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Carta Regia ordenando une Francisco de Brito Peixoto seja reconduzido 

como capitão-mor da vi l la de Laguna 
Dom João por graça de D. s Rey de Portugal 

e dos Algarues daq. m e dalém mar em Africa S.' de 
Guiné, etc. — Paço saber a vós Governador e Cap-
pitão general da Capitania de São Paullo, q' o ouvidor 
geral da villa de Pernaguá Antonio Alz. Lanhas 
Peixoto me deo conta em carta de quatorze de 
Abril do anno passado, em como tirára rezidencia 
ao Cappitão mór da villa da Laguna e da Ilha de 
S."1 Catliarina Pran."' de Brito Peixoto (1) por ter 
servido tres annos o d." posto ; e pelo q' constava 
do dito de sessenta Testemunhas q' por elle forão 
perguntadas se mostrava haver se o supp." com muy 
honrado procedimento nas obrigações do d.° posto, 
recta intenção, e louvável zelo, e p. h l informação 
extrajudicial q : fizera não achara q' lhe advirtir 
antes m.'° q' louvar, em cuja eoncideração : Me pa-
receo recommendar-vos o reconduzaes 110 dito posto 
por convir a meu real serviço. BI Rey nosso S.' o 
m. d o u por Antonio Roiz' da Costa, e o D. o r Jozeph 
de Carvalho Abreu Conselh. r o s do seu Cons.0 Ultr. 0, 
e se passou por duas vias. Antonio de Cobelos 
Pr." a fes em L ix . a occ."1 a vinte e cinco de Junho 
de mil sete centos, e vinte e sete. O secret r . 0 

André Lopes da Lavre a fes escrever. - Ant.0 Roiz' 
da Costa. — Jozeph de Caru." Abreu. 

(I) Paulista muito proeminente , filho do illustre Domingos 
de Brito Peixoto e cunhado do capitão-mor Diogo Pinto do l íego. 
Vide annexos C e D do vol. III. 

( V . da II.) 


