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Carta Regia exigindo a relação [los tas de raiz i a s Egrejas desta 
Capitania 

Dora João por graça de Deos Rey de Portu-
gal, e dos Algarues daquem e dalém mar em Africa 
snor de guiné, etc.—Paço saber auos Rodrigo Ce-
sar de Menezes G. o r e Cap.*"1 general da Capitania 
de S. Paulo que por ser Conveniente a meu Seru. 0 

Me pareceo ordenar-uos por rezolução de 26 deste 
prez. 0 mes e anno em Consulta do meu Cons.0 Ul-
tramarino remetais exactas rellações dos bens de 
raiz que possuem as Igrejas, e ordens do destricto 
do uosso gouerno, e as sentenças e rezoluções que 
liouer neste particular. El-Rey nosso Snór o man-
dou por Antonio Roiz' da Costa, e o I). o r Josepli de 
Carvalho Abreu Conselheiros do seu Cons.0 Ultr. 0 e 
se passou por duas vias. Manoel Gomes da Sylua 
a fez em L." occ a l a uinte e seis de Mayo de mil e 
sete sentos e vinte e dous. O secretr. 0 André Lopes 
da Lavre a fes escrever.—Ant." Roiz da Gosta—Jo-
seph de Caru." Abreu. 

Carta Regia cassando o liando de Rodrigo Cesar sobre jogos de 
parada p o r p e a Ordenação do Reino dispõe p a u t o liaste a respeito 

Dom João por graça de Deus Rey de Portugal 
e dos Alg. 0 ' daq.' n e dalém mar em Africa S. r de 
Guiné, etc.—Paço saber a vos R.° Cezar de Mene-
zes Gov. 0 r e Capp.™ gn. 1 da Cappitania de S. Paulo, 
q' se vio a conta que me destes em carta de doze 
de septembro do anno passado que do excesso cora 
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que não só os moradores dessa Cap."1* mas os foras-
teiros que a ella costumão hir, jogão não só a fa-
zenda própria mais alheya, rezultando delia a ruina 
das suas cazas pello mizeravel estado em que as 
poem, mas tão bem sucedem pendencias de q' se 
originâo não só feridas mas mortes , q' attendendo 
vós a todos estes inconvenientes lhes prohibireis o 
jogo de parar com hum bando q' mandareis lançar 
nessa Cid.0, remetendo-me a copia delle. Me pare-
ceo ordenar-vos que suspendaes o d." bando, pois, 
na ordenação está bastantemente provido da penna 
que hão de ter os q 7 jogão, Cuja dispozição fareis 
guardar inviolavelmente, reconunendaudo ao Ou-
vidor geral a sua infalível execução. El-Rey nosso 
S. r o mandou por João Telles da Sylva e o D.0'' Jo-
seph Gomes de Azevedo conselheiros do seu Çons.0 

Ultr. 0 e se passou por duas vias. Antonio de Co-
bellos Pr. a a fez em L. a a dezacete de Julho de mil 
sette centos e vinte duus. O secretr. 0 André Lopes 
da Lavre a fes escrever.—João Telles da Silva—Jo-
seph Gomes de Az.1,0 

Carta Regia solire a transferencia para S. Panlo i a arrematação 
flos contractos p e se faziam em Santos 

Dom João por graça de Deus Rey de Portugal 
e dos Algarues daq.1" e dalém mar em Africa se-
nhor de Guiné, etc.—Paço saber a uos Rodrigo 
Cesar de Menezes Gouernador e Capitão general da 
Capitania de Sam Paullo ; que o Prouedor da Fa-
zenda Real da Praça de Santos Tliomé Correa de 
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