P. o Sarg. Mor de Cavallaria de Voluntários Reaes
Jozé Pedro Fran. Leme, q' se acha nas partes do
Sul do R.° grande de S. Pedro.
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Agora que se me faz precizo responder a p.*®, q' o Coronel Manoel Mexia Leyte me dá de ter chegado com o seu
Regim. ao Campo de Porto Alegre, qr.° pela mesma Parada
responder as quatro cartas de Vm.°® pelas sua ordem; pelo q'
q. a primr. do Pouzo do Bispo em 22 de Fevr.°, em que
Vm. venceo as marchas, seg.« o Roteyro, eu o estimo, e
igualm. as suas expressoens, com q' m. me obriga: fez Vm. ®
m. bem em descançar nelle a Tropa hum dia, visto ter
tantos de chuva, e temporal, o q' eu sinto, e igualm.** a perda
do Cavallo da Comp. de Leme: O Furriel da d. Comp. Luiz
Manoel chegou bem doente, porem achasse livre, e em acabando
de convalescer, se hirá encorporar a sua Comp. .
Pela carta de 2 de Março fico certo, no dia de déscanço,
q' Vm. teve em Sorocaba thé onde lhe tinha dezertado os
Soldados Aleyxo Leyte do Prado, Pedro Gracia q' logo
expedi ordens para serem prezos aparecendo, e estimo q' Vm.
daquella Villa levasse mil e seiscentos pederneyras para todo
o Corpo da Cavallaria.
Pela carta de 30 de Março escrita do Carrapato me segura
Vm. * ter ali chegado em 14 do corrente, achando aliás mais
Comp. , o q' eu sinto, pois na verd. se nam deviam dilatar
tanto; singularm. depois de tanto pelas minhas ordens por
escrito como de viva voz lhe fazer ver a importanca de se
adiantarem, e o q' mais depressa se avistasse com o Exercito,
mayores demonstraçoens dava da sua honra: fez Vm." m.
bem em as fazer marchar logo: o ponto está em q' ellas se
nam demorassem em outra parte, q' talvez q. chegassem ao
Exercito fosse tarde, oque eu sentirei sempre, nam me servindo
de desculpa o pouco milho, q' Vm. me diz, tinha aprontado
o Ten. Jozé Joaquim Mariano da S. Cezar, q' no q' tinha,
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nam fez pouco serviço naquelle Sertão, onde os Capitaens lho fizerão menos com a sua ineonciderada demora.
Fico entregue do Mapa, q' Vm. com a sua me remetéo,
e relação das praças, q' lhe ficaram nesta Cidade e caminho
té aquelle tranzito
M. estimo, q' a Comp. de Pinto trocasse todos os seus
Cavallos por Capoens, e mais o estimaria, se nesta troca não
desse motivo de chegar a m. prezença reprezentaçoens, aque
de Justiça devo atender; fico certo nos Cavallos, que trocou
Macedo, 01ivr. , e Leme e os q' se caparam.
Estimo, q' Vm.« prendesse tres dezertores da Comp. de
Leme, e hum da de 01ivr. , eu me capacito, q' Vm. os havia
de mandar conduzir prezos seguros té chegar ao Exercito,
onde dando p. ao Sr. Ten.^ General, elle lhes mandará dar
o castigo, que merecem.
João Antonio de Barros, Soldado de Leme escapou com
vida das terríveis moléstias, que padeceo, e se acha pronto a
marchar, logo q' eu lhe determine, obrigandome m. o dezejo,
que tem de encorporarse a sua Companhia.
Nam tenho duvida, a q' sejam cabos de Esquadra os dous
Soldados propostos da Comp. de Pinto, se bem que segundo
a minha lembrança o que ficou nesta Cidade se restituhio, e
me pedio licença p. marchar, o q' fez a tempos, e dezejo saber, se chegou a encorporar-se á sua Comp. .
Ultimam.^ recebi as suas cartas de 5 e 6 de Abril, escritas em o Reg.° da Curityba; e S. Antoni® da Lapa ora
daquelle Reg.° me segura Vm.°® recebera 97 alqr. de milho
50 alqr. de farinha, 16 Boys, e 81 cavallos, e que estes se
achavão cançados, do que nam duvido pela desordem, com q' as
mais Comp.* se serviram delles em p. , em q' era impossível
ao Ten. Jozé Joaquim Mariano buscar outros pela esterilidade
do Paiz; nam tem culpa o referido Ten. ^, que o gado seja
bravo, nem me admiro, que o seja tanto como Vm. me segura; eu me persuado pela pronta execuçam que este Ten.
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tem dado as minhas ordens, que se tivesse outro mais manço
lho daria agora sim sinto, que o d.° gado lhe fugisse, e que
porisso obrigasse a Vm. a fazer algua falha visto a circunstancia que lhe tenho ponderado e Vm. * conhecerá melhor,
sentindo como me capacito nam estar Vm.^ no Exercito ao
tempo dos primeiros progressos delle: eu saberei do Ten. Jozé Joaquim a cauza, q' teve p. a desordem, queVm. ® mereprezenta, e farei com q' nam haja outra. Bem sinto eu
a q' o Ten. * João de Castro ahi fez com a troca de
hum Cavallo seu com hum de hum pobre homem, a
quem se faz indispensável embolçar do prejuízo, q' lhe
fez, reçarcindolhe o excesso do mais, que valia o seu
Cavallo; e porq' estou bem certo, q' Vm. não havia de ser
sicente desta traficancia, indigna de hum Oficial bem nascido,
lhe reprezento, p. que Vm. logo logo faça, q' este Ten. ,
satisfaça ao Tropr.° Joam Leyte o Cavallo Rozilho, q' forçadam. * lhe levou, o que me ha de ser prezente.
Sinto a dezerçam do Soldado Manoel de Jesus, e estimo
Vm. fizesse avizo delia p. a Curityba.
O Cap. Pinto levou das Fazendas da sua Caza cinco Escravos, e hua Mulata Rapariga, e nam devendo fazelo, porque
nam sam seus, com infinito pezar meu sei, que elle cuida mais
no seu divertim. , doq' na sua obrigação, pois nas circunstancias prezentes, no q' só devia cuidar era em levar boa
espada, m. polvora, e baila, q' sam os divertimentos de hum
soldado Honrado. Pelo q' Vm. da m. parte lhe estranhará
severam. esta sua determinação, e que logo logo sem demora
remeta, tanto os cinco Escravos, como a Escrava a entregar ao
Cap. Mor Reg. das Lages, que do contrario darei as providencias, que melhor me parecerem.
Tenho respondido as suas cartas, e agora só me resta segurar a Vm. o conceito, que me deve, que estou convencido,
me hade merecer sempre continuando na mais regullada Conducta. D. g. a Vm. S. Paulo a 1 de Mayo de 1776 //
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Senhor Sarg. mór
Jozé Pedro Fran. Leme.
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