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a pessoa; que tiueçe terras do porto do Cubatão 
atlié esta Cidade, aprezentace os titullos, porque as 
possuião p. a q' cada liu se obrigaçe, a fazer a sua 
testada, e 110 cazo que ouvece aiuda algiías por de-
volutas, as pedicem p. a dallas, com essa mesma 
obrigação, o que sucedeu a dous liomês, que as 
pedirão principalmente, as do pico da Serra p. a estas 
partes, tudo emcaminhado a liurar o povo de qual-
quer inposto, espero q' o Dez. o r Ouvidor Geral, se 
haja com Vm. c e s de ssrte, que sem a vexação, con-
siga o tal intento, sobre o que lhe escrevo sigurando 
a Ym. c e s desejo o seu sucego, e concorrerei, com 
tudo quanto puder p. : i darlhe Gosto. G. l l e D. s a V. c e 

m. s ann. 8 São Paulo 3 de Mayo de 1723— Rodrigo 
Cesar de Meneses. 

Registo de Ima carta a' se escreveo ao ouvidor Geral a Vil la de 
Santos estando em correição 

Houtem respondi a Vra. sobre o q' me havia 
reprezentado do conserto do caminho, e a ocupa-
ção, em q' me achava, me embaraçou dizerlhe, tudo 
quanto se me oferecia sobre este particular, o que 
agora faço. Pareçeme ser precizo, p. a que o intento 
se consiga, com maiz facilidade, que Vm. i l convoque 
a Camara dessa Villa, e lhe porponlia as rezoins 
que ha, p. a ifeituarçe a tal hobra devendo ser ou-
vido o povo q' me preçuado não deixará de con-
vir nella. sendo valuntariam. t e , e llies parecerá árduo 
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pondo se lhe por obrigação, porque logo lhe dão o 
nome de tributo, e pello que me consta o não teve 
athéqui ónus algu p. a o conserto do tal caminho, 
achando se atlie o prezente a Villa nessa posse, e 
me parece q' pella mesma Ley do Reino se não 
podem por fintas involuntárias, sem ordem de S. 
Mag.e mais q' atlie a contia de quatro mil reis, isto 
hé o q' entendo, e se Vm. c e entender o contrario, 
que possa destruir esta rainha inteligençia obrará 
como lhe parecer, pois sempre o fará sem encon-
trar o serviço de S. Mag.° como me consta que a 
Camara e maiz pessoas estão promptos para serem 
ouvidos pareceme se lhe não deve negar esta cir-
cunstancia. 

Os dias passados atendendo, a q' poderia cora 
mais suavidade fazerce caminho mandei lançar hu 
bando, em q' declarava q' toda a pessoa que tiuece 
terras do porto do Cubarão atlie esta Cidade apre-
zentace Os titullos, porque as possoião, p. a obrigai-
los a fazer a sua testada, e 110 cazo que houvece 
alguas devolutas, as poderião pedir p. a lhe enicar-
fegar a mesma obrigação, o que sucedeu a dous, ou 
tres, que as pedirão ao q' darão sem falta algua 
comprimento, pois nas sesmarias, que lhe mandei 
paçar, lhe mandei por a clauzula, de perderem as 
terras se o não executasem, hé o que posso dizer a 
Vni. c e sobre este particular, esperando q' o seu modo, 
purdencia, e actividade, consiga tudo sem avexa-
Ção, não necessitando de mais demonstração q' a 
da sua afabilidade q' esta costuma vencer maiz q' 
a força. G. d 0 D. s a Vm. 0 6 m. s ann. 8 São Paulo 3 de 
Mayo de 1723—Rodrigo Casar da Meneses. 
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