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Villa, aquém Vm.™ mostrará esta, dezejando, q. de huma vez 
se acabem semelhantes opoziçoens prejudiciaes ao Real Ser-
viço, e de q. en nada me satisfaço. D.8 g.e a Vm.™. S. Paulo 
a 14 de Março de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Saldanha / / . 

P a o d.° Gap.m Marzagam 

Depois q. ontem respondi a de Vm.™, persuadido a q. o 
q. nella me reprezentava, era como me dizia, acabo de rece-
ber huma do Cap.m Mor dessa Villa, remetendo-me a copia 
da carta, q. este escreveo a Vm.™ em 9 de Março, pela 
qual se vê, q. Antonio Rapozo, inda q. tivesse sido soldado 
da sua Comp.a, se achava já a annos alistado nas ordenan-
ças, ainda q. injustam.te, porq. nenhum Capitam tem a 
jurisdição de izentar Soldado sem despacho do seu Gen.aI. 
Também o d.° Cap.m Mor me remete a carta de Vm.™, a 
qual sinto ver, porq. dezejava, q. entre Vm.™8 houvesse a 
melhor armonia, e q. de mão eomua servissem a El Rey 
N. Senhor sem paixoens particulares, e porq. nesta p.4® a 
conheço, e devo evitar todas: Ordeno a Vm.™, q. logo q. 
receber esta, sem perda de tempo, e sem embargo da ordem, 
q. pela minha carta de ontem 14 do corr.te lhe dirigi, entre-
gue Vm.™ seguro ao referido Cap.m Mor o d.° Antonio Ra-
pozo, p.a ser conduzido á m.a prez.a, em execução da ordem, 
q. ao d.° Cap.m Mor tenho dirigido, e confio de Vm.™, q. 
daqui p.a diante se finalizem tam vergonhozas entrigas; re-
correndo com a atenção, q. S. Mag.e tanto recomenda, ao 
d.° Cap.m Mor todas as vezes, q. necessitar de homens p.a 

reencher as praças, q. lhe faltarem, o q. dou a Vm.™ por 
m.10 recomendado. D.8 g.e a Vm.™. S. Paulo a 15 de Março 
de 1777 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Sr. Cap.» 
Jozé Correya Leme Marzagão. 


