Vm.ce esta
noticia, como toda a mais novidade.
Ontem chegaram aqui doze soldados, e hum sarg. to do
Ygatemy, q. logo q. descaneem, m. do p.a essa V.a encorporarse ao Corpo, q. ahi tem do seu Regim.10 D." g.e a Vm.ce.
S. Paulo a 6 de Março de 1777 / /
Martim Lopes Lobo de Sald. a / / Sr. Sarg. 10 Mor Comand.® Fran. co Ar. a Barreto / / .
P. a o Cap. m Jozé Cor. a Leme Marzagam = em Taubaté.
Sendo indispensável a todo o Oficial de honra abandonar
todas as conveniências próprias pelo serviço de El Rey N.

