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dos crimes capitaes nam prescriptos devem vir as originaes
devaças, fcando lá os traslados, e todas as mais culpas bastará q. venhão respectivam.1® quando os culpados forem prezos ou seguros á custa delles, quando tiverem com q. paguem,
e exofficio quando o nam tiverem.
D. s g.e a Vm.1* S. Paulo a 15 de Dezbr.° de 1776 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Snr. Juiz pela Ordenação
Joam Francisco Gomes / / .
P. a o Cap. m Mor Salvador de OHvr.a Leme.
José Felipe, portador desta, vay com ordens ligitimas,
em beneficio de seu patram, e dos mais credores de Rodrigo
Pedroso, levantar o sequestro, que no gado deste se tinha
feito pelos respectivos Direitos: Pelo que o recomendo a
Vm.1® p. a o guiar, e dirigir nessa dilig.a, p. a se evitarem mais
prejuízos aos mesmos credores. D.B g.e a Vm.ce. S. Paulo a
15 de Dezbr.° de 1776 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / .
P a o Cap. m Gom.d® da V> de Santos.
Ajuntaram-se nesta conjuntura as cartas de Vm.®® de
9 a 12 do corrente a q. passo a responder.
Pelo indio q. trouxe a primr. a das ditas cartas remeti
logo o Despacho, q. Vm.°® mandou pedir p. a o M.° do Hyate
de Santa Catharina.
Passo á segunda carta. Neila me expõem Vm. M a falta
de petrechos q. agora acha nos Armazéns; e nam reparo,
nem estranho fazer-me Vm.®® ainda agora esta reprezentaçam
por ver q. ainda q. ma fizera desde q. instantem.*® lhe tenho
recomendado a defensa dessa Villa, e Barras, nam poderia eu
dar-lhe providencia, por saber Vm.°® q. os Armazéns desta
Capitania sam os dessa Villa, e q. os nam há nesta Cid.® p. a
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prover lhe taes faltas, q. nam admitem a dilaçam de eu me
recorrer ao Rio de Janr.° e Corte.
Nesta constante certeza e ter Vm.ce á sua ordem nessa
Villa os Armazéns, e faculdades minhas q. lhe tenho dado,
e dou p. a mandar fazer toda a despeza necessaria, sem até
agora estranhar eu alguma, antes aprovar toda a dispoziçam
de Vm.ce lhe lembro, e ordeno, q. o prez. te remedio q. puderem ter essas faltas, q. Vm.™ ainda agora me representa, somente nessa Villa se pode dar, remediando se humas eouzas com outras, concertandose, arrumandose e compondose as
possíveis, e reduzindo se tudo aos melhores termos e forma,
q. ahi se lhes puder dar; pois aqui em S. Paulo, nada se
pode fazer mais, que o mandar a Tropa q. cá tenho paga,
e Auxiliar, q. for necessaria; e com efeito na próxima quarta
feira faço destacar daqui a restante do Regim.to de Mexia;
e com avizo de Vm.ce mandarei também a restante dos Voluntários, e eu mesmo hirei, sendo necessário.
Recebi os Mapas; e bem prezentes tenho os soldados pagos das Fortalezas, e a necessid.e em q. estaram; porem nam
tem sido possível terlhes já acudido: fardei cá todos aquelles
a que pude chegar, e ainda restão m.*08 e p. a estes, e esses
tenho me recorrido multiplicadas vezes ao R.° de Janr.°, e
até agora nam tem sido possível socorrer me o Snr. Marquez,
mas promete fazello, logo q. possa.
No Pret futuro incluirá já Vm.™ com soldo intr.° os
soldados, que protege, q. tiverem sido recondusidos á seis e
sete mezes.
Obrou Vm.ce m.*0 bem em mandar assistir com o mantim. to q. lhe pediram p. a a Sumaea, que trazia vinte e cinco
dias de viagem de S. Catherina, em q. hiam remetidos os
Desertores Castelhanos.
Ocupe Vm.ce no q. for necessário a seu camarada Fernando Leyte Guimaraens, pois certo estou no q. Vm.™ me
diz, de q. elle se nam escuza e ambos Ym.™5 participo, e
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que em huma pequena Promoçam, q. fiz de Ajudantes p. a
os Regimentos de Auxiliares me nam esqueci de prover o
recomendado de Vm. ces Inácio Roiz' Lx.a, e suposto q. este se
oferecia a servir com o actual soldo de Inferior, com tudo
também será atendido, em ter meyo soldo de Ajud. e , q. sempre hé m.10 mais, do q. elle pedia, e Vm.°® lhe avize, q. pode
mandar tirar a Sua Patente.
Na sobred.a ordem geral compreendida estava toda a
providencia, q. se puder dar, porem p. a responder a tudo
das de Vm.ce convenho e ordeno q. logo se emende o erro,
q. tem as muralhas da Fortaleza da Barra grande, isto hé
as eanhoeyras, p. a sem impedim10. laborar a Artelharia. D.B
g.e a Vm. re . S. Paulo a 15 de Dezbr.° de 1776 / / Martim
Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Cap.1"" Comand.e Francisco
Aranha Barretto / / .
P. a o R. mo P.® Provincial dos Religiozos Menores
= N o Rio de Janeyro.
R. mo Snr. P.® M.e Provincial Fr. Cosme de S. Antonio
= O R. do P.® M.e Fr. Braz de S. Francisco, benemerito
Sobrinho e Comissário de V. R. ma , que com credito da Religião enehe nesta Cidade a Cadeyra e a Comissairaria, fará
prez.1® a V. R. m a a carta de oficio, q. lhe escrevi em virtude
de outra de idêntica natureza, q. me escreveo o Ill. mo e Ex. m o
Sr. General de Goyaz, elle a atendeo com a brevidade preciza que pediam as angustias do tempo, q. nam permitiam o
mediato recurso a V. R.""1, e eu estimarei, q. V. R. m a lhe
aprove a pronta atençam, q. lhe mereceo o referido meu Officio: Outros mais lhe dirigi em occurrencias indispensáveis,
q. suponho aprezentará também a V. R. ma q. lhe dará a aceitaçam que merecerem e a mim m. tas occasioens de mostrar
lhe o m. to q. venero a Sua Sagrada Religiam, e de obsequiar
a V. R. m a como m. to dezejo. D. s g.® a V. R. m a m.3 an.6

