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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 
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pelos Espanhoes me remetia a dita parada a mim para 
dispor dela, pelo que sou a dizer que se não foi esqueci-
mento ficar a dita parada em caza de Vm.ce, a perdeo o 
indio porque me não aprezentou mais do que a parte dela 
do Rio de Janeiro, para onde Vm.ce a deve fazer retroceder 
sem perda de tempo se ahi ficou. Pico serto em ter chegado 
a esse porto a Sumaca de q. hé M.e Francisco Esteves depois 
de ter aribado a Bertioga, e q. trouxe nela ao admenistra-
dor, e varias pessoas, e no mais que elle conta, queira D.8 

que seja verd.e o que ele diz da nossa Escoadra que me 
deve cuidado, e ainda me não conformo com o q. elle sigura. 

Não duvido que o inimigo traga efectiva guarda costa 
na Barra, e Portos dos suburbios daquela Ilha, que assim 
se lhe fas precizo, para aver de conservar. 

Se a chuva que agora aqui está caindo com a mayor 
força parar, ainda estou na rezoluçam de no dia dezacete 
partir para essa Villa, e quando totalmente esta me emba-
race que será pereizo continue comtanto excesso como agora 
partirei no primeiro dia q. ela mo permitir. D.8 g.e a Vm.1*. 
S. Paulo 15 de Março de 1777 / / 

Martim Lopes Lobo de Saldanha = Snr. Sarg.4® Mor 
Francisco Aranha Barreto = 

Para o mesmo Sarg.4° Mor Comand.4® 

Remeto a parada incluza p.a Parnagoa em resposta da 
q. ontem me remeteo, e como nela me sigura o Sargento Mor 
Fran.®° Jozé Monteiro, que dois Regimentos dos que esta-
vão em Santa Catharina, vem marchando em direitura a 
esta Capitania pelas prayas, para o que tomou ele a bem pen-
sada rezolução de os mandar socorrer com farinha e mais 
mantimentos, e não sei se poderão seguir o destino de virem 
dessa Villa e ser emdispençavel pereizo acodir a fome que 
já terá destruído m.4® p.4® daquela tropa, ordeno a Vm.08 
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