
Portaria 

Porquanto se faz precizo transportar da V." de Santos 
para esta cidade, e daqui para o Porto de Araraytaguaba, 
mais quatro pessas de Artilharia de Calibre de Seis, e o 
caminho se acha já damnificado por conta das enchurra-
das: Ordeno ao Sargento mor Manoel Caetano de Zuniga 
pase a consertar, e reparar o d.° Caminho, e se lhe expi-
dão todas as ordens, na mesma forma, que já se lhe ex-
pedirão em W de Agosto do anno preterito de <1769, para 
o mesmo effeito. 

S. Paulo a 17 de Fevr.» de 1770—Com a rubrica de 
S. Ex.a. 

Bando 

Porquanto são notorias as ruinas e precipícios, com 
que se acha desbaratado o Caminho do Cubatão, sendo tão 
grandes as dificuldades, que nelle se experimentão, que tem 
afugentado delle os viandantes, transportando o Commercio 
a outras partes, com notável detrimento do bem comum 
dos Povos, sendo esta hua das mayores cauzas da deca-
dência, e pobreza desta capitania; e alem disso Seacha o di-
to caminho tão interrompido, e embarasado que por elle se 
faz impraticável o transportar as munições e petrechos, q' 
he precizo mover repetidas vezes p. a as expedições do Real 
Serviço; o q' tudo necessita de hua prompta e efficaz provi-
dencia, p.* q' cesem totalmt.0 os damnos, e inconvenientes 
q' se padesem á tantos annos: Ordeno ao Sargonto mor Ma-
nuel Caetano Zuniga pase imediatamt." a fazer Consertar o 
d.° Caminho p / o q' lhe dou poder para que posa obri-
gar todas as pessoas de qualquer estado, gráo, ou condi-
ção que tiverem terras na estrada que vai desta Cidade p.* 
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o Porto do Cubatão, p.a q' logo mandem Compor as suas 
testadas na referida estrada; e a íação por tal modo fran-
ca, que não haja o menor embaraço para passarem por ella 
Carros; e p.a o referido se tirarão dos Armazéns da v.a 

de Santos todas as ferramentas necessarias; e p.a este tra-
balho se puxarão todos, e quaesquer Soldados da Praça de 
Santos, o M.e do Trem, Carpintr.0 da Ribr.a das Nãos, com 
os índios do escaler, e todos os negros da Fazenda do 
Cubatam, que pertencem a S. M.a, o que tudo se unirá a 
mais gente, e escravatura, q' os donos das testadas trou-
xerem em sua Comp.a, e p,a o referido Ordeno a lodos 
os Off.es militares, justisas, Off ." de Aux.09, e Ordenanças-
que para o referido lhe for pedido. O que tudo se cum-
prirá Sem duvida algiia, pena de Serem prozos todos os 
que faltarem em executar esta minha determinação. 

X 
S, Paulo a 17 de Fevr.0 de 1770.—Com a rubrica de 

S. Ex.\ 

Portaria 

Porquanto hé necessário fazer transportar mais Artelha-
ria do Porto de Santos p.° o da Araraytaguaba; e esta se deve 
embarcar no Rio pequeno, para descer com menos traba-
lho até a Aldeã dos Pinheiros. Ordemno ao Cap.m Ballhesar 
Roiz' Rorba vá explorar o dito Rio, e desembarasar algum 
tronco, ou diíiculd.® que tenha Sobrevindo, depois q' Se 
mandou Limpar o anno passado. S. Paulo a <18 de Fevr.0 de 
1770.—Com a rubrica de S. E.r:\ 
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