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os dous mais, q. o acompanharam, e se acham ajustados com
Antonio Lopes de Negreyros, Capataz da mullada do Guedes.
No dia 18 do corrente mez desertou desta Cidade Sebastian
Domingues, filho de Gonçallo Domingues, natural dessa Villa,
onde naturalm. 1 * hade aparecer; Vm. ce o fará prender e remeter-mo seguro. D.B g.e a Vra. M S. Paulo a 22 de Dezbr.° de 1776
/ / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Juiz Ordr.° Pedro
Jozé Tavares / / .
P. a o Cap. m Com. de da Villa de Santos.
Se com a eonducta do dinhr.° viera o Pret, pelos mesmos
condutores fora logo o pagam. t o ; e nam posso deixar de admirar me q. esses Oficiais, Soldados e índios ficassem tam descongelados como Vm. ce diz, vendo todos m. t0 bem, q. nam foi
o pagamento pelo referido motivo, e estando todos tam mal
acostumados a terem pagam. 103 prontos em o outro Governo,
q. se passavam annos sem o embolsarem: Ora eu lhes faço com
prontidão a todos e veremos se nesta conjuntura, em q. pode
haver occaziam de dezempenharem os seus deveres, mostram
elles, q. nam só sam Soldados pelos Soldos q. recebem, mas
também pelo merecerem.
A incluza logo logo mandará Vm.® entregar a Fernando
Leyte, em q. lhe ordeno, q. elle e Vm. ce confiram os meyos de
toda a possível defensa, q. se possa fazer nas Barras e prayas
dessa Villa, e de S. Sebastian, elegendo ambos de acordo comum
hum Oficial ou Oficiaes dessas Subalternos Reformados, q.
marchem sem perda de temp» p. a a d. a Villa de S. Sebastian,
a disporem a possível defensa naquelle porto com os Auxiliares, Ordenanças, Pardos e Pretos da mesma Villa, dandoIhes Vm. cea as instrucçoens, q. julgarem necessarias, especialm.te
conforme as ultimas ordens q. tenho dirigido a Ym.™, e fazendo
remeter com a mesma presteza com elles p. a a dita Villa polvora,
chumbo, bailas, e todos os mais petrechos, q. forem possíveis
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repartir dos q. houverem nessa Villa, e Armazaens; porq.
ainda q. tudo será pouco, e nos será preeizo nessa Villa, com
tudo hé indispensável fornecer também aquella Ilha, e se o
Sr. Marquez, como espero, nos mandar os Socorros, q. lhe
mandei pedir, então nos arrumaremos melhor.
A Fortaleza da Barra gr. de , Forte, ou Estacada do Crasto,
e Praya seguinte, me parecem importantes, e porisso sem embargo de terem comand.68 quero e ordeno, q. o Cap. ra Fernando Leyte, tenha interinam. te inspecçam superior nas mesmas paragens, dispondo nellas a defeuça, faxinas, estacadas,
reparos, e tudo q. to for preeizo; e q. assim lhe participe Vm.ce,
dando-lhe todo o auxilio q. elle precizar, porq. ao mesmo tempo
hé preeizo, q. Vm.ce tenha á sua conta a defensa do Forte, e
paragens de dezembarque nessa Villa p. a defendella.
Também conferiram ambos Vm.cos em q. passos ventajozos devem apostar algumas peças de miudar, que ahi haja,
p. a laborarem com utilidade.
J á ahy terá chegado a Tropa, q. aqui tinha de Mexia,
comandada por Jozé Joaquim Mariano da Sylva Cezar, e a
29 do corrente ponho em marcha a q. tenho cá dos Voluntários ; e logo q. cheguem duas Compa.06 de Auxiliares, q. mandei
aprontar, tirando seis menos impedidos de algumas Comp.as
de Serra acima, as faço marchar, e toda a mais Tropa, q. lá
for preciza, e eu mesmo hirey, se lhes for necessário, com
toda a mais Tropa Auxiliar, q. ahi se puder sustentar.
Por prevençam mande Vra.M duzentas armas, polvora, e
baila p. a as Cazas de Sobrado do Cubatan geral; porq. se for
preeizo descer mais Tropas, e nam puder hir em direitura
dessa Villa, e sim ocultam.*6 por S. Vicente, poder ali armarse; o q. tudo se deve ali entregar, e encarregar ao Administrador, e Feytor naquela Fazenda.
A dezerção, ou fuga de homens em semelhantes funçõens
se deve acautellar vigilantem.40, pelo que confira Vm.ce com
o mesmo Cap. m Fernando Leyte, a paragem certa em q. devem
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fazer ancorar as canoas dessa Villa, e por lhes guardas, nani
permitindo que saya nenhúa sem licença de Vm. ce ; bem advertindo, q. em ocaziam de algum rebate falço ou verdadeyro
som.16 se poderá dar a dita licença p. a se retirarem as mulheres, homens velhos e inúteis.
Advirto porem a ambos Vm.™6, q. todos os sobreditos
movimentos, e quantos forem precizos, se devem fazer com
tal tranquilidade de animo e socego, q. nam infunda nas
gentes terror, capacitando-a de q. se fazem som.te por prevençam e segurança: em huma palavra da honra e actividade de Vm. ces confio todos os acertos.
Sem embargo da ordem, q. mandey ao Ouvidor de Parnagua, p. a fazer vir farinhas p. a essa Praça, Vm. ce escreva,
como me diz pertendia fazer a esse P. de Aguiar, p. a eonduzir p. a ahi a q. tinha p. a vender. D.s g.e a Vm.ce S. Paulo
a 22 de Dezbr.° de 1776 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Cap. m . Com.da Pran. co Aranha Barreto / / .
P. a o Cap. m Fernando Leyte Guimar.8 em Santos.
Logo q. Vm. ce receber esta se ajunte com o Comand®
Francisco Aranha Barreto, p. a conferirem e executarem o q.
acabo de dizerlhe em carta, q. lhe dirijo na prezente data;
e espero que Vm.®® nos postos, q. lhe destino na mesma carta,
dê todas as providencias e acredite o seu valor, zello e actividade. D.8 g.® a Vm.®® S. Paulo a 22 de Dezbr.® de 1776 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Cap. m Fernando
Leyte Guimaraens.
P. a o Ten. te Fran.®° Jozé P e r a = em Itú
Para Vm.cc prender desertores nam necessita de nova
ordem, porq. todos os Oficiaes estão obrigados a suprendellos logo q. lhe conste o sam, e os Paizanos denunciallos,

