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P.a o Cap.m Antonio Dias Torres = em Mogy guassú. 

O portador desta hê o Ten.te Joam Bonif.° de Mendonça 
e Gouveya, a q.m Vm c e dará da sua Comp.a quatro soldados, 
q. o ham de aeompanliar p.a o estabelecim.t0 do Reg.° do R.° 
grande, de q. o d.° Ten.*® vay encarregado; e como chegasse 
a esta Cidade o Cap.m Andre Correya de Lacerda com nove 
soldados da sua Comp.a, por lhe terem desertado os mais: 
Ordeno a Vm.06, faça as mais exactas diligencias, por des-
cubrir estes dezertores, e remetermos sem perda de tempo, 
que vindo, como homens de bem, poderei moderar o castigo, 
que pela dezobediencia, dezerçam, e infidelid* merecem. 

D.8 g.e Vm.™ S. Paulo a 1 de Março de 1777. 

P. S. Quando Vm.0® p.a esta diligencia necessitar de au-
xilio da Just.a, e Ordenanças, lho pedirá em meo nome / / 
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / . 

P.a o Cap.m da Orden.a de Mogy merim 
Agostinho do Prado Villas Boas. 

Pelas relaçoens juntas verá Vm.00 os Aux.es q. das Comp.83 

dos Capn.8 Andre Correya de Lacerda, e Antonio Luiz de 
Moaraes Pissarro, esquecendo-se da fidelidade de Portuguezes, 
e da honra, com q. seus Avos serviram ao seu Soberano, dei-
xaram de encorporar-se as suas Comp.as no tempo, q. delles 
se preciza, querendo antes cahir na vileza de dezertores; e 
porq. hê precizo nam viverem como taes nos Domínios de S. 
Mag.® F:. Ordeno a Vm.0®, q. com a mais escrupuloza dili-
gencia os faça prender, e remeter-mos, sem q. se preocupe de 
afilhados, ou outro qualq.r motivo, porq. da falta de exe-
cuçam desta ordem ha de Vm.0® ser responsável. Deos g.e a 
Vm.06 S. Paulo a 2 de Março de 1777 / / Martim Lopes Lobo 
de Saldanha / / 


