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quer procedim.to poderia rezultar mayor diseredito a essa
família, esperei oeasiam q. com pretexto diverso podesse eu
encobrir a cauza do justo castigo; occorreu finalm. te bum
tal ou qual pretexto de mandar vir esse insolente liomem á
minha prezença; porem como elle se refugiou foi preciso defirir-lhe em huma petiçam, e com destreza p. a ver se assim
tornava a aparecer; e logo no seguinte dia remeti portaria
ao Cap. m Mor, p. a elle a entregar ao Juiz Ordinário, p. a
fazer a d. a prizão e publicar outra cauza delia, q. era ter o
tal Barata, confessado em hum seu juram. to ter concorrido
p. a a fuga de hum prezo, e nam hum Juiz q. foi dessa Villa,
e porque Vm.ce se me oferece a prender ao tal Barata, e
trazermo com segurança; lhe ordeno q. estando elle dentro
dos limites desta Capitania, faça Vm.ce esta preciza diligencia, levando p. a cila entre os mais o Cap. m do Mato Joam
Per. a Caldas, que me dizem ser capaz p. a huma diligencia de
empenho: e p. a segurança do segredo da cauza da prizão
mostrará Vm.ce o § seg.te aquém quizer, depois de prezo
o sugeito.
Ordeno mais a Vm.ce prenda e traga a esta Cidade a
hum Manoel Antonio Barata, com toda a segurança, e a
custa dos bens delle, pela culpa q. confessou em hum juram. to de ter concorrido p. a a fuga de hum criminoso. Recomendo-lhe m. t0 esta diligencia. D. s g.° a Vm.ce S. Paulo a
27 de Novbr.° de 1776 / / .
Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Ajud. e Manoel
da S.a Neves / / .
P. a o Sarg.to Mor da Villa de Itú
Respondo a duas cartas de Vin.ce, huma de 24 do corrente e outra de 26: Em q. t0 a primr. a ordeno a Vm.co q ' logo
faça prender e remeter me o Taballiam dessa Villa Marcellino Jozé de Crasto, e q ' depois diga ao Juiz da minha p. t0
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mande segurar o Cartorio, fazendo Inventario delle, cujo oficio servirá interinam. te o Escrivam dos Orfaons, outro sim
dirá Vm.M da m.a p. te ao d.° Juiz, e ao Vereador q' servia
em lugar delle, q' lhes estranho m. to nam tomarem a Querella
q ' o Pardo forro Francisco pertendeo dar contra o d.° Taballiam, da qual o mesmo Juiz Ordinário logo tomará; e
como o dollo do Vereador, servindo de Juiz, foi mayor pois
vindo Tabaliam de Sorocaba, uzou dos subterfúgios q' Vm.ce
me expõem p. a não tomar a Querella, nem atender ao despacho q' a este resp.10 dirigio o Dr. Ouvidor, Vm.ce intime
da minha parte ao d,° Vereador Joam Leme de Frias, p. a
q ' sem perda de tempo venha á minha prezença dar a razam de semelhante procedimento.
Em q. t0 a carta de 26. Chegou o prezo João Pedrozo de
Oliveyra; e como Vm.ce nam aponta a data da ordem
porq' se prendeo, he preciso mandar me dizer, se se prendeo
por despacho meu, proferido a requerim. to de alguma p. te ,
se por ca^a ou portaria minha, e de q' data etc.
Faça diligencia por fazer prender a Joaquim Roiz', e
ao dezertor Lourenço de q' me falia na prez." sua carta, e
fique de acordo a mandar prender todos os desertores de
q. tiver noticia, e todos aquelles q. lhes darem coito ou os
auxiliares. D.® g.e a Vm.ce Sam Paulo a 29 de Novembro
de 1776 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Snr. Sarg. to
Mor Antonio Pacheco da Sylva / / .
P. a o Cap. m Comand.® de Santos.
Agora me consta q. dos m.t0B pretos q. vieram nas próximas embarcaçoens dessa Villa, se acham já m. tos com Bexigas, e porq. se nam houver pronta providencia, se tornará
a atear o flagello, q. no decurso de dous annos tem padecido
esta Capi t ania, de que por Misericórdia de Deos estava agora
izenta; Ordeno a Vm.ce q. logo q. receber esta, averigue esta

