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as vá intregar ao dito Sargento Mor para este receber a
que lhe pertence, e faça expedir as mais com a brevidade
possível por assim ser conveniente ao Real serviço, cujae
deligencia dou a Vm.ce por muito bem recomendada. D.s g.
a Vm.ce. São Paulo a 1 de Abril de 1777 / / Martim Lopes
Lobo de Saldanha / / .
Para o Cap. m Mor de Pindamonhangaba
Francisco Ramos da Silva.
Jozé Ramos de Araujo, Jozé Pedrozo Corr.a, e Jozé
Roiz' do Amaral, soldados da Cavalaria Auxiliar dessa V.a,
esquecidos da fidelid. e q. devem ao seo Soberano na oeazião
de marchar a sua comp.a para esta Cid.e, e na de todos se
destinguirem prostrando o seo zelo e promptidão, se deichacharam ficar em suas cazas, não só mostrando a sua rebeldia,
mas dando com a sua má conduta tão perneciozo exemplo,
pelo que se me fas emdispençavel castigalos, ordeno a Vm.ce
que sem perda de tempo mos remeta a minha prezença prezença prezos, pagando a sua custa á escolta que os conduzir,
e
cuja deligencia lhe dou por muito recomendada. D.s g. a
Vm.ce. São Paulo a 1 de Abril de 1777 / / Martim Lopes
Lobo de Saldanha / / .
Para o M. e de Campo Fernando Leite Guimarains
—de Santos — alias p.a o Comand. e Aranha.
A carta induza para o Sargento Mor de Parnagua
Francisco Jozé Monteiro, liê de muita importancia pelo que
logo que Vm.ce a receber a fará expedir sem demora para
que marche de dia, e noite, com todo o cuid.°, e se aeazo
já ahi não estiver o seo M.e de Campo como me capacito,
Vm.ce lhe fará expedir a induza que tãobem emporta a sua
entrega, a qual poderá fazer o mesmo p. r que levar a parada
para o d.° Sargento Mór, e Sr. Gen.al do Exercito.
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Com a mayor impaciência estou todos os dias esperando
carta de Vm.ce, com alguas noticias dos Castelhanos, e como
para decidirmos o modo de dezalojalos careço eu e o Sr.
Vice Rey do Estado, hê sumam® percizo que sejamos informados com a mayor brevid.6 dos Navios de Guerra que os
Castelhanos tem em Santa Catherina, e se já sahio o resto
da sua esquadra, será sumamente conveniente que V.ce veja,
como pela p. te de terra, se poderá mandar pessoa que Vm.ce
julgar capas de fazer esta averigoação, e que de lá mesmo,
informe direito ao Rio de Janeiro ao d.° Sr. Marques Vice
Rey, e a mim pelo caminho mais breve.
Toda a demora do Tenente Joze Joaquim Marianno da
Silva Cezar, hê prejudicial, pelo que espero suba com toda
a brevid.e, e que Vm.ce com a mesma me avize dos dois
sobjeitos benemeritos para entrarem em Alferes das Comp.as
do Cap. m Bonifacio Joze, e Antonio Jozé de Carvalho.
Eu careço aqui de bastantes pederneiras pelo que a
proporção das que se acharem nos Armazéns, mande Vm.ce
passar ao Cubatão o mayor numero que lhe for possível.
Já expedi trinta cavalos digo quinze cavalos a condução
dos trinta barris de polvora, e logo que cheguem com ela
voltarão a conduzir o sal que se fas percizo mayor porsam
dele pelo q. mandará Vm.ce apromptar outros duzentos alqueres para os mandar buscar logo que estejão nestes
termos. Por carta do Sr. Marques Vice Rey recebida hoje
sei que o Sr. General de Santa Catherina, e mais officiaes
comand. tes se achão na Capital do Estado conduzidos por
embarcaçoens Castelhanas, depois de huma vergonhoza capitulação, acham-se prezos nas fortalezas para se averigoar
esta, e se dar parte a El Rey nosso Senhor. D.s g.e a Vm.ce.
S. Paulo, 2 de Abril de 1777 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Senhor Sargento
Mor Fran. 00 Aranha Barr.*0 / / .

