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P.a o Cap.m Mor de Taubaté. 

Acabado de expedir ordem ao Cap.m Jozé Correya Leme 
Marzagam p.a conservar na sua Comp.a ao Sold.° Antonio 
Antonio Rapozo, na coneideração de ser certo o q. se me 
representou recebo a de Vm.ce, e como nella encontro m.40 

diverso do q. me foi prez.4®, Vm.ce mandará entregar a 
carta incluza ao referido Cap.m, em q. lhe ordeno, q. seguro 
lhe entregue o d.° Antonio Rapozo, p.a Vm.°® o remeter 
prezo, em observancia da ordem, q. p.a isso tem; e juntam.48 

lhe estranho o modo de responder a Vm.ce, e pedir-lhe a gen-
te, q. lhe falta p.a completar a sua Comp.a., de q. espero 
o d.° Cap.m se abstenha, p.a me nam dar a ocazião de cas-
tigado, e conservar a jurisdição de Vm.™ intacta, q. qr.° 
exercite, sem q. eu possa convir em a izenção, q. pertende, 
tão prejudicial ao Real Serviço. D.8 g.® a Vm.ce. S. Paulo 
a 15 de Março de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Sald.a / / Snr. Cap.m Mor Bento 
Lopes de Leão / / . 

/ 

P.a o Sarg.t0 Mor Com.de da V a de Santos. 

Agora, q. sam seis horas e meya da tarde recebo duas 
cartas de Vm.°®, húa com a do Ten.4® Joaq.m Coelho da 
Luz, em q. lhe participa a chegada de huma Curveta, em 
q. vem o Capellam, e outras pessoas, e q. na sua retaguarda 
vem mais duas, q. escaparam da Armada Bspanholla, e nel-
las vem o Administrador da Armaçam; e também me remete 
a p.4*8, q. teve da Bertioga, e a nada disto tenho q. respon-
der mais, q. ratificar-me nas ordens, q. lhe tenho dirigido. 

Na 2.a carta de 14 do corrente me diz Vm.ce, q. nesse 
mesmo dia chegara a essa Villa com cinco dias e meyo de 
viagem huma Parada do Sr. Marquez Vice Rey, para o Sr. 
Gen.al de Santa Catherina, e que como esta estava tomada 


