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I JTRODUCÇ o

Dá-se hoje eomêço á publieação do eatalo '0 elo. manuseri

ptos da Bibliotheea aeional do Rio de Janeir, atisfaz ndo-se
por ésta fórma a uma neeessidad inde linavel tanto mais

urgente em estabelecimentos cresta orcl m, quanto m n s ere

ralmente conhecidos do público são os thesouros 1 qu se

-tracta.

O nucleo da collecção manuseripta, que actualm nte po sue
a nossa Bz"6liotizeca, data da vinda do princip -re . nt d. JOãO,

que, passando-se de Portu 'al ao Brazil em fins de 1807, I ara
aqui fez transportar a Real Bibliotheca da Ajuda, qu l-r i
d. Joseph I formára para sub tituir a anti a biGlioth ca r la

consummida no incêndio, qu e-seguiu ao t nem to le 1.° de

Novembro de 1755. Aqui foi lia franqu a la eren rosam nte
pelo principe-rei aos que para isso obtinham pr' via lic nça sua,

confiada aos cu i lados de fr i Gregorio Jos' Vi eras do

padre Joaquim Damaso, da ongregação do rato rio, que
haviam accompanhado a familia real á sua nova eôrt .

o Rio de Janeiro cons rvou-se o padre Damaso como

bibliothecario da R ai Biblioth ca at' 1822; mas como não qui

zesse adherir á I roclamação da nossa. indep nd neia, r ti rou-se
para o reino de Portugal, levando nessa oecasião, inão todos

os manuscriptos confiados á ua guarda, uma I h a cópia LI

antes a maxima parte d'elles, pezando-Ihe, como dizia, de não

1 oder fazer outro tanto aos impressos. (( Em verdade, pond ra.
nnocencio da 5ih a, foi ésta uma prova de zêlo e sollicitude
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no desempenho de suas funcções; da qual resultou que os dictos
manuscriptos voltassem a ser recolhidos na Bibliotheca Real da
Ajuda, aliits teriam ficado no Rio de Janeiro, e fariam hoje
parte da Bibliotheca Publica d'aquella côrte. »

Felizmente para nós, não levou comsigo o p. Damaso toda
a collecção de manuscriptos, tanto a denominada do Rei, como
a do I71júztado, segundo geralmente se-cuida; pois como já foi
dicto no I volume dos A1tnaes da nossa Bibliotheca (pag. 159),
códices em numero superior a mil, que foram do uso privado
d'el-rei d. José e cl'el-rei d. João VI, ainda hoje se-conservam
na respectiva secção da Bibliotheca Nacional, e até mais,
papeis e documentos officiaes escriptos do proprio punho do
p-. Damaso, dos quaes alguns relativos á sua administração da
Real Bibliotheca.

Cumpre notar que com o principe-regente viera tambem
uma preciosa collecção de manuscriptos, que no palacio das
Necessidades se-conservavam em archivo separado, e aos quaes
se-dava a designação de - Ma1tztsc7~iptos da C07~Ôa. - Esta col
lecção porém nunca foi encorporada á Real Bibliotheca, apezar
dos grandes esforços para esse fim empregados pelos dous bi
bliothecarios a que nos-temos referido, e até ainda por alguns
ministros do Estado. O visconde de Villa Nova da Rainha, na
qualidade de guarda-joias da corôa, conservou-a sempre debaxo
de sua immediata inspecção, deposi tada em uma casa da nação
na rua do Ouvidor, de onde voltou com o rei para Lisboa. Nada
pois nos-ficou d'ésta colleccão que era, segundo a tradicção
c@flstante, preciosissima e se-compunha de mais de seis mil
códi€es.

Todos os impressos e manuscriptos do espolio de frei
José Mariano da Conceição Velloso foram offerecidos pelo p.
provincial do convento de Sancto Antonio d'esta côrte, onde
fallecêra esse nosso notabilissimo botanico, ao principe-regente
<:1. JOão para a sua bibliotheca em Nóvembro de 18II. Por
essa occasião veio a sua importante Flora .fbtminensis, ainda
·eIlltã0 inédita e hoje publicada desde 1825, exceptuada uma
parte do texto.
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Em r8 r 7 fez-se a acquisiçãO da valiosa livraria do conde
da Barca, composta de muitas obras importantes, preciosas e
raras, que o douto conde pudera colligir nas suas viagens por
diversos payzes de Europa. Entre os poucos manuscriptos
que faziam parte d'esta collecção nota-se uma curiosissima
BzNia latina, de pequeno formato, escripta em finissimo pe~gaz

minho e lettra gothica quasi microscopica, da primeira ametade
do seculo XIV.

Em r8r8 comprou-se ao architecto José da Costa e
Silva, e adjudicou-se á Bibliotheca a sua collecção de desenhos
feitos á mão, pincturas, estampas, camafeus, moldes, e livros
impressos e manuscriptos. D'ella nos-provieram vinte manus
criptos, quasi todos em lingua italiana. « Estes manuscriptos,
diz a respectiva relação, são de lettra do célebre astronomo
JOãO Angelo Brunel1i, e ainda que não tenham todos o seu
nome são reconhecidos serem delle por José da Costa e Silva. »

Da livraria do dr. Francisco de Mello Franco, comprada
para a Bibliotheca pela portaria de 7 de Janeiro de 1824,
vieram-lhe trez manuscriptos.

Da livraria do conselheiro José Bonifacio de Andrada e
Silva, doada pelos seus herdeiros á Bibliotheca acional em
Maio de 1838, éonstante de cêrca de cinco mil volumes, em
grande parte de obras allemães, sôbre muitos ramos da scien
cias naturaes, e de edições recommendaveis de typographos
afamados sôbre diversos assumptos scientificos e litterarios,
nos-provieram alguns códices manuscriptos em portuguez e al
lemão e uma copiosa collecção de chartas au tógraphas ele
pessoas notaveis de todos os payzes, afóra uma bôa porção ele
papeis e documentos officiaes.

Por morte do marque?. de Sancto Amaro passaram varios
manuscri ptos elo seu gabinete para a nossa Bibliotheca em
Octubro de 1841.

Em Julho de 1853 entraram para o mesmo estabelecimento
41 volumes de obras várias manuscriptas provindas do espolio
do distincto medico e naturalista Antonio Corrêa de Lacerda,
obras éstas deixadas em testamento pelo auctor ao govêrno

• •



imperial. Estes manuscriptos comprehendem noticias inéditas,
abundantes e preciosas, sôbre a historia natural e especialmente
acêrca de plantas do Pará e Maranhão e suas applicações me
dicinaes e economicas, sendo accompanhados os volumes l'esta
collecção de desenhos coloridos de perfeita execução.

Nos ultimos dias de Dezembro do mesmo anno de 1853
veio encorporar-se ás nossas riquezas a opíma e escolhida li
vraria do argentino d. Pedro de Angelis, contendo numerosas
obras impressas e 1,295 manuscriptos, relativos todos ao sul
da America. Comprando-a realizou o governo imperial uma
importantissima acquisição, não só por serem todas as obras
que a-constituem de real merecimento, relativas geralmente á
historia d'essa parte do nosso continente, e algumas mui raras,
como tambem pelo seu perfeito estado de conservação, nitida
mente enquadernadas, e oFrerecendo particularidades qu lhes
-augmentam o valor e taes como as-póde exigir o mais escru~

puloso bibliophilo.
D'esta colIecção ha um catalogo especial impresso sob o

titulo:
« ColIeccion de obras impresas y manuscritas que tratan

principalmente deI Rio de la Plata, formada por Pedro de An
gelis. Buenos-AÍ1'es 1853, in-8.o gr. de 232 pp. num. )

Em 1872 o sfír. dr. Alexan lre José de 'IelIo Moraes
fez doação á Bibliotheca de perto -de 200 volumes manu cri
ptos enquadernados, contendo muitos documentos officiaes, não
todavia coordenados e vindo não poucos d'elles incompletos
pelo nenhum cuidado que se-teve no seu agrupamento e ar
ranJo.

Em Março de 1873 foi comprada á sfíra. d. Francisca da
Costa Ferreira Lagos, viuva do commendador Manuel Ferreira
Lagos, a parte mais valiosa da variada, escolhida e primorosa
livraria de seu finado marido e toda a sua importante collecção
de manuscriptos, que montam a mais de 300. Depois da de
Pedro de Angelis é ésta a collecção de manuscriptos mais in
teressante que possuímos, especialmente porque versam quasi
todos elIes sôbre cousas do Brazil; baste-nos dizer que d'ahi ~
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vieram as conscienciosas e estimaveis memonas do nosso natu
ralista Alexandre Rodrigues Ferreira, e temos demonstrado o
valor da acquisiçãO.

Junctem-se a estes muitos papeis e documentos avulsos
adquiridos por dadiva de benemeritos particulares, e hemos
dado idea do que compõe a resumida, mas ainda assim pre
ciosa secção de manuscriptos da Bibliotheca.

Até 1873, em virtude da falta de pessoal idoneo, não se
-havia feito d estas riquezas mais do. que um inventar~o sum
marissimo e incompleto, sinão desordenado e quasi impresta, el.
Nesse anno porêm começou o trabalho regular do cataloo'o
dos manuscriptos incumbido pela direcção da Bibliotheca ao
snr. Alfredo do Valle Cabral, a quem manda a justiça se-tri
bute neste logar a devida homenagem pelos relevantes serviços
que assim prestou ao paiz e ás lettras. E' obra sua boa parte
do catalogo, que ora sae a lume da publicidade.

Em 1876 graças ao decreto n. 6,141 de 4 de Março c1'esse
anno, que reformou o regulamento da Bibliotheca deu-se orga
nização conveniente a ésta secção, habilitando-a a continu:J.r e
completar os bons trabalhos iniciados trez annos antes. O ca
talogo que hoje se-começa a publicar é mais uma prova de que
a alludida reforma consultou o bem público, e foi um grande
passo na ,ida cl'esta utilissima instituição.

Eis o plano seguido neste trabalho.
Para maior facilidade na pesquiza dos càdices e documentos

que a Bibliotheca possue estabeleceu-se a grande e principal
divisão de Codzús nlati~ os ao Brazil e Codices extran/w ao
B7'azz! Na primeira parte, que agora se-imprime, adoptada a
classificação constante da tábua que vai em seguida, começou
se pelos escriptos que se-referem a todo o Br3.zil; passou-se
depois aos das suas cajita7zias e provincias, tomadas segundo a
sua posição geographica, e aos que têm relação com a im
portante questão de limites; abriram-se emfim duas classes p:J.ra
obras de brazileiros e papeis relativos a brazileiros, outra para
as chartas e autographos, que comptamos por milhares, de per
sonagens notaveis na politica, nas sciencias, na litteratura, e

•
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completou-se todo o trabalho com dous indices alphabeticos
remissivos, um dos auctores e outro das materias.

A exemplo dos mais adeantados e modernos redactores de
catalogos e obedecendo ao preceito de L. A. Constantin no
seu tractado de Bz'bliothe.c01zomia, não é o trabalho que ora
se-começa a imprimir uma « simples e pura compilação de
nomes» de auctores e titulos de obras. Conservou-se para
cada obra o seu titulo fiel, quando o-ha, com todas as singu
laridades de orthographia, abbreviaturas e mais signaes chara
cteristicos, sem omittir nenhum dos dados biblio e paleogra
phicos indispensaveis em taes casos, como: indicação si o
manuscripto é autógrapho, original, cópia authêntica ou cópia
de cópia; a sua data certa ou presumivel; numero de folhas
ou páginas, e si numeradas ou não; as dimensões do corpo
do manuscripto; si inedito ou já actualmente publicado, e neste
caso por quem, em que tempo e onde; emfim, tudo quanto
respeita ao verdadeiro auctor e ao objecto do manuscripto em
notas explicativas e críticas, de modo a contentar a curiosidade
do leitor ou a ministrar-lhe o contingente de auxílio bibliogra
phico, litterario, biographico ou historico, de que se-poude
dispor ou que se-entendeu podia ser consultado com proveito
e in terêsse.

, Guardando em cada classe a rigorosa ordem chronologica,
só abrimos excepção para os códices que representam collecçõe
compostas de documentos de datas muito afastadas entre si;
taes códices não figuram no logar que lhes-assignaria o do
cumento mais antigo; puzemo-los no fim da respectiva classe.

Eis o plano que se-seguiu na composiçãO cl'este catalogo.
Certo é que não faltou para elle nem vontade de acertar, nem
a indispensavel diligencia; sirva isto de attenuar-lhe as máculas,
que as-tem sem dúvida, porque não ha obra humana sem de
feitos.

Bibliotheca acional elo Rio de Janeiro, 9 de Fe ereiro
de 1878.

@I'-. _f. fi· 3eàeit.a de ..J!Lella. -J'
...
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T.ÁBUA DA OLAS SIFIOA;OÃO
DOS

MANUSCRIPTOS RELATIVOS AO BRAZIL

r. Brazil em geral.

II. Amazonas e Pará.

III. Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba.

IV. Pernambuco, Alagoas, Sergipe.

V. Bahia.

VI. Espirito Sancto, Rio de Janeiro.

VII. S. Paulo.

VIII. Paraná, Sancta Catharina, Rio Grande do Sul.

IX. .Mirías Geraes.

X. Goyaz.

XI. Matto Grosso.

Questão de limites (referencias).

Obras várias de brazileiros.

Papeis relativos a brazileiros.

Chartas e autographos de brazileiros notaveis e de ex
trangeiros de qualidade que estiveram no Brazil ou
d'elle se-occllparam.

Indices remlSSlVOS das materias e dos auctores.
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Oodices relativos ao Brazil

BRAZIL ElI1 GERAL

1. BuHa do Papa Alexandre 6.° de ii se [as menção neste
tratado.

Em latim. Cópía por lettra do XVJII seculo.
5 ff. não numero De 23 X 13 cento

Ood. .~~-i sob o n.· 3.

R' datada de Roma a. 4 de Maio de 1493. Vem in-extenso,
com a traducção castelbana em frente, no Reclleil complet des trai

tés, conventions, &. de OarloR Oalvo (Pari, 1862), tom. I, de pp.
5 a 14, com o seguinte titulo:

« Bula del Papa Alejandro VI,
América á los reyes católicos Fernando
de 1493. »

Fal-3 esse e criptor preceder da considerações historicas se
guintes:

« Quando Oolombo de cobriu as India. occidentaes, Fernando,
rei de Oastella, obteve sua concessão do papa Alexandre VI. Deu
ella motivo a uma discus ão entre a Hispanba e Portugal, que
foi submettida á decisão do soberano Pontifice. Ohrisiovam 00
lombo havia seguido o curso do sol, emquanto Vasco da Gama
llavegou em ramo OppO'lto quando descobriu as lndias. Para con
ciliar os intel" se elc am'Jas as P ll'tes, pl'OpOZ a Sancta Sé dividir
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o globo terrestre em duas 1)orç5es eguaes, e conce eu por esta
buJJa á Hispanha tudo o que pudesse ella descobri a oeste de
uma primeira linha mel'idiana, collocada a cem leguas ao oe te de
uma das 11 has Açores ou do Cabo \Terde (Santo Antão, a mais
septentrional, 36.· ao O. de Li boa)' e a Portugal o paiz que re
conhecesse a l'este d'e" e meridiano. comtanto que não tivesse sielo
occupado por nenhum principe christão ant. do dia de Natal do
mesmo anno. Essa linha, chamada a Linha de marccLçáo, s pa
rou o Brazil da America meridional.

« El-rei D. João, que reclamava a pos e da ilhas ~Iolncas,

protestou contra essa bulia. Não obstante, para aplainar as e1iffi
culdades que podiam de futuro sn citar- e entre a duas coróas,
ele Portugal e de Castella, conveio- e lU submettel-a á decisão de
trez commis arios de cada nação, que e-reuniram em Torde~ilhas

a septe de Junho de mil quatrocento noventa e tI' z. Este tra
çaram uma nova linha, chamada Lfnha de demarcação, porque des
truía a outra, levando-a uuzentas e septenta leguas mais ao oeste:
e concordou-se em que todo os paizes situado ao O. d'esse me
ridiano pertenceriam á Hi panha, e OR ao oriente a Portngal.
Esta decisão foi approvada a 2 de julho, em Arévalo, pelo r i de
Ri. panha; e a 25 de fevereiro do seguinte anno, em Evora, pelo
de Portugal. »)

Ao tl'anscrever es. e documento declara o sfir. Calvo que o
-houve del ejemplar impl'eso en Lisboa el afio de 1750.

Essa bulla vem transcripta na integl'n, com a vcr ão ]10rtu
guezfl, ao lado, no tom. 3,·, de pp. 44 a 51 dn, Collecção do Trata
dos, convenções, &. de José Ferreira Borges de Castro, sob o titulo:

« BulIa do
dos Portuguezes
1493. »

Pap:L Alexandre VI, obre os descobrimentos
e Hespanhoes, dada cm Roma a 4 de maio de

Traz tambem a declaração de ter Rido extl'ahida do exemplar
impres o em Li boa no anno de 1TO.

João Franeiseo Lisboa, no:> seu' c( Apontamentos, noti 'ias, e
ob.'ervlLçóes para servir m á historia I Uaranhão (Jornal de
Timon, Maranhão, 1 53)) pnblíca uma trad ncção d'esta bulIa feita
])01' outra trad ncção fl'anceza, por não lhe-ter ido pos ivel al
cançar o original em latim ou hispanhol.

Nas «Considérations géographiqucs SUl' l'histoire du BL'ésil »)

do illustre D'A, zac, vice·pre idente ql1e foi da Sociedade de
geog7'{{1Jhia ele Paris (Pari" 1857), vem o topico ÍLllldamental
d'e sa bulia na língua original, com a seguinte declaração:

r

r
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•• cc Eis aqui, n~o no seu interminavel descnvolvimento, porém
pelo menos na sua parte mais importante, a phrase essencial da
bulJa de Alexandre VI. II

E ta bulia tambem . e-acha inserida na ua totalidade por D.
Uartin Fernandes de Navarrete, entre os documentos diplomaticos
da sua - Colieccion de los viages y descubrimientos, que hicieron
por mar los ESl)afioles de. de fines deI siglo XVo- (ll1Iadrid, 1821>
a 1837), no tomo II, de I p. 28 a 35, com a traducção caste
lhana em frente.

D'esta bulia tracta tambem 80101'zano na sua obra De india
1'llm jure, tomo I, Iiv. I, cap. VI, l1.OS 69 a 73, e tran creve-a por
extenso, no original, no mesmo tomo I, liv. II, cap. XXIV, da
mencionada obra, Ainda o referido auctor a-reproduz traduzida em
romance no seu tl'actado Politica indiana (Antuerpia, 1703), liv. I,
cap. X, de pp. 24 a 26.

A no ,a cópia pertenceu á Real Bibliotheca.

9. Tratado de Tordesillas de 2 de Julho de 1494.
Em castelhano. Cópia por lettra do 18.° seculo.
3 fl'. não numero 23 cento X 13.

Cod. ~~ sob n.O 1.

Vem na Provas da Historia genealogica da casa real portugu ::a
de d. Antonio Caetano de lousa, ,01. II (1742) de pp. 94 a 106,
ob o titulo cc Concordia fuita no anno d 1494. entrc o. Rey

D. Fernando de Ca 'tella, e EI-Rey D. J(ão II. de Portuga,l, sobrc
o que tocaria a cada huma das Coroas, do que stava por dc co
brir no Mal' Occano. O Original está na Torre do Tombo, maço
4. gaveta 17. II

Cumpl'e observar não só que a nossa cópia, comparada com
a fonte uI ra indicada, não é exacta, como que é incompleta, ter
minando na fi. 3 pelo seguinte pel'iodo = natul'ale dellos Iodais
tl'atal' concordaI' y =

O nr. Calvo, na na impol'tante obl'a - Recu iI omIl t des
traités, conventions, &, de tou les états de I Amériquc latine =,
reproduz integralment e tractado ·om o seguÍllte titulo:

cc Tratado d Tor le 'illa, firmado solemnemente el 7 de
junio de 1494, y aprobado por el Rey de E pana el 2 de julio II

om a decIaraç~o de ter sido tomodo de la Coleccion de Tratados
de Castro, tomo III, p. 52. Com efl'eito, lla Colle'cçito de tl'atados,
convençõ s, &, de José Ferreira Borges de Castro, vem o referido
tractado da pp. 52 a 64 do men ionado tomo terceil'o.

Da noticia historica dada pelo firo Calvo acêrca d'e. te tractado
daremos ao leitol' curioso o resumo em seguida:

2
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Em consequeneia da rivalidade e, tabelecida entr r os reis Ca
tholico, Fernando e Isabel, a quem a bulla de Alexandre VI de 4
de :M:aio ele 1493 elera o senhorio exclusivo ela terras da Ameriea,
e D. João II de Portugal, que reclam:wa a ,na parte lla partilha
do novo munelo, concordou-se em se- ubmctter a d(n'ida á decisão
de tres comm.is urio de cada nação, que e-reuniram em Torde
silhas a 7 de jlmho de 1494. A deci ão então tomada foi appro
vada em 2 de julho em Arévnlo 1) lo rei ele Ri panha, e a 25 de
fevereiro do anno . eguinte em Evol'a pelo de Portugal. - Veja-se
Herrera, eléc. I, livro II; Gomara, liv. I, cap. 19; Lc{tfitau Rist.
des de con,crte, tom. I, liv. I; Torquemada, Monai'. Indianna,
liv. XVIII, cap. 3.°

Por via d'este aceôl'do COll"icl'am amba, as poten ia em en
viar quatro embarcaçõe com a tl'onomo, navegadores e geogra
pbo , com o fim de e tabelecer m a linha divi oria do territorios
que to 'm'iam a cada uma da 'oroa~. (C Este tractado, acrescenta
o fir. Calvo, tomou um ebul'actor ainda mais inviolavel pela
,:an<:ção do papa Julio II, cuja bulia, de 24 de Janeiro de 1506,

foi coml11unic-ada pelo arc bispo d Braga e o bi po de is u (?)
a . u re_pectivos soberanos. "

Fizeram-se duas tentativa.. para 'hegarcm ao desejado accôrdo,
mas uinda dous anuos depois da segunda, i to é, em 1526, novos
m'bitros e C01l1mi urio, se-renniram em SevÚha, e a])ó muita
<:onferenci:l, uma larga discn..são, em que tomaram I arte juris
con. ultos, gcographo e monge, diz Al'gen ola (Conquista de las
islas J.lIolueas, liÚ1'O I), em \'ez le r e..olverem as difficuldades, não
iizeram sin:Io augmental-a .., deixando ai nda mai s azedos o animos
cl· parte a parte. Pelo que conceme ;í linha de demarcação, o
co_mographos tanto hispanho orno portuO'uezes, não tendo fi
xado o \[\,101' das leguas guialldo-..e por instrumento imperfeito',
10l' chal'tas nauticas e roteil'OS pa.rticulares o não por observações
astronomicas exactas, chegaram are. ultado diverso.. As, im, para
o. hi, pmlboes a extensiI.o do continente amel'icnno entr Porto
T- el!w, no mar do sul, e o eabo Saneto 19ostinho no do norte, el'a
de 51.°; ])am os portLguezes comprehendia 55.° Traetou- e de es
tabalecor a linha de demarcação pela mboceadul'a do rio lli[ara
nhão de um lado, e do outro 1)cla do Sctncto Antão e Orgão, com
]ll'ehonclonuo o rio da Prata e toda a c03ta até á bahia de S. Vi
cente.

ln. i timm os cosulOgl'apbo. p0rtugllczes em que, si este me
l'idinllo cahis. e na bocca do Maranhão, eleVel'ilt passar muito além
d'acluella babia, ])orque cc entre o cabo . Agostinho e o :Maranhão
na 14.° e 2/3 de di tancia, e entre c.. e CHbo e a dieta bania não ha
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•mais·que 10.°; que, por con equencia, a linha de demarcação não
podia passar por ambos os ponctos. Entre a ilha de Sancto Antão
e o cabo S. Agostinho comptam-se mais ou meno, 3_°, e 14.° 2/3
entre o cabo S. Agostinho e o Marauhão, os quaes sommados
fazem 17,° e 2/S' Faltavam quasi 5.° para completar o numero ele
22.° l/S' ou 370 leguas concedida á eo1'ôa de Portugal De de en
tão uma con ieleravel extensão de continente, ituado entre o
Prata e a bahia de S. Vicente, foi reclamada por cada uma elas
dua, poteucias, até que a reunião do dous reino sob o sceptro
do me, mo monareha (1580) poz termo á pendencia. Foi isso, diz
Solorzano (tom. I, lív. I, cap. 6, n.O 74) um effeito da providencia,

afim de que, sob a direcção' de um só rei, se-propagasse com mais li
berdade entre a nações barbaras a luz do Evangelho, como tambem para

evitar as cliscv.ssões occasionadas pelo descobrimento das Philippinas, a
que tinham os portuguezes mais direito que os castelhanos. "

Para terminar a indicações histo1'i ·as que julgamos opportuno
l'ecordar ao leitor acêrca el'este Tractado, l:esumiremos aqui o que
a e e respeito se-lê na Arte de verificar as datas (Tomo 13.°, Paris.
1 32).

Tendo Colombo descoberto a Ameriea para a corôa de Caso
tella, xpe liu o papa AI xandre VI duas bulia, a 2 e a 3 ele
Maio de 1493, para limitar as nova posses ões hi panholas no
Oceano para o oe te, e separal.as das portugueza" pam l'e te, 101'

um meridiano que pas a se de um polo a outro, m leguas ao
oeste d'uma da ilhas de Cabo Verde, declarando que este arranjo
em nada prejudicaria a anterior s conqui tas dos portllguezes e
as conces ões lontificia anteriormente feitas a c te. O que d 1'a
oceasião ao dieto espirituoso de Francisco I de França, reproduzido
por João Francisco Li boa liO eu Jornal de Timon (Maranhão,
1 53, pago 30 do eu Apontamento, noticias e observações para
servirem á Historia do ~Iaranhão) « ele qlle de ejava que lhe-mos
tra em a verba do testamentc de Adão, qne partilhava o novo
mundo entre eus irmão os reis de Ri panha e de Portngal, ex
cluindo·o a elle da hrrnnça." Con,encioDoll" e tomar por linha de

con('es~ão ou de demarcação um m 'l'Ícliaoo q ue p~l, 'as'e pela mais
o<:cidental da. men 'iollllda ilha chamada de Sancto Antão j não
se.estipulou porém o valor da lagua que se·dena adoptar, i as
chama la legaes de Castella, de 26 '/2 ao grau, i a leguas mari
nha:, de 20 ao grau, ou si as portugueza, de 17 e 1/2ao grau.
Calclllando- e por estas, a dift'erença seria de 580 legllas, cm vez
de 370, l'eelamadas por Portugal.

Tenclo el·rei d. João II dirigido reclamações á corôa de Cas
teUa a propo ito d'est:1 decisão, as ignaram a dua potencia um

•
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accôrdo, pelo 'qual cou. entiam que a linha de d marcação recuasse-
270 legua para o occident , e que o du' ito de descobrimento e
conquista do lado do orien e pertenceria sempre ao r i de Portu
gal, e o do oceidente aos reis de Ca tella.

E se com-enio memoravel foi olemnemente a signado em Tol'
llesilhas a 7 de junho de 1J,.93, apl)l'ovado pelo rei de Hispanha
a 2 de julho seguinte, e p 10 ele Portugal a 27 de fevereiro :de 1J,.9J,..
A cópia d'es e traetado, a'3signada por d. J ão II, foi levada á ci
dade de Setubal, na Castella, a 5 d eptembro d mesmo anno_

Como se-vê, ha alguma differença n'essa indicações entre a.
Arte de verificar a datas e o snl'. Calvo, cujo rnemorancluJn histo
rico demo. m principio.

Os eo lDogl'aphos eastelbanos tomaram p r base, para firmaF
• linha de limites, a ilba de Sancto Antão, a TI').ai· occidental do
todas as de Cabo Verde; os outros a ilha do Sal, a mais oriental
tI'ellas: d'esse desaccôrdo e la falta de combinação pl'évianovalor
da legua resultou ficar este trabalho sem effeito. Comtudo os hy
dl'ographos portuguezes pretend ram que tinha Portugal direito a

200 legua de terreno no Bl'Uzil passando a linha de demarcaçã()o
pelo rio da orôa, p rto do Maranhão e não longe de S. Vicente.

D'e e tractado cita D'Avezac a parte essencial em hi panhoL
na suas cc Considérations géographiques SUl' l'histoi1'e dn Bré it
(Paris, 185i) li, á pago 165, nota F" precedendo-a do seguinte:

cc Ei aqui, em sellS termo elO. enciaes, a e:tipulação funda
mental Llo tratado de Tarde iUas, li

Kanrrete cita-o na. sua integra sob o n.O LXXV dos docu
mentos diplomatieos da sua cc Colleccion de los viages y descubri
mi ntos que hieie1'on por mar los bespanoles de de fines deI:
siglo XV (Madrid, 1825 a 1837) ", no tomo II, de pp. 130 a.
143, com o titulo:

cc Capituhtcion le la. pal'ticioll deI mar Océano, hecha entre
los Católicos Reyes D. F mando y DODa Isabel, y D. Juan Rey
de Portugal. (Original Reg. dei Arch. de India eu S villa.) "

O SUl'. ,isconde de Porto-Seguro, na Rua cc TIi toria Geral
do Brazil (2." edição, Vienna, 1876)" diz a c se re peito:

« Esta cOlwencão foi eff ctivamente a 'ignada. m Torde i
lhas em 7 tI Junho de 1J,.9J,.lI e accrescenta em nota. ccRatifica.da~

em Arénlo aos 2 de Julho, em Setubal ao. 5 de otembro de s
anno. ')

Ainda ahi ha. di,ergencia. em datas.

Tal é o que ue historico julO'n,mos le,er mencionar em relaçã~

com o Tractado de Torde illta .
r
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S. Carta de Pero Vaz de Caminha a elrei d. Manuel, dando-

lhe noticia do descobrimento da terra de Vera-Cruz, hoje
Brazil, pela armada de Pedro Alvares Cabral.

Com. = Snõr. - posto que o capitam moor desta. vos a frota
c asy os outros capitaães spreuam a vo sa alteza a noua
do achamento de ta vossa terra noua que se ora. neesta
nauegaçom achou. nom leixarey tambem de dar disso mi
n ha comLa a vo's 11 alteza asy como eu milhor poder aimdl1
que pera o bem contar e falar o saiba pior que todo
fazer =

Ac. = o que de la Receberey em muita mercce. beijo a
maãos de voca alteza. deste porto seguro d.l. vosa ilha
da vem cruz oje sesta feira primeiro dil1 de mayo de
1500. - p01'O uaaz de caminba. =

Cod . .E.~~ 2 ff. não num., 12 dictas num., 1 não num.

ópia authentic:a extl'ahida do original autóO'l'apho existente
na Real Torre do Tombo de Li-boa, ga,eta ma so 2, n.O 8, pelo
erudito official-maiol' el::1 referida Torre do Tombo, sill'. João Pedro
<la Costa Basto, em fin de 1 iG.

Em seguida á charta, quc con ta de 12 folha numcrada,
occorre em folha separada:

(C Barão de Santo Angelo, Consul Geral do Bl'azil em Portu
gal c Dominio!;, &, &, &. - Reconheço auth lltica e ta copia da
'Carta de Pel'o Alvc digo dc P 1'0 Vaz de Caminha a. EI-Rei D.
Manoel sobre a de coberta do Brazil, e cripta pelo SUl'. João Pedro
da Costa Bastos, Official maior d,\ Real Torr do Tombo. - E
para. que conste mandei pa sal' a l)rcsente que a . iO'nei e fiz liar
'Oln o Sello das Imperiaes Armas deste Con ulado G ral.-Lisboa

12 de Dezembro de 1876. - Barão de Santo Angelo, Consul Geral. I)

E' precedido o có lice por duas chartas autógral)has, relativl1s
·a ésta cópia da relação de Caminha, uma do sfir. barão de ancto
Ang lo ao director da Bibliotheca. e outra do SUl'. Costa Ba, tos

. ao nosso digno consul geral em Lisboa.
Ei-la :
-Li boa 11 de 10b.'o de 1876.-Meucaro S.'D.' Ramiz Galvão.

Fiz-Ih uma prome a ha dia, e eil-a na ponta da e perança. Aqui
vae a carta de Pel'o Vaz de Caminha, e cripta pelo Official moI'

,da Torre do Tombo, o ine,'Limavel S! Bastos, homem de recondito
-saber e preclara estima.

Imagine o favor que e te sabio fez-lhe, O t lUpO que cm-
pregúu para tanto.

•
"
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- Torre do Tombo 7 de N ovo de 1876. - TIl.mo e Ex.mo Sfir.
Só hoje consegui acabar a copia da carta de Pera Vaz tle Cami
nha, que V. Ex.~ desejava. E' longa, como vê; não é facil de lêr;
e os negocias do meu oflicio tiram-me muito tempo (ou, para me
lhor dizer, tive de descurar alguns para me dar a isto). Procurei
conservar na transcripção a orthographia e os defeito do original,
apezar de fiear, por vezes, obsclU'a, não para V. Ex.", lDas para
os leitore menos habituados ao modo de e, erever daqu 11:1. cpoca..

Durante este trabalho, lembrou-me que se faria d Ilc um fo
lheto curio o e ao alcance de todo, publicando o texto com ma
ximo rigor compativel eom os typo u uaes, e dando por baixo,
como nas edicões ad tlsum Delfini, uma tran cripção COI'1' cta, com
a orthographia e pontuação que actualmente empregamo", O leitor
vulgar contentava-se com e tfl, e o homem de Jettra!! tican1. com
eJ mentos bastante, pnra avaliar da. fidelidade da Cal ia, c boa ou
má interpretação que se dava ao velho cripta.

Se V. Ex.~ acceitas e e ta idêa, lembraria ainda quc s au
gmentaria o valor do opu culo juntando-Ibe um p qu no \oeabu.

-l- lario da palavras ob oletas, empt·egada.. pelo aucto!'; c por ,entura,
tambem um fac-simile das primeira. c ultimas linhas da cal'ta.
cqm a competente assignatura.

Resta-me pcdir a V. Ex." que desculpe a imperf·iç.ão da copia,
e que di ponha da boa vontade de quem é-De V. Ex." - am.O &

criado m. to obl'igado - João Pedro da Costa Bastos.

Nesta charta, como. e-sabe, Pera Vaz de Caminha relata tlia.
por dia o descobrimento do Brazil.

cc Graças ao raro talento de observação dc quc ra dotado,
diz a e te proposito o sfir. Ferdinand Denl.·, graças ,ool'etudo á
facil ingenuidade do scu estylo, o Brazil teve llm histol'iado!' no
proprio dia do ell descobl'im nto... Caminha de cr ve adminwel
mente os sitias que teve sob os oLhos e o.' traços salientes dl~

nação Tupininqllim, que os portuguezo acharam de pos c d'e a
bella região. »

« Si algmm1. cousa, diz algure o mesmo abio escriptor, póde
dar justa idéa da simplicidade com quc c-realizam os aconte 'i
mentos hi toricos mais fecundos em resultados, são essa. fontc
primitivas, essas chronicas contemporaneas, que comptam cm cxag
geração o proprio facto antes que seja involto de ircumstan 'ia;,
extranbas ao acontecimento principal, e que permittem a quem
o-lê fazer- e por um momento historiador... Alguns dias dcpoi d()
descobrimento, na presença de uma natmeza cuja fecundidade
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-compraz em recordar, Pel'o Vaz de Oaminha, um do. oscrivães·
da frota, refel'ia a el·rei d. Manuol o que se-havia, passndo e o es~

pectllculo que tinha ainda, deallte dos olhos. "

E' ta charta, ublime 1 a sua singoleza e mliea no sou genero,
quo a nos a Bibliotheea possue por cópia allthêntica e oflicial,
cópia valiosa e ficledignn que foi pedida pam Li. boa com O intuito
de se-publicar nos Annats da Bibliotheca, a son tempo será ahi in.
serida com a mais e cruplllo. a fidelidade, cOl'l'iginelo-se a, provas
typographicas pelo pt'opdo original, de accôrdo com o qu gracio.
am ote nos-offel'ccou o di tincto paloogl'apho la R aI T0rre do

Tombo, sill'. J alio Pedro da Oosta Ba. to, .

(C Por veze , diz o Sill·. Vttl'Ohagen, temos visto e admirado o
seu original; siLo septe ,eneranda. folhas ele pa pu! .floreto, que
eon.,ti.tuem o mais antigo documento que existe om nossa língua.
mat ma, esol'ipto no lIO so pI'oprio paiz, E' um documento dicino
de reproduzir-so 1)01' fnc·simile. I)

Por largo tempo 0- 'onser\"ou inteiram nte exql1l'lcida o igno
rada é ta notavel charta, com jl1 to moti,o con iderada o auto do
nascimento elo Brazil.

Em ~cu original O.llldou·a Munoz pouco ante. de 17UO, nos
rico arcbivos da Tono do Tombo, e cl'ella fez o respeit:l\'ol his·
toriador do N0\0 Iundo um extracto pnm a sua collocção de
man u~criptoR (NA.VARREl'E, Coleccion de los viages y de ·cubrimien.
to , que hicieron por mar lo. espafiole, tom, III pp. 45); en lI' tanto
só foi publicada peht pt'imoira vez em 1817 polo paclt'o Manuel
Ayres de Oazal na intl'oducç,ão ao tomo I do su:t o timada o pre~

ciosa Corografia brazilica, impl'e 'a no Rio de Janeiro. Cazal
preced u-a porém do sco'uinto bistorico dando rn.zão de c do
lugar onde ncontrál'a a cópia, da dita cbartn.:

cc Raven lo rclatado o L!esoub"imonto do Bl'azil com Bal'l'oz,
Goe, e Ozorio ~i vi., la, c0Il1111unicando- o-me depoi no Al'qni\-o da
Real Mal'inba do Rio do Janeiro a oopia d'bnma carta esorita em
ParLo eguro p 10 mencionado Pellro Vaz de aminha, com·
punh iro de PouJ'alvoz, que rofero o caso contrario daqucllolltros,
não só com miudeza, mas atho com veracidade palpavel, me vi
obrigado a dar-lhe pI'efer I)cia: o o timoi tanto este encontl'o, que'
escl'llpulizl) faria inju tiça ao meus leitores não lhes dando aquí
della a copia, ecruin te, I)

O original, ainda aocroscenta azal, consel'va-se no ArchivC»·
da Real Tone dq Tombo, gaveta 8, ma o 2, n.O 8,

cc Dando á luz tão interos ante quão desconhecido mallllscri.
pto, diz o sfir, d..r MonoolTO de Figuoiredo no sou opu. culo Os-
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.seis pI imeiros documentos da historia do Brazil (Rio de Janeiro,
1874, ill-8.0 gl'.), prestou o erudito padre Ayre' de Cazal um a. si
gnalado serviço á historia lJatria, descortinando f.tctos de summo
interesse, até então iO'nOl'ados, e rectificando os erros das primei
ras datas do descobrimento do Brazil. »)

Em 1826, a Academia real das 'eientlias de Li boa dando o
devido apreço a este Dotavel tloClunento, fe-lo in erir no tomo IV
da sua Oollecção de noticias para et hi;toria e geografia das nações
ttltl'amn.l'inas, sob n.O UI. Traz o titulo segllÍnte: Oe/.7·ta de Pedro
Vaas ele Oaminha a. El Rei D. .!Jil.anoel, obre o d~scobrimento dCt
Terra de Santa Oruz, vu.lgarmente chamada Brazil.

Esta ediçã.o ela Academia, como era natlu'al, saiu mu ito m:1is
COl'l'ecta do que a dada ri. luz pclH. pl'imeira vez por Ayres de

azal. N ella bmbem se-proclll'ou conservar a orthogl':1phia ori·
ginal.

O Patriota brnzileiro, })eriodico mens:!'l, no primeiro e ultimo
numero que viu a luz (Paris, Bw-lwn, 1830, in- .0 gl'.) transcreve-a
entl'e outnls cOllsas le v.dol' pam a no sa bi:tol'ia.

Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva repl'oduzill-U no tomo I
(1835) de SU=IS Úemorias historicas e politi.;as da província da Bahia,
de pp. 19 a 42, extnlhida da OOl'ographia brazilica e com a mesma
ortbographia da eópia de que se-serviu Caza!.

O sD.r. dl'. Mollo MO!'Res tambem a inseriu, extra.hida' da
obm de Cazal, no tomo I (1858) de sua 'o/'ographia histol'ica do
lmpel'io elo Brazil, em nota, de pp. 49 a 59,

João Francisco Li:bo<1, o notavel litterato e historiado!' mam
nh cnsc, desgraçadamente roubado tão cedo ás lettras patl'ias, nos
.dá. uma traducçã.o d'e ta charta no: seus .Apontamentos, noticia, e
observações Pfl1'C/. servirem á historia do .LWaranhão, il1sm'tos no JORNAL
DE Tr.\ION (11ifaranhão, 1853, in-8.0 ~I'.), na nota A, ele pp. 195 a
216.

O illustre escriptor dá nas seguintes linhas razão da traCZucção
.que fez la cbal'ta de Caminha, pondo-a em linguagem correntc e

nm 'Da:

l( Empl'egamos o termo traduzir, liz elle, mesmo em relação a
{':ta carta, porqlle e tá cscl'ipta em um pOl'Lugu z tam antigo, e
a ortho"'I'apbia é tal, ql16 ao commum dos leitol'o. não seria hoje
f:teil a sua intelligencia, se nuo procul'asscmos l'emoçal-a, mediante

< n tl'adllcção qlle fizemos. Este documento l'arissimo, posto que já
})ub~icado cm quatro diversas edições. só o temos visto, I::lob essa
forma obsolcta e c1iffieil, na 'oJ'ograpbia Bl'azilica do padre Ayres

~ de Cedazal, e em uma traclucção de FCl'lliío Dcnis qne, buscando
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principalmente servir ri. clareza, estragou e de botou as forma
originaes e coloridas do auctor, tornou-se mnitas vezes fr·ouxo e
diffuso, sem que todavia nem sempre acerta. se com a verdadeira
intelligencia do texto. "

E ta traducção aiu reproduzida no tomo II (186 ) das Obras
de João Francisco Lisboa, impre sas em S. Luiz do Maranhão, de
pp. 428 a 450.

Na BibUotheca historica do Bra.sil: producções de auctores na
cionaes e estrangeiros clesd'o seculo XVI até o actual, coUeccionadas
pelos drs. Augusto Cezar Miranda de Azevedo, Antonio Mendes Li
moeiro, José Ricardo Pires de A.lmeida, com annotflções de collabora
dores brasileiros, que fez poncto logo nas suas primeiras folhas de
impressão, ex cutada no Rio de Janeiro, na typographia Carioca,
cm 1876, in-fol., tambem vem a chal't::1 de Ca,minha como o l)ri
IIlcÍL'o documento elo XVI seeulo relati,o ao BI'azil, preeecliela de
umn. Noticia sobre Pero Vaz de Caminha, de pp. 5 a 21. Foi repro·
dnzida da edição de Cazal, e alguns erro ihc-e caparam.

O SUl'. Il'raneiseo Adolpho ele Val'l1hagen, no tomo I de na
Hi'toria geral do Bmzil, nos-dá ,[I,rÍos topieos cUl'ioso" d'esto. charto.
relati,os ti rccepç,to el dons indio'ena trazidos fi bordo do navio
de Cabral e á pinctunt dos Labitnutes elo paiz, deix:mdo ele s guir
passo a pn o a' acçõe do capitão-mór e do mai da armada
nem as dos nesta occasião bo. pitnl iros habi tndore. da terra" 110

oito dias que se·demoral'am os Daveg~J,nte ,até eO"uir a sua der
J'ota para o Oriente, porque o-di. pen ava cl'e.;;n. t:lrcf,J, o min1wioso
chronista d' te descobrimento, o iI/gentio Pero l az de Caminha, cllja
narratzva epistolar dirigida ao proprio rei, destas plagas virgen ,tanto
nos-encanta.

Pam se-tomar mai conbecida a inc:era nal'ração de Caminba
já, aute o mesmo snr..Varnbagen escrevôra um pequ no conto
.ob o titulo Chronica do riescubrimento do Brazit e o-fizera in rir
no tomo IV (18,*0) elo Panorama, a pp. 21, 33, 43 68, 85 e 101.
Traz 101' a. iO'natru:a as iniciae, de Reu nome. Innocencio da, Silva
diz 1ue viu uma chflrta do auctor, dirigida a um abio e re pei
tav 1 littemto, na qual dava J'uzão d'esta ua composição, diz nelo
« que a e crevêra I ara fazel' ebegar ao conbecim nto do publico a
interes ante carta de Pero Vaz de Caminha; e prefeJ'íra a fórma
ue romance por ser e te o melbor meio de adaptar ao go to de

to I . a hi. toria. do paiz. "

D'e ta. composição ba. edição feita em separado, com o ti
tulo:

- O de 'obrimento do Bruzil: cl1l'onica do fim. do decimo·
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quinto seculo. Segunda edição authentica revista, correcta e ac
crescentada pelo auctor. Rio de Janeiro, typ. imp. e consto de J.

Villeneuve &: O.", 1840, i11-8.o ou 16.· gr., de 70 pp. num., e mais
uma de indice.

Ultimam nte porém o referido historiador actual vi conde de
Porto-Seguro, fez imprimir integralmente a charta de Caminha,
precedendo-a de algumas considernções geographicas no t. XL (1877)
da Revi ta trimensal do Instituto Historico do Bra7.il, parte 3.", de
pp. 5 a 37, sob o titulo Nota acerca de como não foi na - Ooroa

Vermelha - na enseada de Santa Oruz que Oabral primeiro desem

barcou e em que fez dizer a primeira missa, acompanhada do texto

integl'o (e nrio truncado, segundo o publicou Oazál) da carta· chronica

do descobrimento, escripta ao rei el. Manoel pelo cavalleil'o de 6ua casa

Pel'o Vaz de Oaminha, que ia de escrivão na armada,.

Qua i ao fi nalizar a sua in I, re san te 11 ota cliz o benem rito
escriptol', dan lo razão dc sua edição ela chal'ta:

cc Pera Vaz ele Caminha, cuja cat·t:,l, e cripta ao ("ei,
d'este Porto Seguro, onstitue, por i s n'estc ponto, cemo em
tudo o mais, a chronicfL mai minucio~a e authentica, que pos uimos
d'este descobrimento, ao passo qu é, ao me mo tempo, ° docu
mento mais vcnenl.l1do da hi toria colonial. Pelo que muito l)e·
dimos n'esta occasião, ao Instituto, que não tenha, pOI' mais tempo,
privado d'ellc a collecção do ellS annae J e que e rcsolnl, a an
nexal-:1 á e"ül, nossa memoria, val udo-se da cópia que, com e ta,
lhe oifereeemos, eonferidh pOI' nós á vi ta do ol'iginal, e muito mais
correct:1, e não truncada como a de Ayres do Ca aJ. Além de
que, pela commodidaclc dos 1 itore ,preferimo daI-a com um:1 01'

thograpbia mais regular e meno :111tiquada, pontuando·a couve
nientemell te. J)

o historiador in,tr1ez TIoberto Southey nas primeiras l)aginas
da segunda e<lição (1822) do ton.o I dc sua Hi tory of Bmzil, quasi
que procul'ou reproduzir fi charta de Caminha quando narra os
succe os relativ s aos primeiros dia elo de. cobrim nto, impl'imindo
d'esta orte maio I' exacção aos factos que relata. Quando Southey
em 1810 deu á luz o tomo I de sna Bi tOl'Y, ainda não tinha co
phecimento da cilada dc Caminha e ó o-teve depoi, dc 1817 pela
Oorografia brazilica de Cazal; por i o e outras causas mn,i viu
-. e obrigado a fazer nova edição em 1822 d'aquelle tomo primeiro.

O snr. 'Fercliuand Deni' traeluziu-:1 m 1821 para fi, lingua
franceza e foi publicada por Verneur no Jo'umal eles voyages (Paris
1818-24, 2-1 \'01. in-S.°).

Ainda o docto littel'ato francez publicol1 a sua traducção sob
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•
o ti ulo Lettre de Pedro Vas de Oaminha, SUl' la décou'Verte du Bré-
sil, no tomo VI da 'interessante e pouco vulgar obra: l,e Bl'ésil ou
histoire, mreurs, usages et couttl1nes des habitans de ce l'oyaume, par
H. Taunay et F. Denis (Pari, 1822, in-12.0, 6 tom.), de pp. 4
a 59.

E'sta traducção franceza anda tambem rcproJuzida, ua Â.rt de
vérifier les dates, tomo XIII, parte 3.' (Paris, Denain, 1832, in-8.0),
nota B, de pp. 441 a 457. '

Ainda o referido sfir. F. Denis nos-dá alguus trecho, da charta
no seu tr~tbalho intit.ulado Brésil, qoe fle-acha no Univcr , collecção
publicada em Paris por Firmin Didot Freres.

Olfers traduziu-a })ara a lin!Sua alleman no Feldner's Reisen
durch Bmsilim, 1828, tomo II, pp. 159.

O sabio Humboldt sobmetieu a charta de Caminha a uma
crític~t luminosa no fleu Examen critique de l'histoire de la géogra
phie du nOllVeatt continent (Paris, 1836-39, 5 tom. in-8.0), fazendo

obresalr o seu incontesl.avel valor.

Como se-vê, a charta de Caminh a é datada de ],0 dc Maio
c7;este Porto Seguro da Ilha de Vera Oruz, pelo que parece ccrto que,
Cabral acreditava que esta terra era uma ilha. cc Esta data en
volve tres revelações (ob erv[. o slir. visconde de Porto eguro) :
primeira, que a nome dado ao ancoradouro foi o que elle ainda.
hoje conservai segunda, que a t rra. foi então conceitua la como
uma simple. ilha, conceito, cm que e tava ainda. o propl'io rci na
in trucçõ s, que deu a João da o\"[t, quando ia para a ladia" e,
depois do regresso de Cabrnl, na carta, que de Cintra ( ymtra)
dirigiu aos reis catholicos; terceira, qu e á ten'a foi pOFta o nome
não de Santa Cruz, mas sim de Vera Oruz. ))

Pa, emos agora a dar ÔS pOllCOfl dndos biographicos qu 10
suimos sôbre o velho Caminha: egundo o slir. F. Deni;;.

P 1'0 Va?; de CamÍJlha em 1500 embarcoll para a, lndias na
xpedição de PedI' Alvares Cabrnl m. qu[tlida le de e criv::ío do

almoxarife ou recebedor do impo to real, que tinha de admini traI'
a fi itoria de Calecut. No empl'êgo quc exercia tinha por compu,
nheiro a um certo Gonçalo Gil Barbosa. Já ch gado á edad ma
dum. quando embarcou para a memoravel expedição que se-effe
dnon dopoi. da de Va co da Gama, tinha uma parte du, família
estabelecida om S. Thomas. Suppõe.se que Caminha mol'l' u na
leploravel escaramuça que se·deu em Calecut ob a inflo n 'ia dos

CODlm rciante mahometanos aUi e tabelecidos, e na qual o almo
xarife COlTea mostrou tanta resolução, sem poder salvar o 111 fi

bro da feitoria. E se f[ttal acontecimento succedeu a 16 do De-
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zembl'o de 1500. A opinião todavia que dá Caminha como uma da
victimas d'e. te succe so, apenas se-baseia n'umn. suppo ição. Ne
nhum documento faz menção d'elle depois da expedição de C:Lbral.

A longa e inte1'essanti sima charta de P 1'0 Vaz ie Caminha.
é o verdadeiro diario do de cobrimento do B1'azil, e não é preciso
encarecer a sua imp0l'tancia.

4. Instrumento da escriptura celebrada em Saragoça em
22 de Abril de 1529 ratificada em Lixboa aos 20 de Junho
de 1530..

Cópia. por lcttrn. do XVIII seculo. Em ca telhano, po to que
o titulo esteja em portuguez. 13 if. não num. 23 X 13.

Cód..~~ sob n.· 2.

Foi impre, SO, eopi'l.do do original, no tomo II (1742) da
Provas da Historia genealogica ela casa l'eal portugueza de d. Anto
nio Caetano de Sousa, de pp. 107 a 124, sob o titulo:

« ln trumento do contracto, e capitulação, e a' ento, que fi
zel'ão o Emperador Carlos V. Rey de Ca tella, com EI Rey D.
João III. sobre u. Ilba, terras, e mar Oceano de Maluco. O Ori
ginal está na '1'orre do Tombo, maço . gaveta 18. donde o :fiz
copiar. )'

Alem de outro logare, tambem anda ]]a Collecção dos trata
dos, convençõe.s, &. do afir. Borges de Castro, tom. III (1856) a
pp. 64 e . eguintes.

Em virtude d'esse tractado a Hispanba ced u a Portugal a
])osse das ilhas lIfolucas pela quantia de 350 mil ducados, reser·
Y:l.lldo para si o direito de resgate, e &tipulou-s de novo que o
de Tordesilhas fica, se em vigor em toda' a suas parte '.

Quanto á magna questão d:t linha de demar 'ação entre Por
tugal e Hispanha a erca dos des 'obrimentos de uma e de outra
corôa na America" fi ou sempre por decidir até á reunião de ambas
em uma mesma ·ab çll" i:to é, até 1580, em que PhiliPI e II de
Ui panha cingiu a corôa de Portugal.

5. Bulla de Paulo III, en ii se comete la exeCUClOn de la
libertad de los Indios aI cardenal Tauera.

Com. = Pastorale oflicium crga oue. nobis crolitus cre·
ditaR. =

Dada em Roma a 23 de maio de 1537.

Cópia por lettra do XVII seculo. 1 pg. 30 X 16.

Cod. 1~~~- ob n.· 2.

r



15

•• Acha-so reproduzida na obra in~i~u1ada De lncliaru1n jure do
João de Solorzano Pereira, no tomo I, liv. III, cap. VII n.· 54,

pp. 418 da edição de Lugduni, 1672, in-fol., e a pp. 421 da edição
da mesma obra feita em Madrid em 1777, a qual pa. a como a
melhor.

Esta buna, passada ao cardeal d. João de Taveira, arcebispo
tle Toledo, a quem se-encarregou a execução da expedida pelo
mesmo summo pontifice em favor da liberdade dos indigenas da
AmeI'ica, traz na obra citada de Solorzano a data de 18 de maio i

e no breve de Belledicto XIV de 20 de dezembro de 1741, que
~e-refere á mencionada bulla, dá- e-lhe a de 28 de maio.

6. BulIa de Paulo III declaratoria de la libertad de los
Indios.

Com. =- Veritas ipsa, quro nec falli, =
Dada em Roma a 2 (quarto nonas junii) de junho de 1537.

Cópia por bôa lettra do XVII seculo. 1 pg. 25 X 16.

Cod. -~~~ sob n.O lt.

Esta famosa bulla, que declara os indigenas da America bo·
men livres e racionae e no caso de serem admittido no gremi
da egreja catholica, é muito conhecida o citada por todos o au
ctor s de nota que . e-hão occupa lo da hi toria d~L America.

Anda ella reproduzida em vária obras , entre outras na De
Indiarum jure dc João de Solorzano Pereira, no tomo I, liv. II,
cap. VIII, n.O 78, pp. 18 da edição de Lugdwú, 1672, e a I p. 190

da edição da mesma obra feita em Madrid em 177'7.

Acha-se ainda tran cripta integrabnente com a respectiva trOo,
dueçã,o em portugucz, na c..-oticias antecedentes, cvriosa e necessa
"ias das covsas do Brasil do padre Simão de Va"concello. que
l)l'eced m a sua Chronica da Companhia dr> Jesr do E, tado do

Brasil (Lisboa, 1663, in-fol.), liv. II, n.O' 6 e 7.

Simão de Va conceLlos dá-lhe a data exacta na edição latina
-quarto nonas jwlii-, mas na ver:5ão portugucza lhe-a siO'nala
a de 9 de jl1llho.

João Francisco Li boa que dá om sub tancia o conteúdo d'esta
bulia na obra abaxo citada, confundiu a sua data com. a da bulla
de 2. de maio expedida, como se-vê, ante.s, ao ardeal Taveira, a
qual fica descrípta DO numero antecedcnte d' ste Catalogo, dizendo
que Bcnedi to XIV, citando-a na bull:.t-linmensa pa torU1n prin

C'1Jis -, lbc-dü. a de 28 de maio. Entretanto, éstas duas bulIas de
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Paulo III sôbre o mesmo objecto são de datas diversas; i to é, de
23 de maio c 2 de junho.

Si a 18, segundo Solorzano, a 23, segundo a nossa copIa ma
nuscriptn ou a 28, segundo Benedicto XIV, o que é certo é que
a bulIa de Taveira }lrecedeu á da liberdade dos indigena da Ame
l'ica, cuja. data é de 2 de junho.

Os que dc ejarem uma notícia mais cil'cumstanciada ácêrca da
liberdade do~ indigenas da America e particularmente do Brazil,
e do historicu da bulla de Paulo III, podem consultar com grande
proveito, alêm da citada obra do p. Simão de VasconcelIo liv. II,
n.O' 3 a la, o Apontamentos, noticias, e observações para servirem á
historia do 11Iaranhão, escriptos por João Francisco Lisoolt e in
sertos no J Olt~AL DE Tmo (ll![aranhão, 1853), no liv. V I intitu
lado - Indios. - Bulias dos papas, e legislação portugueza sobre a
liberdade e escravidão dos Indios. Substancia das leis, e abrcviada
noticia de S11a promulgaçã.o e execução, que vem de pp. 279 a 326.

Obre\' , que Benedicto XIV e~1)ediu em 20 de dezembro de
1741, aos arc:cbispos e bispo do Estado do Brazil, clamando contra
a escravidão do indigenas e violencias que lhes-faziam, probibindo
as sob pena de excommunbão, latrE sententirE, e excitando a eximia
piedade d'ell'ci d. João V, para cohibir pelos seus ministros e oili
ciaes aquella extorsões, renova e onfirma ésta buna de Paulo III,
dando-lhe tod:tvia a data da expedida ao cardeal Taveira.

O SUl'. Joseph de VasconcelIos no tomo I de suas Datas cele
bres da histul'ja do Brazil, impre. so em Pernambuco em 1872,
in-4.0 gr., diz o eguinte ácêrca d'esta bulia a pp. 18:

« 1-36-Junbo 9.-Bulla do Santo Padre Paulo III decla
rando que r conhecia os americanos (os indios da America) como
homen racionaes. II

Ora, como se-vê, ahi ha engano manifesto não só em relação ao
dia, como ainda mais ao anno em que foi expedida a referida
bulia, 'engano este que cumpre não deixar pass~n' de. perccbido.

7. Cartas dos padres da Companhia de Jesus sôbre o Brazil,
desde o anno de 1549 até ao de 1568.

E' o pl'oprio livro de regi troo Bella Iettra do XVI secuIo.
226 ff. num. 26 X 15.

Cód.~.

Não traz titulo.
Contém:

fi. L-Carta que ho padre Manuel da n brega Prreposito
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prouM-lcial da Companhia de Iesu em ho Brasil escreueo
ao p.c Mestre Simão ho anno de 1549.

Oom. = A graça e amor de N. silor Ie,'u Chrõ seia sempre
'm nosso fauor e ajuda. Amen. - Somente d~Lrey con·
ta =

E' escrípta da Babia.
Imprimiu-se pela primeira vez no tomo V (1843) da R/vista

trimen;:;al do ln tituto Ristorico elo Brazil, de PI). 439 a 432. Saiu
reproduzida no volume segundo da edição de Lisboa de 181;5 da
Chronicf/. da Companhia de JeStlS do Estado do Brazil do I). Eimão
de Vasrol1c -llos, como appendice lÍ. Chronica, de pp. 289 a 2~~2.

ff. 2.-0utra do padre Nobrega para o p.c Mestre Simão.

do anno de 1549.

Com. = A graça e amor de Chrõ. N. S.ãr seia em nosso fauor.
Amen. - Depois de ter scripto a V. R. =

E' cf'cripta da mesma cidade da Babia.
Imprimiu-se pela primeira vez no referido tomo V da Revista

trimensal, á pp. 433. Tambem foi transcripta no me mo volume
da ctli ,iro 'itada da Chr07úca do p. Va concellos, á pp. 300 e 301.

ff. 3.-Carta que o padre Manuel da nobrega pn:posito
prouinçial da Companhia de Iesu em as terras do Brasil
escreueo ao p.c Mestre Simão Preposito prouin(;ial da
dita Companhia em Portugal. ho anrlO de 1549.

Com. = A graça e amor de N. Snõr le u Ohl'õ sei:L semI re
cm nosso fauor. Amen. - PoUa Ln uia e creui u. V. R. =

E' da' ada da me ma cidade a 9 de Agosto.
Foi i111 pre. a 'pela pl·imeira vez no referido tomo da Revista

trimensal de pp. 435 a 442, e depois rcproduzida no mei'mo volume
da edição citada da Chronica de Simão de Va. cOl1CeUOH, de pp. 293

a 300.

ff. 5 v.-Informação das terras do Brazil mandada pollo

padre obrega.

Com. = A Informação que desta. pal'tetl do Bl a. iI =

Não traz data, mas é do anno de 15"*9.
O original portuguez aiu impre o Vel:1 pl·jmeira vez nos

Annaes do Rio de Janeiro d Baltbasar da Silva Lisboa, tomo VI
(1 3j), de pp. 39 a 46. Imprimiu.se tambem no tomo VI (1844)
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da Revista trimensal do Instituto Historico do Br zil, de pp. 91 a
94, e no Ostensor brazileiro, tomo I, de pp. 226 a 228. Ainda vem
transcripta no alludido volume da edição citada da' Ghronica ~o

p. VasconceIlos, de pp. 301 a 305.
Foi vertida para a língua italiana e impressa em Veneza ('m

1559 na colIecção de :à'Iiguel Tramezzino intitulada:
Diversi avisi particolari daI l'Indie di PortogaUo, riceuuti

dall'anno 1551. sino aI 1558. dalli reuerenéli padri della compagnia
de Giesv. Tradotti nuouamente dalIa lingua spagnuola nella ita
liana. (Venetia) pel' Michele Tramezzino, 1559), in-Ro de 8 ff. não
JlUm., 286 dietas num. pela frente.

Anda de ff. 38 a 41 da referida colIecção com o seguinte ti.
tulo:

Gopia di alcvne lettere mandate del Brasil da'l P. Emanuel J.Yo
brega, della compagnia di Giesv, &; altri padri, che sono à sua obe
dientia, al padre Preposito d'essa compagnia in Portogallo, et al
collegio di Goymbra, cli detta compagnia, tradotte in ltaliano, riceuute
l'Anno. 1552. - lnfonnatione delle parti del Brasil.

ff. 7.-Carta que ho p.e Antonio píz escreueo do Brasil da
capitania de Pernambuco aos Irmãos da Companhia de
ij de Agosto de 1551.

Gom. = .A. graça e amor de :T. Suor seia cmpre em nosso
continuo fauor e ajuda. Amen. Por alguas cartas =

Imprimiu-se no tomo VI da Revista trimensal do Instituto
IIistorico do Bl'azil, de pp. 95 a 103.

Foi vertida para fi língua italiana e anda sem o nome do
auctor na citada colIecç.ão de Tmmezzino de ff. 41 v. a 48, com
o titulo: Galxl.to d'vn'altra mandatcG da Pernambuco.

ff. ro.-Outra do padre Nobrega mandada da mesma Ca-
pitania de Pernambuco ho anno de r551.

Gom. = En estas I)artes depois quo ca estamos _

Traz no fim a data -1549 - .
O original portuguez imprimiu-se pela primeira vez no tomo

VI da Revista trimensal do ln tituto Ri torieo do Brazil, de pp.
104 a 106, e d'ahi passou a ser tran, cripta no referido volume
da edição citada da Gh7'onica lo p. Vasconcellos, de pp. 309 a
311. Tambem anda no Ostens01' brazileiro, tomo I, á pp. 228 e 229.

Vertida em italiano anda som o nome do auctor na citada
coliecção do Tramezzino, de tr. 48 a 50, com este titulo:
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Yn'altra lettera d'vn'altro Padre, mandata 1nedesimamente di
Pernamúuco.

ff. 1 L-Outra de Affonso bras mandada do porto do Spl
rito Sancto do anno de 155 I .

C01ll. = Depois que eS(;l'eui bo ano pas. ado e tando em a ca
pitania dos Ilheos =

O origi\lal portup;nez imprimiu-se })ela primeira ,ez no r fe
rido tomo \1 d:1 Revista trimensal, a pp. 441 e seguinte.

Foi vel'tid:t p ra o italiano e unLi:t sem o nome elo anetor na
refcl'JCb collc(;çito de Tmmez;;;ino de tf. 50 v. a 52 com o titulo;

Vn'altrr (si(;) mandata dai Porto dello 8pirito Santo.

ff. 12. -Outra do p." Françisco pirez da çidade do Saluador
do anl10 de 155 L

Com. = Des que uos escreuy churissim03 lrmaf,s a derradr.a

lICZ =

Foi traduzi la para o i1aliano e· . ain ~em o nome do auctoe
n'L eoJlec:çào de Tl':1mezzino elc ff. 52 a 55 v. com o titulo <:1.lte
se·. egll ': Vn' altra mandata dalla Citta del saluatore.

ff. 13 v.-Outra de Leonardo nunez do porto de S. Viçente
do anno de 1551.

C01ll. = A paz e amor de Chrõ. N. S. sei:t mpee em no 'a'

alma '. Aindn. que =

Tru;;; elattt de 2-l: de a,go to.
Foi vertida pam o itn.liano e and.t sem o nome do l1llctor nn.

citad:t eollecção de Tramezzino de fl'. 55 v. a 60 sob o. titulo: Vn'
altra mandata dal Porto di San VincenzJ.

ff. 16.-De hüa elo padre auarro para os Irmãos.
Com. = Despues que os escreuy he estado tl'es o quatro me. es

eD 1 pum·to seguro, =

E' e. 'ripta dn. BfLl.in.. Não traz data.
Em (':vte1 hano.

ff. 16 v.-Outra do padre Leonardo nufiez. de XX de Iu

ni10 de 155 L

C01ll. = Depoi que Ci:'crel1tlmos n. derracleim u z que foy cm
o mH de Nc.uembro =

E' esc'l'ipta ela capitania .de S. Vicente.
3
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Foi traduzida pnr;t o italiano e aiu na alludida olleeç.ão llc
'Iramezzino de ff. 137 v. a 140 sob o LiLulo: CO]Jia d'llna del Pa
dre Leonardo 1\unnez aUi f?O di Giugno del 1551. da Santo Vin
cellzo.

ff. I8.-De hüa do irmão Pera correa de S. Vicente do

ano de 1551.

Com. = .M:uy poucos dins ha que ho padre Leonardo nufiez =
Tl'aclúzida para o itnliano apparcceu na citada collecção de

Tramezzino á ff. 140 v. e 141 com este titulo: Copia d'una di
P/etro Chorea persona, clle (~ tata lUlllJO tempo nfl Brasil, &; delli
primi della terra, sente à Il.lrliu con gran jeruore nella compagnia di
les7/..

ff. z·bid.-De outra do mesmo para os irmãos que estauão

em Africa, de S. Vicen te elo ano de 155 I.

Com. = E creuémo. mail; li moude =

Foi ,ertida para a lingua it:lliana e saiu na collecção de Tra
mczzino de ff. 141 a 143, .'ob o titulo: Copia (l'ttnaltl'a del mede
sitJw Pietro C/LOna per li fratelli, che stanno in Ajrica.

ff. 19 v.-Cart::t do p. obrega para os· Irmãos do collegio
ele Iesu de Coimbra. ele Paranambuc ele 13 ele Set. ro de

155 I.

Com. = Por que mo quero =

ff. 21 v.-De hüa carta elo irmão Viçente rOlZ ela Baya de

todos os Sanctos, ele xvij ele Mayo de 1552.
Com. = Ros dias passados fizemos =
Traduzida para o italiano anela na co]]ocç:To de Tl'amozzÍllo

d ff. 154 a 156, sob' o titulo: Copia d'un' altra de Vincenzo Rodri
gu 'Z deZ meclesimo luogo di Baia in detto anno.

ff. 24 v.-De outra elo mesmo.

Com. = Rum padJ:o nOl:lso uendo que aproueitaua =
Não traz data; mal; é do anuo de 1552.

Foi tambem trac1uziua 1 al':1 o italiano e anda na coUecção de
Tramezzlllo de ff. 156 a 159, 'om este titulo: Palte di aZcune cose,
che sono accadute aUi jrateUi d(Jlla compagnia de Iesu nel Brasil scrit
te per lo gotternatQre Tomaso de Sousa.
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•
ff. 26.-Carta do p. Antonio plZ, de Peranambuc de çll1CO

de Iunho. 1552.

Com. = Amado. Irmão ordenandoo D's por . er cousa tan ne
ce. saria =

ff. 2;) v.-Letras quadrimestres de Setembro ate o fim de
dezembro de 1556. Do Brasil e de Jan. ro ate lJ:ayo de
1557. LO via

Com. = Em a. C'Ul'tas pU' 'adus escl'eui bl'cuem,le =

Ac. = de 11001; s Irmãos. Em Piratiminga e asa de S. Paulo
da Comp." de Jhi:ls em o fim de Abril de 1557. - Mini
mus Societatis Jesu Joseph. =

São do veneravel padre J o é de Anchicta.

Foram copiadas com toda a fidelidade po sivel pejo d.er J.
A. Teixeira de MeJJo e impre.. a.' no. Annaes ela Bibliotl! ca Na
cional do Rio de Janeiro, vaI. I, de l)P. 270 a 274.

ff. 32.-Copia de outra do mesmo Irmão Ioseph que escre
ueo neste mesmo tpã.

Com. = A paz e' amo!' de . S.or Jhü X.o s ja emp.· ou
no so coraçãe Amon. -- Como quer y pouoas uez

E' dn,tada de Pil'atininga em o fim de dezembro de r56.

Saiu impre sa com a p"opria orthographia nos citado Annaes
da Bibliotheca Nacional, '01. lI, de PI. 266 a 269.

ff. 34.-Suma de algúas cousas q hião em a nao que se
pereleo do bispo. Pera nosso p.o Ignacio.

Com. = O ano passado e. creuemos largam." de tudo

R' e. cripta da B:thia a 10 de junho de 1557 pelo padre An
tonio BlaRques por commissão do l)adre Manll l da Nobrega.

Imprimiu- e peja pdm ira vez no tomo V (1843) da R vi ta
tri?n2nsal do 'Instituto Ri. tori o do Brazil, de ])p. 214 a 223.

ff. 39. -Letras quaclrimestres de Setembro a Jan. TO de 1556.
do Brasil ela Ba) a do Saluador p.o osso p.o Ignaçio.

Com. = Em u outra cãtei o q o . nor e dignou de obrar =
ão tl'azem nome do anetor; não chegou a 01' terminada a

cópia, vindo em branco monos da metado da folha 42 r. e todo. o
ver o da mesma folha 42.
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ff. 43.-Carta ii o Irmão Ant.e blasqz escreueo da baya do
saluador das ptes do brasil o afto de 1558. a noso pa
dre Geral.

Gom. = La graçia leI spll Santo i< a siemp,rc en TIro fauor y
aYllda .. Amen. E~cu ar e a por esta uia =

Traz data do ultimo de abl'J!.
E cripta por commis iro do p. Manuel da Nobrega. Em caste

lhano.

ff. 48 \ .-Terllado de hüa carta do padre Ant. plZ da
Bahia de 19 de Julho 1558.

Gom. = pax X.I-Jaa V. P. tcrra ntcnlido =

ff. 50.-Terllado doutra da Bahya de 12 de setembro 1558.

Gom. = Depoi da (j se . Cl'cueo desta Bahia a 19 de Julho
leste auo de 558.

ff. 51 v.-Copia de húa carta do p.c M.e! da nobrega que
escreueo do Brasil da Baya de todos os santos a 5 de

julho de 1559.

Gom. = A paz e amor de x.o &c. As n ua i de no ha :;
crellerei =

ff. 57.-Carta escripta da cidade da Bahia sem nome de
auctor, nem data.

Gom. = Pax ChriRti. - Despoi da partida elo p.c fl'.co piz
pera esta cidade do 'aluador =

Posto que não traga data, é do anno de 1559.

ff. 58.-Copia de hüa do p.e Ant.° blazquez ii escreueo da
Bahia do Salvadorla 10. de setembro de 1559. pera o
p.e Geral.

Gom. = Pax bl'isti. - Por cstrota embal'caçi5 ..e cscriuio lt

P'~rtl1gal =

Escripta por cOnlmissão do p. "obr ga. Em a telllano.

ff. 62.-Copia de outra ii escreueo o mesmo p.' Ant.° blaz
quez Ao p.c Geral Diogo Laynez a lO de 7.bro de 1559

Gom. = La süma gl'acia de x.o Dr.) s.or &c. POl'q en la 0

tra =
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Escripta da Bahia por 'ommissão do p.
lhano.

obrega. Em cn.. te-

ff. ibz·d.-Copia de Mia carta do Irmão Ant.° de Sa q es
creueo aos Irmãos da Baya a 13. de junho de 1559.

Com. = La SLuna gracia &c. Pareceme fj firo s.or =
Em castelbano.

ff. 65 v.-Copia de hüa carta do p.e fr. cO p~iz e do Irmão
Ant.o Raiz para o padre obrega.

Com. = pax x. i o padre Nobl'ega êj ao pre..ente esta en s.

spõs me mãdou escI Cllesse a V. R. =
E' datada de... a 2 de octubro de 1559.

ff. 66.-Copia de (sic) do p.e fr. co pirez p." o p.e Doutor.

Com. = pax x. i . euay em d z anos harissimo e muy R.~o

padre tj ando nesta terra =

Traz a rn sma data da antecedente.

ff. 67.-Copia de Mia do p.e Manoel da Nobrega que es
creueo ao Inf. cardeal; de S. Viçete o prim. ro de junho
de 1560.

Com. = A I az de x.O :N-S. eja sempre em continuo fauor e
ajuda de V. A. O ano I as ado de 1559. =

Foi impre . a pela primeira ,ez I elo con elheiro Baltha ar d:l
Silva Lisboa em seu. Annaes do Rio de Janeiro tomo VI (1 35),
le pp. 103 a 111. Imprimill-se tambem no torno V da Revista

trimensal do ln. titlltO Historico, le pp. 328 a 334, e . aiu repro
duzida ainda no volume segundo e1:1 edição citada da Chronica do
p. Simão de Vas 'oncellos, de pp. 312 a 317.

Acba·se tambem publicada no Bl'azil histOl'ico, tomo I,2.'serie,
1 66. de pp. 115 a 118. Como vi oba ella lia .A nnaes do Rio ele
Janeiro, maouscripto d'esta Bibliotheca, que o sfir. dr. M Do Mo
rae8 começám a imprimir 110 seu Brazil hi tori~o, ahi foi publicada
'sta (;harta,' a qllaL e-acha 00 cap. VII do referido manuscripto
intitulado: cc Como Mem de Sá foi mandado a lunçar fóra o Frml
cezes do Rio de Janeiro; tomou a fortaleza de ViIlegaignon e
voltou para a Babia. ,)

ff. 70.-Carta que escreueo o p.e M.el da Nobrega à thome
de sousa da Baya à 5 de julho de 1559.
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Com. = A paz e amai' de xl õ. ,S.or seja semtlre em seu
continuo favor e ajuda. Amen. - Rezão lIe il I ai v.

m. =

Saiu impre .a. pela primeira vez nos Annaes do Rio de Janeiro
de Balthasar da Silva Li boa, tomo VI, de pp. 63 a 10l.

ff. 79.-Carta que escreueo o Irmão Joseph ao p.e geral,
de S. Vicente o prim.'o de junho de 1560.

Com. = EI afio de 1558. en h" fin deI mes de Mayo e.·cl' 'lIl
R.do en X.o P.o =

E' do p. José de Anchicta. Em ca. telhano.
Foi traduzida por Balthn ar da Silva Lisboa e impre. sa nof'

eu citado Annaes, tomo VI, de pp. 111 a 139.

ff. 85.-Copia de hüa carta que escreueo o Irmão Jos ph.
ao p.e geral, de S. Viçente ao ultimo de Mayo 1560.

Com. = Pax Chri. ii nobiscü. - Ex litteris tui, quro nupcr
manus fil'as deuenerunt, =

E' do mesmo p. Anchieta. Em latim.
E ta notavel charta foi impressa pcla primeira vez no tomo I

(1812) da Collecção de noticias 11ara a historia e geografia das na
ções tlltra7l1arinas, publicada pela Academia Real das Sciencia du
Li boa, sob n.O III. 'aiu com o titulo: Josephi de Anchieta l!.jJis

tola quamplurimarU1n rerum natu1'CIlium, quce S. Vicentii (mmc S.
Pauli) provinciam incolunt, sistens clescriptionem, e vem enriql1 cidn.
de nota il1ustrativa e criptas tambem em latim, pelo con elh iro
Diogo de Toledo Lara Ordonhez.

A Academia Real das 'ciencias fel·a preceder da seguinte
prejação:

«( A Carta Latina do P. Jo li de Anchieta, em que se dá
noticia la Situação e Producção do destricto da idade de S.
Paulo (s gundo o nome moderno), e do co turnos dos NatUl'nc!'\,
iJlu. trada de atas por Diogo do Toledo Lara Ol'Clofiez, COlT ';.I

Iondente da Academia, que lha offereceu j be bum monumento
a sim das Virtudes, como da til'ande in ·trucção daqnelle illustl'c
Jesuita, que a e Cl'evia no Seculo famoso de Quinhentos; em que
as Letras em Portugal, e as Virtudes da Companhia tanto f1ol'e",
cêrão.

«( Amba estas circunstancia interessão pura o conceito, qu
deve merecer a mesma Cm'ta. A probidade de sel1 Auetor, o n.

recomm ndação, que elle tinha do Prelado, pura ~he dar noticia
do que observára naquelle destricto, dão a maior egurança pnrn.



25

•
termos por certo, verosimil, duvido o, ou falso o que por tal se
nos inculca. Rumas con. as diz vio; outras que ouvio a pes oas
dignas de credito; outras refere segundo era opinião m resolver
se a ncgar, ou affirmar; outras elle rejeita como falsas; e outras·
confcssa não entende. Nem a stia piedade foi cau a de eUe acre
ditar por sobrenatural o que não 1e j pois o dizer, por exempl ,
que accommettêra a Cobra Signo Crucis munitus não mo. tra super
stiçITo, mas Ch l'i tandac1e j nem era de esperar qne de outra sorte
se eXI)l'e 'sasse hum lI1:is. ionario. Re verdade quê admitte haver o.
Demonios assassinadores dos Indios; porêm erão ideas do tempo:
douti. . imo, e nada preocupallo ora Camões, e fi Imitte nos Lusiadas
Canto 8. estano. 45 e 46 poder pby-oicamente o Demonio iIludir aos
homens; e nesta mcsma pel'suasiLo o pretemlo do. CLllp!1.T Faria e
Sousa. Em fim a mesma piedaue do Anetor no faz interessante
esta Obra, pela noticia. elos romeelios par:1 as morueelul'a. da Co
bras, e principalmente para os Cancro.

« Re bastante a instrucção que resulta desta Carta; e não ó
pela e. timavel noticia de tão antiga achada el:1. Pedrn jle.7Jivel, :1
qual incitou ao Annotador principalmente a apl'esentar e 'ta Cart:1,
á Acatlomia; mas tambem pebs D"scripções mn i oircLlU t:1nciat!as
tanto lo Animaes em i, como dos seu costnme, e qne naqnelle
tempo niLo pollião ser maio perfeitas: posto que a , im mesmo em
muita parte são insLlffieientes, pam determinal' as E.species de qLte
trata, quan lo on não se aponta o nome Bl'asiliano, Oll não hn.
occasião do observar entre muitos Proeluctos quae, :ljão os de
que e fah

« Esta segunda commol1idade tove o Annotador: e peta cir
cnnspecção, oom que e Cl'cveo as suas Refiexõm" fez um trabalho
bastantemente llifficultoso. E este ainda se faz de maior }LI reço
da Acn.demin. pelas sna. proprias Obaervações; do remedio do T~l

baoo para o tiro fl'eqLlOnte desastre da mord uura das Cobras; e
aeercn. da CMl a de serem e. tel'eis os Papagn.io qne vivem em do
mestici lade.

« E quanto li, allthenticic1ace do Manus ripto copiado nestn.
Edição, a qual se fez escrupulosamente, eomo indicão as Notas
da Variantes: não póde di patar-se-Ihe. EUe era do Cal'actel' UO
Scelllo de Quinhentos, ao mnito dos primeiros anilo do seguinte:
e havia pel'teneido a bum do. Cartol'ics da Companhia; donu
passou Officialmonte para o poder de Pessoa ele respeito pelo seu
Saber e pelo. Cargos, a qnn.l facilitou o impl'imil'-se. E desta
Carta parece falar o P. Vasconcellos na Vida do Veneeavel Anotor
L. r. e. 4. §. 6, nas palav.ra «( Esta mesma tormenta e naufragio des
creve Jose nos seus Apontamentos,) Todavia por esta mesma ex~

•
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Jll'essão nos parece duvidoso, se a Relação elo N allfl'agio, e a do
.xemedio dos Cancl'os, farão Notas que havia separadas da Cm·ta,
e se lhe illcorporárão ao fc.zel' ,.quelle Manuscl'ipto: pois parece
bum pouco contraditorio, que em huma Obl'a aliAs escrita com
lanLa methodo, este se alterasse falJando do Peixe boi, para referir
.fi tempestade, só porque pas'3uda esta se pescárão dou i e falando
dos Caranguejos P:1s. ass'e a falar dos Cancros, só pOI'que tem o
mesmo nome no Latim. »

O conselheiro Lt.ra Ol'llonhez fez uma tir:1gcm em scpaI'ado
d'esta chaI'ta, appL'oveitando-se da 'omposlçao ypogrn.phica da
Oollecção de n'Jticias & da Academia, e dt.ndo-Ihe um titulo e..pecial
() uma introducção tambem em língna latina. As inuicaçôc bi
Lliographicas d'csta tiragem são:

J OSEPRI DE A NCHIE'L'.A.

EPISTOL.A.,

QU.A.)[PLURHJ.A.RU~[ RERU~I 'ATUR.A LIU"I

QUJE S. VINCENTII (NUNC S. PAULI PROVINCI.A..M

INCOLUNT

SI TENS DESCltlPTIONE)I,

A

DIDACO J1E TOLEDO LAR.A. OLWONHEZ

ADJEC'L'IS .A.NNOTA'l'IONIBUS

EDITA:

JUSSUQUE REGIlE CIEN'TJARUM ACADEMI.tE

OLISIPONJ.;NSIS

EJUS ME)IORUS AD HISTORIAll 'L'RAN MAltlNAR M

N.A.TlONUM CONSCRIBENDA~I -PROl;'ICIEN'rIBUs

.A.DJECTA.

OLISIPONE

TYPIS AC.A.DEMI.tE. .A.NNO 1799.
REGIO PERMJS U.

O seu formato é in-4.o, comptando 3 ff. não num., 46 pp. num"
() mais uma de errata.

A data - 1799 - que se-vê no fl'ontispicio é supposta e não
tem razão de ser, quando no propl'io titulo, que acima fica tran.
scripto, se-declara que foi impres a na Oollecção de ncticias ultra
marinas da Academia, cujo tomo I só appareceu em 1812. Talvez
que aquella data queira se-referir á épocha em que Lara Ordonhez
annotára a chal'ta do saucto mis ionario.

D'esta intel'essante epistola fez o
com o concnr.jO do snr. Martinho Oorrêa
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tugueza sôbre o' impre . o, e saiu nos Ânnaes da Bibliotheca Na
cional, voJ. I, de pp. 275 a 305, apparecendo egualmente traduzida,
da. notas do conselheiro Lara Ordonbez que a-acompanham a~

que pareceram mais importante..

ff. 90 v.-Do p." Ruy pereyra p." os padres e Irmãos da
Comp." da prouinçia de Portugal da· Bahia a 15 de Se
tembro de 1560.

Com. = cbaris imo p." e Irmãos ê xpõ po. to il:1. ancta
obediencia =

SaIu impressa pelr.. primeira v z no Ann'aes de Baltbasal' da
Sil,a Lisboa, tomo VI, de pp, 139 a 165.

ff. 98 v.-Copia de hL.a Carta que escreueo o p." JOã de
melo para o padre gonçalo vaz proposito da casa de São
Roche da cãpanhia de jesvs, e lixboa, do brasil aos 13
de setembro de 1560.

C01l1. = J esv.'. - Muyto R.dO em x.O l)adre. - pax cbri.'ti.
A graça e amor de Jesu faça cõtinua morada e no. a'
almas. Amã. por aqui vera V. R. =

E' escripta do collegio da Babia.

ff. 100 v.-Copia de hüa carta que escreueo o p.c Ant.° piz
do Brasil para os padres e irmãos da Companhia ele
jesus em o mes de outubro de 1560.

Com. = J esvs - Chari. simo padl' e Il'mãos & a gl'aca
amol' de X.o Nosso S.. eja sempre cu no sa, alma.. Amen.
para que sempre façamo. sua santa vontade

E' datada da Bahia a 22 de o tubro.

ff. 103.-Copia de Hüa Carta q escreueo o p.o Rui pir!" do
Brasil para os p.". e Irmãos da Companhia de Jesvs. em
portugal, no anno de 1561 a 6 de Abril fi foy elia ela
paschoa.

Com. = J e vs. - Chari simos em xpõ p.•' e Irmãos. - Fax
X.I - õ IIabemus hic Cillitatli =

E' escripta de Olinda. Em portuguez, ainda que comece com
l)alavras em latim.
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ff. r05.-Copia de huna deI Padre Antonio Blasquez deI
Brasil de la ciudad deI Saluador Baya de todos los san
tos Para el Padre General M.tro Diego Laynez y a los
mas Padres y hermanos de la compafíia de 23 de setr.O

de r 56 r Reçebida en Lisbona a ocho de Março de r 562.

Com. = A. un que de diuersas parte. tendra V. P. materia de
mucha consolacion =

Em ca. telbano.
No final occor1'e o seguinte, provavelm nte d vielo ao co

pista:
I( Esta carta de açima he do P.o A.ntonio Ela qu z e nõ a

pu le (sic) acabar por adoeçer e acabou a por eUe o Padl'e Lco
nardo que he a que se scgue ne~ta folha. l)

ff. r r r v.-Esta carta que se segue he fim da precedente
que não a pode acabar o Padre Antonio blasquez.

Gom. = O fauor e bom succc. 'o deI ctis.'imos cn X.o P.·· o
yrlUão =

Ac. = pera os seu fieis amigos tem aparelbado :1.I11Cll. De ·te
Collegio de Jesns ela cidade do Salnadol' Eltra de todolo.
..antos a 23 de setembro elc 156 lo - POl' comis;Io do
Padre Luya da gl'à: Prouincia1. - Pobre e Indigno Irmão
de todos em o s.or Jbli - Leonal'do.

Como se-,ê, cm portuguez.

ff. r r 5 v. - Copia dalgus capitolos de hüa carta do Padre
Luys de gran Pera o Padre Doctor Torres de 22 de
setr.° de r 561. R.ua a 5 de março de 1562.

Com. = A graça e amor de Xpõ J e u cya sempre cm nos:,:is
Alma.. por que peUIt armada e depois peJl:1 carauella =

E' e.. cripl:1 do collcgio ela cidade da Babia.

ff. I 16.-Copia de hüa do p.e Leonardo da Baya de Todolos
Sanctos de 26 de Junho de 1562 Pera os Padres e Ir
mãos da Companhia de Jesús em Sam Roque.

Com. = Pax X.I- Ho anno passado dilccti imos em X.o P:_
dre. c Irmãos se lhes deu conta dos caminhos =

Escripta por commissão do padre provincial Luis da Gran.
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ff. 125.-.~opia de hüa do Irmão Joseph. ii escreueo de S.
V.to Ao Padre general M.o Diogo Lainez de 12 de Junho

de 1561.
Com. = Pax X.I - EI anno passado escrevi por do vias =
E' do padre José de Anchieta. Em ca telhano.
Foi traduzida por BaJt,hasar da Silva Li boa e impressa no

tomo VI cle scus Annaes elo Rio de Janeiro, de pp. 46 a 63.

ff. 128.-Copia de húa do brasil do spü sancto p.1\ o p.o
doctor Torres por cõmissão do p.o bras l.ço de 10 de
Junho de 1562. R.da a 20 de setembro do mesmo Anno.

Com. = Eax X.I - ..d.vendo de escrever a V. R. o q .. 
fiar =

No fim lê-se: cc Esta Carta nH:o trazia firma. »

Foi fielmente copiada d'e ta collecção e impressa no tomo II
(1840) da Revista trimensal do Instituto Ristorico do Brazil. de
pp. 418 a 423.

ff. 129 v.-Copia de húa do Irmão Joseph. pera o P.o geral,
de S. Viçente de março de 1562. R.da a 20 de Setembro
do dito anno.

Com. = Pax X.I - EI afio passado de 61, e nel mes cle Julio

se escreuio =
E' do p. José de Anchieta. Em ca. telhano.
Sai u impressa pela primeira vez no Annaes da Bibliotheca 11 a

cionn.l, vaI. I, de pp. 205 a 208. Por ca. ualidade deixon d appa
receI' no impres o o seu I' spectivo titulo j mas é ta falta 'e-r me
diou no vaI. III dos referidos Annaes da Bibliothecq, Nacional, a
pp. 313.

ff. 13 L-Copia de húa do Padre Luis ROlz dos ilheos pera
o Padre Goncalo Vaz a 11. de março 1563.

Com. = Pax XpLtI- A paz e amor de J suo faca continua
morada cm nossas alma. Amem. =

ff. 132.-Copia de húa do P.c Leonardo da Baja pera ho
Padre guoncalo Vaz Prouincial da comp.a de Jesus de
portugal aos 12 de majo de 1563.

Com. = Pax X.I &. - O Amor e graça do espirita S.ro scja
sempre em "assas almas ameno - O Anno pas ado =

Escripta por comDlÍssão do padre provincial.
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ff. 137.-Copia de húa do Padre Antonió de Saa de Per
nãbuqo pera os Padres e Irmãos de Portugal da comp."
de Jesus de 8. de Septembro 1563 Annos

Com. = Muy Reuerendos em Xpõ Padres e chari simos Ir
mãos. - Pax X.i - Polias cartas que escrenemos =

ff. 138.-Copia de húa do Irmão Sebastiaõ de Pina de Baya
para o Padre G.lo Vaaz de 12 de Mayo de 1563.

Com. = Jhüs Maria - :M:uy Rdo em Chrõ p.e - Pax X.I - O
amor e graça do spirito ancto seja semln'e em 'ua Alma
Amen. - Comecando por esta a dar conta a V. R =

ff. 139 v.-Copia de una de S. Viçente deI hermano Joseph
de Anchiete (sz'c) para e1 Padre M.te Diogo Laynez
Prreposito general de 16 de Abril de 1563.

Gom. = Pax Christi. - Vn Ano ha, y passa q se e criuio
de ta capitania =

Em castelhano.
Foi traduz-ida pelo conego J annario da Cunha Barbo a e im

pres a no tomo II (1840) da Revista trimensal do Instituto Histo
rico do Brazil, de pp. 538 a 552.

ff. 144 v.-Copia de húa do Irmão Antonio Blazquez da
baía a 4 de aguosto (de I556) para os padres e Irmãos
de san Roque.

Gom. = Lleguo ya el tienpo charissimos e nel qual nos ba
querido =

Em castelhano.

ff. 145 v.-Copia de húa de Ant.° Blaqz.

Com. = La graçia y Amor deI spü. anta sea iempl'e em
continuo fauor y ayuda de V. R Puesta que la Diuina
pl'ouidençia =

E' datada da cidade da Bahia do Salvador ao ultimo de Maio
de 1564, e escripta por commissão do padre provincial.

Em castelhano.

ff. 149 v.-Carta ii escreueo O Padre p.o da Costa do spí
rito Sancto aos padres & Irmãos da casa de Sam Roq.
de Lisboa, ano ele 1565.
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Com. = Charissimo em X.o pa(1I'es & Irmãos. - Pax X.I &c-,
- A gl'aça do e pll'lto Sancto taça continua morada õ
nOtisati almas am n: a obedielleia me enc-arregon de..te
cuiuado de lhe dar conta =

E' datada da ca.:a de • 50 João a 27 de julho, c e cripta por
commi ão do padre reitor.

ff. 153.-Copia de h~la de Antonio blazquez pera o p.e Pro
ulcial de Portugal.

Com. = Mui Reuel' ndo el11 Chl'isto J?e - La graçin J' amaI'
dd e:-pil'itu santo sea sempre en continuo f:Luor y a,yurla

de V. R

E' datada do collegi da Bahia a 9 de Maio de 1565 e es·
cripta por commis. ilo do IJadre provincial.

Em castelhano.

ff. 156.-Copia de una deI p.e Antonio bIazquez deI Colle
gio de la baja de tosdolos (sic) Sanctos deI Brasil p.a
portugal y escrita a 13 de Setiembre de 1564.

C01l1. = Ie USo - MllY R-do en hl'UO Padr . - La gracia r
amor dei Spll anrto sea Elielllpre em c-ontinl1o funor r
ayudél de V. R. por nu n:lllio =

E cripta por cOlllmi.. ão elo padre provincial.
Em ca telhano.

ff. 160 v.-Copia de húa do p.e Jorge ROlz dos Ilheos do
Brasil pera os P.cs e Irmãos da Comp." de Iesv de Por
tugal, escrita a 21 de Agosto de 1565.

Com. = Auy R.du, Padre. e eharissimos Irmãos. - A graça e
amor de Ie v faça continuam.te morada em no sas alma...

ameno Aiuda q parecia =

ff. 162.-Copia de hlia do Padre Antonio gIz da casa de
s~o pedro de porto seguro do BJ-asil Pera o Padre
Dioguo lVIirão prouincial de portugal escrita a 15. de
feuereiro de 1566.

Com. = ~11lY Reuerendo em X.o Padl'e. - A graça e amai' do
. pü . anta eio.. empr em cantina fauol' e aiuda dv . R

Amen. Pola =
E' e eripta paI' cOIDmi ão do padre Braz LOlll'er.ço.
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ff. 165. - Do P. Leonardo.

Com. = A graça do Spll sancto more sempre em nossas almas
mediante a qual cm tudo nos conformemos com sua sancta
e diuina uontade Amen. Posto que desejaua =

E' datada ele S. Vicente (S. Paulo) a 23 de junho de 1565.
~aiu impressa pela primcira vez no tomo IV (1842) da Re

vista trimensal do Instituto Historico elo Bl'azil, de pp. 224 a

231.

ff. 167 v.-Copia de húa do p.e Joseph pr.ao padre Mestre
Diogo Laines prceposito Geral da Companhia de Jesv.

1565.
Com. = La gracia y amor d I e pirito ancto sea ,iC'mpre em

nrõ continuo fauor y ayuda ameno - Es llegada esta tierra
a tal estado =

E' do padre José de Anchieta e dataua do Collegio de S.
Vicente (S. Paulo) cm Janeiro de 1565.

Em ca telliano.
Foi publicada nos Annaes da Bibliotheca Nacional, vol. II, de

pp. 79 a 123.
Por descuido saiu no impres o ésta charta como datada de 8

de Janeiro, quandu llO manuscripto nilo se-designa o dia, mas tão
sámente o mez.

ff. 188 v.-Copia de húa do padre Quiricio da Baya 13 de
Julho de 1565 fala tambe no Rio de Janejro q escreueo
ao padre Dioguo Mirão prouincial da companhia de
Jhüs.

Com. = Depois de ter escrito a V. R. o Irmão J o. ep das
nouas =

Escripta por commissão do padre provincial.

ff. 190 v. - Copia de húa do padre Joseph da Baya de
todolos Sanctos que escreueo ao padre Doutor Dioguo
Mirão prouincial da companhia de Jhüs de 9 ele Julho
de 1565.

Com. = De São Vicõte se escreveo largamête o q aconteceo
a armada =

R' do padre José de Anchieta.
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F, i, impressa pela primeira vcz no Annaes do Rio de Janeiro
de Baltba:ml' da Silva Li boa, tom. VI, le pp. 166 a 181.

194 v.-Copia de hüa do Irmão pero Correa o qual foi
morto dos Brazis a oyto de Junho de 155. (sic) annos
pera o p.o Belchior nunez em Coimbra.

'om. = ii.. graça e paz dc X.o seia sempre em nossos Cora
ções ao:.on. - Chal'issimo p." cm o ponoo conhe 'imento=

Tão traz data; ma foi e. cripta do S. Vicente em 15ó4.

ff. 195 v.-Copia de hüa do padre fr. co plz do Brasil de
Nouas depois da geral.

Com. = Gratiu. ct pax X.i - E'laudo a Carta geral ja no
mllço e e critu. me mandou o nos o p" preposito q prose·
gui e com algl1as cou [tS =

Tão traz data; mas foi el:lcripta da BH.bia em 1556.

ff. 196 v.-Copia de outra do Brasil do Irmão dioguo Ja
come pera os p."' e Irmãos do Collegio de Coimbra.
não te era.

Com. = ii.. pas e Âmor de N. I 01' Suilt sempre em no as
almal:l ameno - Pttdre meua c Irmão em Xpõ. muitos
tempo ba quc por vo a ,indu

Parc.::e que fôra escripta pelo anno de 1566.

ff. 199. - Litterc:e quadrimestris à Maio urqz ad mensem
septembris- ex India Brasilljca anno 1554.

Com. = Pax Silr. nl'i Je v X.I sit empol' in cordibu nl·j
ameno - Superíoribus literis quro in bis 10ci =

Ac. = oratiooibu DO bumilitel cõmendomus. Piratininga apud
diui P. DOlllum. 15540. Minimu Societati Je v. - Jo-

epb. =

E' do padl'e José de il..nc)lleta.
Em latim.
Foram vertida par:1 o portugu z polo eh:. J. Â. Teix ira

de Mcllo o publicadas nos Annaes da Bibliotheca Nacional, vo1. I,
de pp. 60 a 7-. Sairam com o titulo: Chal'ta quadl'imensaes de

Maio a Septembl'o. - Da India Bl'az i lica, anno 1554·

ff. 205. - Charta datada da Bahia a 19 de Julho de 1558•
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Gom. = Pax X.I - Ja V. R tera ent nelido rpolas elua' ,Üt

que este aono ele 58 =
Não traz nome de auctor, nem t.itulo.

ff. 207. - Terlado doutra da Baya a 12 de setembro de

1558.
('um. = D<'poi ela que e escreueo de.. ta Bnya t10 19 dc Julho

deste anno =

Como a antecedente, llão tt'nz nome de auclOJ·.

ff. 208 v.-Annual deI brasil p." la puincia toletana y ara

gonia deI anno 1567.

Com. = Pax X.I - Breue mete darc conta a V. P. de la.'
co as (j en <'sta bahia de todolos sanctos -

E' elataela ela Babia a 16 ele janeü'o do 1568 e e criptn. pelo
padre Diogo GOll(;nlves por commissão elo padre reitor.

Em ca t lhano.

ff. 2 11. - Copia de hua do Brazil da capitania de S. Vi
cente de peratininga aos 5 de dezembro de 1567,

Com. = Pax X.I - Acabamõ se ja por I ondado de D"; N. R.
de comprir o de eios ele No sos p". e Irmão. que e tam
por e ta Costa lo Bmsil com a uinda e Lúsitação do N.
p.e 19naçio dazeuoelo =

E' eseripta I elo paelre Baltba~ar PÍl'e~.

fi 213 v.-.Copia de hüa do Brazil da capitania de S. V.to
a 22 de abril de 1568.

('om. = Pax X.I - O que 'e offel'ece depoYK el"t elcrradei l'a

que se escreueo =

E' escripta })010 me 'mo paelre BaJtba"ar Pires, por commi 'si'íCl

do paure reitor Jo é ele Anchieta.

ff. 2 T5. - Charta do padre Aug'ustin de Laçe1"da.

Com. = Pax X.' Determinosse por la
jornaela de Angola como V. P. =

R' datada ela Dba ele Sallcto Tbomé
1560 c escl'ipta por com mis.:1o lo padr
Pan)('ú SJr dirigiela ao paelre geral.

D.í circum tanciala notiei:t dn vinr'cm
a An6'0la c Ilh.t ele Sancto 'rbomé.

bOllelad ele firo , .o' I.

a 18 de fe"oreiro ele
Francisco elo ·u'1ea.

que fizor:l1ll ti Li ·boa.
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Em ca. telhano. Não traz titulo.
E. ta charta e a que e· egue ão, como se.,ê, de outma.

parte fóra do BraziJ.

ff. 2 I 7 v.-Copia de hüa do Irmão Antonio Mendez que
escreueo a noso Padre General de pois q tornou de an-·
gola da Viage que fizeram e desposição e custumes da
quela terra feita em Lx." a 9 de mayo de 1563 Anfios.

Com. = Ya, V. P. el'a informado como de la ca,':J, de Sau
I~oque de Lisbona

Em castelhano.

ff. 225 e 226. - Indice das cartas do Brasil ii ha neste'
livro segundo os anos.

A Li ·toria das missões do Erazil, de Pernambuco para o Sul,
u 'ha-se perfeitamente explicada 11estas chartas, entre as quaes
muito particular menção mel'ecem as dos c I brados Nobrega e
Anchiet:1.

Grato nos-é dizer que as de Anchieta, que occorrem nesta,
collecção, já se-acham hoje todas publicada , cabendo á Bibliotheca
Nacional do Rio de J uneiro a gloria de concluir tão meritoria
obra, encetada no comêço do eculo pelo conselheiro Lara 01'
donhez imprimindo a primeim cbarta do veneravel varão apo to·
lico contida na mesma coUecção.

'rudo o que possuimo , quer impre 0, quer inédito, em qual
quer lingua que seja, ele Nobrega, o Apo tdo do Novo Mundo,
e dc Anchieta, o Thaumaturgo do Brazil, no. -é e ,erá sempre
charo, devemos conserva,r como reliquia lu'ecioRas de dous grande,'
vulto. na, historia da civilização de no 'sa patria.

cc O BraziJ, diz o UI'. Norberto, que rccebco do je nitas o.
maiore beneficias, só tem que pagar uma divida de gratidão, ele
vando aos que d'entre elles mais se-distinguiram, como Nobrega e
Anchieta, e, tatua, que perpetuem o scu nome entre nós e incitem
novos missi0l1arios á continuação da obra da civili ação. li

« Millistros de I'eu~, accre centa o SUl'. Porto-Alegre, varõc,'
suLlimes, digno filhos de Christo, Nobrega e Anchi ta, cÇ>mo a
po teridade é ingrata! E,'. es que cavam canaes e descre,em cs
tradas na terra de Sancta ruz, inda nunca lembraram. 'e de
elevar uma e tatua, ou um padrão a ,0 a mcmoria, nem ao me
nos se-lembram, que e-ta terra foi conquistada por vó. e banbadu
c m o ,osso san~ue! )1

4
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E te regi c tI'O de cbartas do padrcs jesuita r. e. cripta, do
.:Brazil á cnsa de S. Roqne, de Lisboa, onele n.'si tiam os seus pr<>.
lados, fôro, offerecido á Reo,l Bibliotheca pelo conselheiro Diogo de
Toledo Lara Ordonbez, que o-bouv ra em presente do marquez elo
Pombal.

Lara Onlonbez, por occasião ele remettcr a preciosis. ima coi.
Jecção a d. João VI para a Real Bibliotheca, rei-a acompanhar d;L

eguinte cbarta dirigida ao con clheiro Thomás Antonio de Vilb
.Nova Portugal:

« Ill.mo e Ex.mo SUl'. - Em virtude da insinuação de V. Exc."
])ara eu ter o, honra de offerecer a el·rei nos. o enbor algum ma
nuscripto intere.;sante) entrego com muita satisfação a V. Exc.' o
lUais antigo e pl'ecioso, que possuo, qua.l é a collecção das cartas
afJs jesuitas, escriptas do Bmsil desde que chegárão á cidade elo,
Babia a 29 d'e março ele 1549 até 1568; para ..er apre entado por
mão de V. Exc." ao meRmo augusto senhor.

Deus gua)'de a V. Exc.· - Rio de Janeiro, 1 de Fevereiro de
18:Z0. - Ill.mo c Ex.mo SUl'. Thomaz Antonio de Villa-Nova Por
tugal. - De V. Exc." fiel criado. - Diog) de Toleclo La1'a 01'
donnes. l)

ERta charta acha-se no Albu1n brazileiro, colJecção de chartat<
ele pessoas notaveis dadas á luz pelo SUL'. J. NorberLO dc Sousa
Silva, na Revista popular, tomo XIH, á pp. 218.

Effectivamente, o conselbeiro Thomás Antonio, o,inda que mais
tarde, si a elata ela charta de Ordonhez está exacttL, como é ele
• uppor, no dia 24 ele março ele 1821 remctteu á Real BibliothecH
o volume manuscripto, como consta elo regi.,to dos livro ell
trados para ésta Bibliotheca em 1821.

Do nosso códice foi extrahida umo, cópia em um gro o vo
lume de folio pelo SUl'. bacharel Jo é Thomás de Aquin:.>, a qual se
-COll erva hoje no Instituto Historico e Geographico elo Brazil.

O SUl'. el.or João Antonio Alves de Cal'valho tambem possue
uma cópia de 20 d'esta chartas executa la pelo sDr. consclheiro
Agos~inho Marques .Perdigão M:alheiro. Consta de 62 ff. não nu
lllcmda , que medem 29 centimetros de altura por 19 de largo. O
illn tre copi ta antepoz á cópia a seguinte declaração:

« A copia seguiute be do ll'lanuscripto, que servio de Registl'o
da. cartas do. J e uita no Brazil de de o anno de 1549 até o de
1568, e (;. era da Livral'ia da ca"a ele S. Roque em Lisboa,
hoje pertence á Bibliotb ca Pnblica do Rio deJaneiro por doação
do fallescido con elheiro Diogo de 'l'oleelo Lal'a e Ordonhe :
tem o Manuscripto 224 fol., e seu formato be em fol.: achão-se
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já imin'essas na Revista Trimen 'aI do ln, tituto Historico e Goo
gl'afico do Brasil as seguintcs carta ; a de f. 1 no MaOllscl'ipto a.

1 ag. 429 do Tom. 5 da Revista; a de f. 2 a pago 433 do mesmo
'Tom., a de f. 3 a paó' 435 do mesmo; a Informação f. 5 V. cí
]lag. 91 do Tom. 6, a de f. 7 a pago 95 do mesmo Tom. 6, a de
1: 10 a pago 104 do mesmo; a' de f. 11 a pago 441 do mesmo; ;t

(Ie f. 34 a pago 214 do Tom. 5, a de f. 67 a pago 328 do mesmo
'l'om. 5, a de f. 128 a pago 418 do Tom. 2, a de f. 139 V. a pago
538 do mesmo, a de f. 165 a pago 224 do Tom. 4, a de f. 190 V.

~t pago 248 do Tom. 3: ba mais quatro com cotas de já terem
sido impressa ma ti examinando ell com todo o cuidado aso·
bredita Revista, ahi as não achei, e não me-con~ta q. o fossem em
algüa outl'a parte, e são as êj se seguem, scilicet as f. 39, 194 v.,
211, e 213 V. - Rio, 25 de Março de 1847. - Agostinho Marqu s
Perdigão Mal/wiro. II

amo acima se-,ê, algumas da primeiras d'estas curiosas
chal'ta foram vertidas para a língua italiana e impressas em Ve
ueza em 1559 na valiosa e boje rara collecção de Miguel Tra
mezzino, da qual fez ainda este im.pressor nova edição em 1565
l1a mesma cidade de Veneza, com titulo iden tico á primeira e em
tudo o mai conforme a ella, e contendo 8 ff. preliminarc. não
numeradas, 294 dictas numeradas.

As cbartas que ahi ficam indicadas parecem tTaduzidas cl.

vista do nosso prol rio códice, por muitas occurrencias que fôm
ocioso aponctar aqui, como dam, I ar xemplo a 'uppre ão em
uma d'elJas d'uma linba inteira do no o registo, a coincidencia de
Cl'llZ s po'ta em certos periodo do manu cripta e a 'uppre ão
llft versão italiana de trechos assim a igualado., &. Algumas
foram vertidas integralmente, outra porém augmentada com to
pico de diveI' a , e algumas ainda com supprc sõe , de sorte que
muitas vezes á primeira vista não par ce que as lJUbliuadas na re
ferida coUecção veneziana sejam a, me mas que possuimos.

a~ Sumario, e Descripção do Reino de Angolla, e do des
cobrimento da Ilha de Loanda, e da grandeza das Capita
nias d.o estado do Brazil. Feito por Domingos d'Abreu
de Brito, Portuguez. Dirigido ao muito alto, e poderos
Rey Dom Philippe, Primeiro deste Nome, pera augmenta-
ção do Estado, e renda de sua Coroa. nno de 159 2 .

Traz no principio uma Rellação breve das cOllsns, que se contell~

neste tratado d'Angola, e Bl'asll, que com ça:
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= A facelidade com que V. ~ag.dC podcrá ucrecentar em os
bens da coroa real duzentos mil cruzados de crccimento em cada
hum a·nno em o contrato de Anguollu, e nas capitanias do estado

do Brasil em o páo, e açucares =

C0111.. a obra: = O Reyno D'anglloJ1a he mui grande, e Riquo,
e são, e abastado de toelo o modo ele mantimentos, =

Ac. = e diferenças que há em as fructus, e tudo o que hé
mantimeto elas taes Regilles. =

Cópia. Lettra elo comêço elo XIX secnlo.

Cód. ~ 102 ff. não num. 17 X 13.

Domingos de Abreu de Brito, como be-sabe, foi quem desco
briu a Ilha de Loanda. O auctor, dando noticia a, el rei do seu
descobrimento, conclue assim a sua reI Çã0:

(C Esta he a Relação do que tenho dito sobre a Ilha, c assen
tando-se 1)01' justiça qual Ilha he de Vossa lI1:agcstade 1Jarece que
se me deve dar a guoveroança e meneo lella poi.· he costume geral
aos que descobrem fazerem se lhe as taes Merces e quando pare
cer a Vossa Magestade que he mais seu serviço metella 110 gou
verno do Reyno D~tngllo]]a avera por bem fazel'-me Merce de hüu
comenda ja vecida que renda duzeutos milreiEl e dous mill cruzados
em dinheiro pera pagar minhas dividas e parte do gusto êj. se fcz
com as pessoas êj. o lume desta Ilha dcrão. I'

O auctor, segundo declara, chegoll ao 1)01'1,0 le Pernambuco
no dia de Ramos de 1591.

O snl'. Francisco Adolpho do Val'nbugen, actual visconde de
Porto Seguro, que viu um excmplar d'esta obra (o original?) na
Bibliotheca Nacional de Lisboa, a-descreve a pp. 17, nota (26),
ele suas Reflexões critict1s soure o esr.ripto do seculo XIV (aliás XVI)
impresso com o titulo N oTlelAs DO I:3RAzlL, no tomo 3.° da Collecção
ele Not. Vltr., estampadas em Lisboa em 1839, in-4.0

9. Copia de uma carta do padre Pero Rodrigues, Provincial
da Provincia do Brazil da Companhia de Jesus, para o
padre João Alvares da mesma Companhia: assistente do
Padre Geral.

E' datada da Bahia a 1 de maio de 1697 (aliás 1597).
COrlto >= Por 1llua de V. R. do anno passado, entendi dez~jant

saber e.m particular a di posição, e esperanças que ha de
conversão do gentio deste Estado do Brasil, =

Ac. = e parte do caminho para ouvirem com maio go, to 'e
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respeito a coi as da nossa Santa fé e doutrina christã.
Da Bahia 1 de maio de 1697 (aliás 1597). =

Em seguida se-lê:
cc Copia tirada por outra pertencente ao ln. tituto Ristorico e

Geographico Brasileiro. - Bib!. Nac.nJ 27 de Octubro de 1874. 
Do' Benjamin Franklin Rarniz Galvão -Bibliothecario. l)

Cód. -~~:.: ob n.· 12. 9 ff. num. 29 X 18 1/2,

Dá largas informações ácêrca dos indigena. de varias capita
nia do Brazil, e contêm particularidades muito interes antes no
que diz respcito á conversão dos mesmos indigcnas. Entre as re
lucções mais notaveis, nota-se a do principal do Karijós da
lJagoa dos Patos, Facaranha, e de toda a sua tribu, em 1596.
D'e. ta mesma rodncção tracta a Historia geral de Portugal por mr.
r[P, La Clede. TradtlZÍda em vulgar, e illllstrada com muitas notas
historicas &, (Lisboa, 17 7) tomo IX, a pp. 143 e eguintes.

:LO. Da Provincia do Brazil, do numero de casas e pes
soas da Companhia que nellas ha.

Com. = E' este Reino e provincia do Brasil mui grande, tcm
perto de nove centa legoas de costa de norte a sul; -

Ac. = que em elies impossivel fôra conservar-se. =
Cópia. 24 ff. num. escriptas só pela frcnte. 29 X 19.

Co 1. -~~l.!.. sob n.· 15.

'ontêm:
a) cc Do respeito e ~ugeição grande que os Bra is tem ao

padre., e do muito que os padJ.·es qus com eUes tI'atam, ajud:\In
ao estado temporal. l)

Com. = Ainda que os Brasis de na natureza são tão boçae ,
e agt'estes, =

b) cc Do fructo em geral que os nf)SSOS fazem nesta provin
cia, e de algumas missões que fizerão ao sertão. »

Com. = Com tres ortes de gente exercita a Companhia ne ta
provincia seus ministerios; com os portugueze, com o
escravos de Guiné e com os naturae da terra. =

C) cc De algumas outras . aidas que fizeram os padJ.·es a va.
rias partes do Brasil. ))

Com. = Estão estas duas cal itania debaixo do districto de
Pernam buco. =

Ac. = se vê que vam crcscendo em muita prosperidade e
proveito temporal e onde ão mal tratados e tiranisado
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e os branco andam a captival-os por ua cobiça, tud

vai para peiol' e em gmnde diminuição.

Não traz data mas do corpo do manu cripto se-collige qU17

foi escripto em 1603.
E' de grande interes e e fornece particularidades muito cu

rio as.

N o fim oecorre:
cc Foi tirada ésta copIa em Octubr de 1874 por outra que ao'

Instituto Historico e Geograpbico offerecêl'a o snr. Francisc
Adolpho de Varnbagen. - D! Benjamin Franklin Ramiz Gaivão

Bibliotbecario. J)

Acha-se impresso no livro IV'da Relaçam annal das covsas
que fizeram os padres da Oompanhia de Iesvs nas partes da Indict
Oriental, & no Brasil, Angola, Oab? verde, Guine, nos annos de sei 
centos &- dous & seiscentos & tres, & do processo da conuersam, (l; chri'-

. tandade daquellas lJartes, tirada das cartas dos mesmos padres que de lrí
víeram, pelo l)ach'e Feruão Guerreiro (Lisboa, per Jorge Rodrigw's,
1605, in-4.0), liv. IV, qUI) tl'aeta DAS OOV A DO BRASIL, ANGOLà,

& CABOUERDE, GUINE, oecupando ahi os capitulos de I a IV, riU"

ft'. 111 a 118.
o a obra do p. Guerreiro porém accrescem mai dous capitu

las relativo. ao Brazil, e andam todo. reproduzidos com alo·unl~t.'

annotaçães no tomo II (1874) das ~{emorias para a historia do
e:ctincto E. todo do Maranhão &, colligidas e annotadas por Oandil7()
~Iendes de Almeida, de pp. 502 a 540.

J.1.. Provision deI Virrey elel Brasil D.n Diego Luis ele
Oliveira en que manela hacer informacion ele los danos (1
los Portuguezes hacian en las Reelucciones ele Inelios, fecha.
en 4 de Diciembre ele 1629.

Oom. = Diogo Luiz d'Oliueira - Faço aber aos q eRta
prouizão virem fJ.lle. endo informado êj da Capp." do . uI
se fizerlio entradas ao Certão m. IO em preiuizo da liber L"
dos Inclios que S. Mg.dO manda con l'LUlr =

Original. • 1 fi. 39 X 32.

Ood. ~9~~ 'ob n.O 2.

E' o prolwio documento original pa.'sado por Diogo Luiz de
Oliveir'a, capitão geral e governador do Estado do Brazil na ci
dade da Bahia a 4 de dezembro de 1629.

O titulo acha-o e no verso do documento.
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No catalogo da collecção de Pedro de Angelis, a quem per
tenceu o mannscripto vem porém indicado sob este titulo á pp.
161:

Provision del Virey del Brasil, en que manda hacer informacion
de los danos causados por los Port~lgueses á las reducciones deZ
G1wyra. 1629.

],,9. Relaçion de 10 sucedido enel Rio Janeiro con la Pu
blicaçion de las bullas. 1640.

Com. = Uhegoll ae te POI'tO nindo de arribada do de Buenos
ayres =

Ac. = E obedecem scrupulo am.'· ao q sua Sanctid.· nos Bre
ne lhe ord na. =

Original? 3 ir. não num. 29 X 16.

Ood. ~~ ob n.O 3.

Ocoorre no fim a seguinte declaração:
« Oel,tifico eu Luis Lopez sll,ccrdote pfe, o da Oomp." de'

J esv, & secretario do R.. P. Pel'o de Moura Vi,-itncloe-gel'al desta
Província do BI'aRil, da mc ma Oomp," que e ta he a I{ laçam,
que o me lUO P. VisiLn.dor mandoll fazer dos su 'ce os, quc nelta,
se contem. E por as,;i passar na venlade, fi); l';>ta por mim a,' 'i
naela ne te 0011.° do Rio de Janeyro, hoj" 2ti. de Junho de 1640.
- LUIS Lopes. »

Em portuguez, posto que o titulo, como se-vê, e tcja escripto
em hi panhol.

Pel'tenccu ri. collecçii.o ele Peclr~ de Angelis, em cujo cn.talogo
vem á pp. 15D com o seguiute titulo:

Rl'lllcion de l:, sucedido en Rio de Janeiro, con oca ion de la pu

blicacion de las bulas contra lus Pa.ulistas. 1640.

Este douumon to narl'a por miado as oecul'rencia, que se-deram
no Rio de Janeil'o por occn, ião de apresentt\r o p, Franei co Dia'
TfloUO ao peelauo então á testa da administração ccclo iastict\,
Peuro Homem de Albel'l1az, o breve do papa Urbano VIII pondo
em execuçiLo no Bl'azil a buIla ie Paulo III, que declarava line
o naturi\C di. America. Oamara e o povo oppuzel'am- e á
execução d'e se re criptos pontificios, por cujo cumprimento eram
o prolado o os superiores das ordens religiosas então estabelecida,:
nesta cidade, particularmente os da Oompanhia de Jesus, em cuj(}
collegio se-ueu o motim, apezar da prc ença de Salvador Oorrea
ele Sá e Benevides, governador da capitania, e da doadminist,.ador
da diocese,
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o snr. visconde de Porto SegllrO, na ua Bísíoria Geral do
Brazil (2." edição), relata estes suecessos á pp. 691 e 69 t j e Mon
senhor Pizarro nas suas Memorias Historicas do Rio de Janeiro,
tomo II, p. 225, referindo-se a Pcdro Homem Albemaz, diz, allu

-<.lindo ao mesmo acontecimento;

cc Á e te Prelado se imputou grande parte na de ordem dos
.Jesuitas com :1 Camara d'esta Cidade, excommungando a todos
.que tivessem concorrido para a expulsão d'elles, e entntndo no
conhecimento da libercbde elos lndios, que jlí por Sentença de
1614 se julgou pertencer á J urisdicção Real. )

Da leitul'a do documento se-verifica que o motim começára a
4 de maio de 1640, fizera explosão a 20 do mesmo me?, cc com
taes uozes, e tal burbllrinho q parecião doudos ou endemoninha·
dos ), e se-prolongára até depois de 19 de junho. O snr. visconde
de Porto Seguro (obra citada) assign:1 como termo d'essa dissi
dcncia o dia 22 de junho do referido anno.

13. Carta que o Marquez de Montalvão Visso Rey do
Urazil, escreveo, ao Conde de assao en ii o fas Sabedor
da Acc1amaçam, e Juramento q se fes no Reyno de El
Rey Dom JOãO o quarto osso Senhor.

Com. = Chegou hüa Caravella de Lisboa com avizo =
Ac. = e com a minha coo tnmada lida, sempre o 'upado, ii pa

re. se cada dia se me Ullment:l0 os trabalho com innova
çoêns. Deos G.· a V. S." &." =

Não traz datl:tj mas foi escl'ipta da cidade da Bahia em co
mêço de março ue 1641.

Cópia. Lettra do XVIII seculo. 2 fi'. 23 X 14.

Cod. LX~ a :ff. 205 e 206.

Esta .,charta, de bastante valor hi. torico para o Brazil, é di
versa em sua quasi totalidade da que foi impressa cm 1642 aeêl'ca
<lo me mo objecto e dirigida á mesma pe soa, em um opusculo,
<lujas indicações bibliographica . ão:

CARTAS II qve escreveo II o marqvez do Montalvam sen-II do
Viso-Rey do Estado do Brasil, ao Conde de II assau, qne governava
a. armas em Pernam- II buco, clandolhe aviso da felico acclamação II
de Sua Magestade o Senhor Rey Dom II Ioão o IV. nestes seus
Reynos II de Portugal, & resposta do II Conde de assan. II
Com ovtra carta qve o marichal II seu filho trouxe para se
apresentar com ella no sua M:tgestade. II (Coróa pOl'tui]lleza)
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'1f Em 4Li boa. II Com todas as liccnças necessarias. II Na Ofilci na
de Domingos Lopez Rosa. Anno de 1642 1/

In·4.0 de 4 ff. ou 8 pp. não num.

N o recto da última folha, alêm de indicar novamente o logar
officina e data de impressão, lê-se:

« Impresso á custa de Domingos Alvarez LiV}'eiro. l>

E no verso da mesma folba occorrem a licenças para a im
]wessão do opusclllo, datadas de Lisboa a 4 ele fovereil'o de 1642,
declarando-se que estas Caltas estão conforml's o seu original.

A primeira cbarta elo marquez de Uontalvão não traz data; ,.
Resposta do conde de lYassav, ao Jfarq1teZ de Montalvão, com o pa
múem da acclamação de sua Jiagestade é datada de jlfauricie a 12
cio mm:ço de 1641, e a segunda charta elo referido marquez a eJ.
1 i d. J ofio IV assim intitulada: Copia da carta do marquez de
ai[rmtalvão, que trouxe o Marich{/l seu flzho, pa.l'a com ella se apl'e
.sentar a sua lJfage.stade, tl'az a data da Ba bia a 26 de fevereiro elo
mesmo nnno de 1641.

TIa porém outra ecliçlo da cbal'ta de M:ontalvlio feita em 1641,
cujo titulo, conforme Innocencio da Silva é:

CA.RTA. que o vice-rei do Bra~il d. JOl'ge M,t. cal'enhas, }1:ar
quez de Montalvão, escreveu ao Excellentissimo ConJe de .r a. S:1U,
Gcneral dos TIollandezes em Pernambuco.

Lisboa, paI' Jorge Rodrigues, 1641, in4.· de 3 pp. - (C Refere· e
á acclamação d'el-rei D, João IV, que o dito :à1:arquez acabava de
proclamar na Bahia; como se vê no Portugal Restaurado do Conele
da EJ'iceira tomo I, pp. 144 e 145 da. edição de 1751. )

Annos depois escreve o douto auctor do Diccionario úiúli0!l1'l1
phico portuguez, em lldditamento ás indicações anteriormente dadas:

(C A eelição citada da Carta n.·... , comprehende além da cal'ta
do Ji[m'qul'z de Montalvão outl'a, que, e intitula: Segunda carta e··
cripta por um cortezão de Madrid, que contém egualmente outrn
3 pago l>

Do que fica aqui exposto se·vê que a edição da eharia de
16H consta de 6 pp" e é diffeJ'cnte da de 1642, pois que só COll
tém duas chartas, sendo uma do vice-rei do Brazil e outra de wn
cOl'tezão (le Madrid.

Sendo a alludicla edição de 1641 de extt'ema raridade, aind:1
não tivemos occa. ião de examinar alglUn exemplltr, e por isso
ignommos si a charta de Montalvão a Nas au que nelIa vem, é
egual á que apparecell depois no 0pusclllo de 1642, ou si ic1cntica
á nos,'a cópia.

TIa ainda da eharta de Montalvão a Nassau uma ver ão bo1
1andeza no opu culo intitulado;
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COPYEN van drie Missivel1, lBm ÍlO'Uf Ílelt Marquis de Montuval,

Vice-Roy vande Ba.y, glJesclJrtúm enlle glJesO'n:llm um sijlt Excell: Gmve
Mauritius van Nassau tcrf JemullluO'dl. MITSGADER : N och een van
den Colonel Rindel\ on ende Capiteyn Day, aen sijn Excell: VOOl'SZ.
Il1houdende il1 wat maniere den voo[' z. Vice-Roy sich verclaert
den Koninck van PORTEGAEL aen te nem 11; Emle hoe hy dtl
Spanjaerden ende Italial1en daer op gedi :1rmeert heeft. Yoc!J' em
:D;lissiúe lJlJesclJrebtu b!llr JtrmmuO'ch b·tf bUIT baee glJccrrllineert cube úerfrcrchm
IDur.e1t @eCO'mmittecrÍlelt um belt boorsâ. ;glurquis crm m.et b.cn sdUm fe Qtln
Íld.m.

T' Amsterdam Gedrucl.t voar Ian van Hilten woonende inde Beurs
straet, 1641, Ín-4.0 ele 8 pp.

(Cópia (Ze trez chartas: uma pelo marquez de jJiJontalvão, vice-t'ei

da BaAia, escripta e enviada a sua exceltencirt. conde J.l1i.wricio de
"ti assllu em Pernambuco j como tamben1 uma pelo coronel Hínder on e
Capitão Day a suo). e:r;cellencia sttpradicta, contan lo de que modo o
sup1'fl rlicto vice-rei dtclarcim-se pelo rei de Portugal j e como elte tinha
por isso desarmado os hispanhoes e italianos. Além d'isto uma c/wrt
escripta de Pernambuco, que d'ahí os delegados tinham Gnl:iado ao
(licto m(lrquez para negociar com elle).

A Bibliotheca Publica de Evora possu tambem uma copIa
el'esta charta, a qual e-acha descripta 110 Catalogo de sen.' manu,;
cripto , tomo I, á pp. 146, sob o titulo:

cc Carta, que o Mal'quez ele Montalvão, Vice-llcy elo BI'azil,
escreveu ao Conde de Nas. au, em que o faz sabedor ela aceb.ma
ção, e jUl'amento, que e fex 110 Reino, d'EI Rey D. J :to 4.°));

titulo e. te, como se-vê, identico ao que traz a nos '~1 c 'pia.
Reserva-se para um artigo especial a confrontação da no a

ch:1rta. manuscripta com a imp['e ::;a ela eJição de 1642, a)·tigo qUl>
deverá apparecer nos Annae da Bibliotheca N"acional.

14. Tratado de Confederaçào, e alianca (sz'c) concluido
entre Louis 13 Rey de França, e EL R. D. Ioào o 4.° de
Portugal em Paris o 1.° de Iunho 1641.

Em francez.

CópIa por bôa lettra do seculo XVIII. 3 ff. não numeradas.
28 X 16 cenL.

Cod. ~~:i~ sob n.O 4.

Con ta de 9 artigos e com.:
= Le Roy scàchant L'amitie, eL bonne inteligence =
Termina pela declaração, em portuguez, dos nomes e mai.·

individuações dos embaxaclores por parte ele Portugal, e declara
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quc, p~la França, alêm de outros, assistim á discussão d'es e tr:t
tado o cardeal de Ricbelieu, primeiro ministro de Luis XIII. A.
signa ésta declaração Serra, o que denota que tanto ésta cópia
como as anteriores d'este mesmo co:.lice são de lettra do pn,dre
Francisco José da Serra.

Vem em fmncez, com a traducção portugueza em freute, ]1:

Collecção de Tratados, Convenções, &l. de José Ferreira Borges de
Castro (Lisboa, 1856), voI. I, pp. 16 a 23.

A declaração do padre Serra, a que acima se-aliude, é do teOl'
segtúnte:

cc Greg.· de Almeida na Restaur.nm de Portugal P. 385 assigna
o dia 23 d'Abril: seja cou.'ultauo pel:1s indicações, ti. ali s'eucol1
trilo.

cc Esta Copia segue a outra de q e extrabio. Forão por no,:
Embaixadores Extraord.·· Fr.·· de l\fello, Montr.· Mar do Reino, l~

Aut.· Coelho ele Carv.·, Dez.·r do Paço, Commend.·r da Ord. lo
Xp.· e Senhor da Capit.· de Cuma (aliás Ouman) no Maranhão, e
Secreto da Embaix.' ·CIll·ist.·m Soare', Dez.·r do Porto. A i. tiriin
alem d'outros Mons. de Cbavigni, e o Cardeal de Richelieu, pd
mr.· Ministro de Luis 13.·

cc Foi feito em Pariz nas Cazas do Grande Chancelier. Atlw
uqui julgo êi. escripto no idioma Francez. - Sena. - l)

15. Tratado de Tregoa de dez annos, Navegação e Com
mercio entre EL R. D Ioao o 4.° de Portugal, e os E. G.
das Provincias unidas, feito na Haya aos 12 de Iunho de
1641.

Em latim.
Oópia por lett1'a do XVIII eculo. 10 ff. Dão Dum. 2 X 15.

Cad. ~~~I sob n.· 5.

Con ta de 35 artigo'.
Oom. = Experientia docuit quod D. Philipu Secundus Cu'

telhe Rex =
Ac, = subsigllHtum, et singillatum (sic) modo, ei forma, ut .'0

quitl.r. =

Seguem-se as assignaturas de Tri tão de J\1:endõca (sic) JIUL'

tado, e dos repre. entantes dos Estados Gemes.
Vem no vol. I, pp. 54 a 66, do Recueil_complet de traités do

sih. Carlos Calvo, sob o titulo eguinte:
cc Tratado de tI' goas e ces ação de hostilidade entre el rer

o senhor D. João IV, e os Estados Géraes das provincia unidas
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C'

dos Paizes Baixos, a signado na Haya 12 de junho de 1641, e rn,·
tificado em 18 de novembro do mesmo anno. »)

Vem após a seguinte declaração:

cc Traducção que e guarda no real arcbivo da Torre do

Tombo. »

O snr. Calvo precede de consideraçãe. bistoricas aproyeitavcif;
a transcripção d'este tratado, desde o estabelecimento da COnt} lI

nhia hollandeza de commercio para a America em 1621, e e1<1 Compa
nhia das Indias occidentaes até a invasão da Bahia pelo ho11an
dezes sob o com mando do almirante Jacob WiJlefrens e do coronel
João Van Dort, acção em que representou um papel importante o
bispo d. Marco Teixeim.

Na nossa cópia foi supprimida a introducção, que é dada pelo
snJ'. Calvo. Este todavia supprimiu por sua vez todos os plenos po
deres e ratificações, para não tornar volumosa de mais a un, obra.

'Vem egualmente na Collecção de Tmtados, Convenções, &. pn
blicada em 1856 em Lisboa pelo UI'. J O. é Ferreira Borges le
Ca. tro (vol. I, pp. 24 a 49), em latim, com a versão pOl'tuguez[~

ao lado, e a declaração de ter sido e),."trabido do original, que se
guarda no real ArcMvo da Torre do Tombo em Lisboa.

16. Acordo e artigos entre a Coroa de Põrtugal, e os
Altos, poderosos senhores estados geraes das liures pro
uincias vnidas: por parte da Companhia Occidental destes
estados. Impresso em Amsterdam por Fran.co Lieshout
mercador de liuros. Anno 1641. Traduzido fielmente da
lingoa Framenga na nossa Portugueza. Com suas anota
ções sobre a mesma materia pelas margés dos artigos:
offerecidas ao muito alto, e muito poderoso Rey e senhor
nosso Dom JOãO 4.0 de Portugal, q Ds. g.do

Cópia? Boa lettra do XVII seculo. 8 ff. 27 X 18.

Cod. CJD~ de ff. 176 a 183 v.

Esta traducção é precedida do seguinte:

(e Senhor. - Estes capitulos forão traduzidos de outros im
pressos em Amsterdam pOl' parte da companhia Olandeza, e como
são tão prejudiciaes, e nociuos a esta Coroa, e suas conquistas, se
não pode dar credito ii em tudo sejão conformes aos ii. Tristão de
Mendoça embaixador ue V. Mg.dc haueria lã contrattado com OB



47

•
da Comp::mhia, antes se pode presumir, q os da Companhia O'
ma,ndarião imprimir nesta fOl'mfl. para, darem com isso a entender
à. mais nações do Norte, a ventagem, e supCl'ioridade com fI ficão
ncerca das Cappita,nins vsurpadas a e, te R.0o Porlj para suas COll
uelliencias, muitas vezes vsão destes stylos e estratagem~s, não só
O OIandezes mayores estadistas deste tempo, mas tambem outros
Re)"s, e Principes mais podero. 'os: pelo (j sendo e..tas as mesmas
capitulações propostas 1101' pllrte da Comp." OIandeza, me dispuz
a mandanas traduzir fielm. 1o e anotal1as pelas marges, dizendo
obre elIas o lj alcancei do animo dos OIandezes no tempo q fui
eu pl'izioneiro, quando da guerm do Brazil me leuarão a OIanda,
m cujo paiz ga tei algÍls anno., e fiquei bem indu tl'iado do

humor, traças, talento, engenho, e artes dos Olandeze , e em toda
fi, müteria achei sempre, q so trattão de suas conueniencias, e ij
não as perdem por deixar de ])ropolla, a seu modo. O acerto
de. tas minhas anotações so dezejo, e q V. Mg.do lhe ponha os
olhos com attenção, p.o ii achnndo·lhe algü fi'ucto, o mande V.
l\Ig.dO colher com tempo, e aproueitallo: e quando as capitulaçõe'
(como e pode presumir) não sejão verdadeiras, e o dizer 'obre
cllaR seja escuzado, aceite V' Mg.do o animo, e zelo, ii he de ver
dadeiro POl'tuguez, e fiel va . alio de V. M.do lj são as razões ii me
leuão a tão grande ati'euimentos. a Real pes 011. de V. Mg.dc
guarde 110SS0 senhor os annos ii seus mais afi'ectos vassallos deze
jilo, p." vermos em V. Mg.dC e seus descendentes triumphos de

marores imperioso »

.A. é ta dedicatoria, que não traz data, ma provavelmente foi
escripta pelo mesmo tempo em que apparecell o contracto, seguia
se o nome de seu auctor e annotador, o qual foi posteriormente
riReado, como mostra a diver idade da tincta, e de tal modo su
-ach:t que não no -foi po . ivel decm'a-lo ou entende-lo.

Tanto os artigos, que são 15, como as interessantes annota
çõe~, traetam muito do Brazil.

.A. indicações bibliographicas do original hol1andez são a que

"e-seguem:

AcoooRT ende Articulen Tusschen de Croone van Portugael,
ende de Hoog-mogende Heeren Staten Gencrael, der vrye Veree
l)ichde N ederlanden, 'Vegen. de "fe t-Indi che Compagnie de I'

IJanden. Amsterdam, voor Francoys Lieshout, 1641, in_4.o de 4 ff.
lIão nUlll. - Reimprimiu-se no mesmo anno: Middelbvrgh, by de
TJTeduwe ende Erjfghenamen van Symon Movlert, 1641, in-4.0 de 4 if.

não num.
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17. Tratado de pás e Comercio entre os altos, e pode
rozos Reis Carlos 1.0 Rey da G. Bretanha, e loão o 4.°

Rey de Portugal e seus Sujeitos, feito em Londres aos 29

de laneiro de 1642.
Em francez.
Cópia por boa lettra do eculo XVIII. 8 ff. não num. 28X16.

Ood. ~W- sob n.O 6.

Com. = De par Le Roy - Oomme .Le haut et puis ant Prince
IeaD quatrieme =

Oonsta de um preambulo e 21 artigos, cujo ultimo
Ac. = La presente Paix, et Amitie en La maniere accoutu

mee aussitôt que faire sepourra: &. =

Seguem-se as ratificações dos dou oberanos, escripta. JU),

lingua. italiana e precedidas da seguinte declaração:
cc Ratificationi deI Re della gran Bretagna a 31 di Genna.ro

1642, e deI Rê di Portogallo a 12 Aprile 1642. I)

Anda na cc Oollecção dos Tratados, Oonvenções, Oontractos, &;»

de José FelTeira Borges de Oastro (Lisboa, Imprensa Nacional,
1856), tomo I, de pp. 82 a 101, em latim, tendo a ver. ão l)OrÜl
;;lleza em frente, com o titulo que segue:

c( Trata.do de Paz e de Oommercio entre el-rei o senhor D. João
IV, e Oarlos I, rei da Gram-Bretanba, a signado em Londres, a.
29 de Janeiro de 1642», com a nota seguinte:

cc Ratificado e confirmado pelo art. I do tratado de 23 ·de
Junbo de 1661, renovado pelo art. I do de Liga defensiva de 16
de Maio de 1703, pelo art. XXVI do de Oommercio de 19 de Fe
,ereiro de 1810; e pelo art. III do de 22 de J aneil'o de 1815
entre as Oorôas de Portugal e Gram-Bretanba. ))

Guarda- e o original no Real Archivo da. Torre do Tombo.
Occo1'1'e declaTar que Borges de Oastro não dá as ratificações,

contidas no nos o coilice e escriptas, como se-declarou, em italiano.
Em compen ação, a no a cópia não contêm o seguinte periodo
fina.l, dado por Borges le Castro, e que termina pelas as ignatul'as
do plenipotenüiarios:

c( As quaes cou. as acima escritas fomm concluidas e concor
ladas em Nome de No. sos Rei por Nós Oommissarios e Depll

t, dos sobreilito., e em fé das me. mas assignamo de nossa propriu.
mão em Londres a vinte e nove de Janeiro do Anno do Senhor,
mil ·ei. cento. e quarenta o doi, esiilo novo. »

Este final está, como o mais, e cripto cm latim, com a versão
l)ortuguoza m frente, na obra ·jtac1a.
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:J.B. Breve?e Innocencio X, que no permitte à los Supe
riores de la Compania de Jesus en las Indias, de egercer
su cargo por mas de tres anos.

Com. = Ad perpetuam rei memoriam. Prospero, felicique Sta
tui Societa tis J esu, =

Dado em Roma a 1 de janeit·o de 1646.

Cópia por lettra do XVII seeulo. Sem titulo. 2 ff. não num.
28 X 16.

Coel. lC~;; sob n.O 5.

Falia d'este breve FRANCO - Synopsis annalium Societatis Jesu
in Lusitania ab anno 1540 usque a(l aunum 1725 (Augustre-Vindeli
corum & Grrocü, 1726, in-foL), annu, 1646, no" 6, á pp. 290.

Em seguida ao breve occorre:

Tanto de vna de firo P. Gosuuino NiqueI en que
encarga la execucion de este breue. de 30 de Junio de
165 I.

Com. = Nro P. Fran.CO Picolomini de buena memoria. =
R' cópia de uma charta do p. Goswino Nickel, datada de

Roma a 30 de j unho de 1651. sem indica"ão da pessoa a quem .
tIirigida, mas provavelmente á all!:uma ::\'uctoridade de ua Ordem
mandando que se-execute o conteúdo tIo breve acima.

O p.Nickelera la Compaubia.deJesus, elUl.qualexereeusucce
sivamente os cargo. de reitor, provlllcial, as i tente e vigario geral
da Ol'Clem, e foi d~'pois eleito prepo.·lto geral da Companhia ::\, 17
de março de ] 652. eja-se o que a seu respeito dizem o p. An
tonio Franco na ua obra acima citada, á pp. 303, e os pp. Backor
na Bibliotherjlle des éci'ivains de la Oompagnie de Jésus (Liége, 1853
a 1861, 7 tom.), tomo V, á ])p. 554.

Este manuscripto é um do da co]]ecção de P c1L'o de AJ)geli .
e o titulo que acima se-vê, é o mesmo que se-acha no catalogo da
referida 'oll cção á pp. ]61, onde se-declara erradamente que e"tc
breve é o original, além de vir com a data tambem errada d
1651, quando elle foi dado em 1646, confundindo-o e assim a data
da charta do p. ickel com a do breve.

19. Traité d'accommodement sur les differents, et m s
-intelligences survenus au Bresil, depu is quelques ;ans en
çá, et ailleurs sous Ie district de l'Octroy de Ia Compagnie
des Indes Occidentalles des Provinces Unies entre M!
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L' mbassadeur de Portugal d'un côté, et M.res les Com
missaires des Seigneurs Etats de l'autre coté; conelu, et
arreté a la Haye le 20, reçu le 24 Octobre 1648, et lu
le 28 du dit mois, et ano

Contém 19 artigo, e outns tanta rcspostas aos mes'llOS ar
tigos.

Cópia por lettra do XVIII seculo. 7 ff. não num. 30 X 16.

Cod. ~~9!. sob n.· 8.

Anda na Collecção dos tratados, convenções &. organizada pelo
8i11'. .Borges de Castro, com a truducção }-ortngueza cm frent,
tomo I (1856), de pp. 130 a 153, e do mesmo modo acha-se no
Recueil complet eles traités do . firo Calvo, tomo I (1862), de pp. 74
a 99.

O sfir. Borges de Castro copiou o original france.,; da col
lccção manu cripta que compreheude uma el'ie de tl'actados e al
guns contl'acto' particulare desde o anno de 1640 até fi cOllclusiio
da paz ·om Ca. tella em 1715, deixada por d. Luis Caetano d
Lima, antigo secl'etario dc Embaxada, que dedicou o. seus tra
balhos a ésta especialidade, collecção manuscripta é ta que actual
mente se-conserva na Biblioiheca NILCional de Li hoa.

O titulo da vel'l:lão portugucza, qlle vem na' duas coUecções
de tractados acima indicadas,- é este:

(C Tratado de aj uste sobl'e as differenças e desinteUigencia
acontecidall de alguns annos á esta parte no Brasil, e em ou tro'
lugares no distl'icto da fiscali. ação da Companhia las India ocri
dentacs das Provincias Unidas, entrc o senhor mbai'xador dc POl'
tngal de um lado, e do outro os commis urio dos senhores E n
do , cOl1cluido e aju tado na Haya á 20, rec bido á 24 de outubl'o
de 1648, e lido em 28 do dito moz e a.l1no. »

90. Copia dos Artigos do Tratado de Paz entre o Pro
tector de Inglaterra, e o Senhor Rey D. Ioão IV.

Em latim.

Cópia por boa lettm do XVIII seculo. 15 fl'. não numeradas.
30 X 15.

Cad. ~~1f- sob n.· 10.

Orcor1'c depois do titulo em portllguez, o scguinte em l::ttim:
« Articuli Paci., et ConfrederationÍS iuter Screni. simum Pro

tectorem Rei-publicm Anglim, Scotim, et HibernifC, &.' ab una, ct
Serenil:lsimum Portngaliro, et AIgarbiomJ11, &." Regem ab a1Lem
parte conclusm. »
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Contém, além do preambulo, que com. = Olivarius Dei Gratia
Protector Reipublicm Anglim = 28 artigos, e em seguida ao último
o plenos poderes, egualmente em latim, concedidos pelo Protector
de Inglaterra em Westminster a dez de junho de 1654, e os con
cedidos pelo rei de Portugal, em portuguez, em Lisboa a septe de
julho de 1652, a seu respectivos embaxadores. Segue-se o acto
da a ignatura do tractado pelos plenipotenciarios de uma e outra
l)arte em data de 10 de julho de 1654 em WestmiJlster. Terminà
pela ratificação do Protector da Inglaterra, datada de Westminster
a 29 de fevereiro de 1655. Falta a do Rei de Portugal.

Accresce no fim do codice o seguinte:
c( A qual Copia foi extrabida do Original Documento, que se

acha no Real Archivo da- Torre do Tombo no Maço treze da Ga
veta dezoito a Numero Segundo, e com elle conferida em obser
vancia do Avizo de Sua ~age, tade de doze ete do presente mez
e anno, expedido pela Secretaria de Estado dos Negocios Estran
geiros, e da Guerra. Lisboa dezenove de Outubro de mil sete
centos setenta e sete. - O Guarda Mor do Real Archivo da Torre
do Tombo. - João Pereira Ramos de .Azevedo (aliás Azeredo)
Continho. II

Este Tractado foi publicado, copiado do original eri tente no
Real Archi,o da Torre do Tombo, com a v~r. ão portugueza an
tiga em fi'ente, por J o é Ferreu'a :aorges de Cu tI'O na sua Collec
ção de Tratados, Convenções, &. tomo I, de pp. 168 a 203, com o
accrescimo do artigo secreto de 10 de julho de 1654, que não vem
no DO so codice, mas faltando-lhe por sua. vez não só o preambulo
que com. = Olivllrius Dei Gratia =, como, da commi são dada por
Oliveiro Cromwel ao seu representante, apenas vem publicado o
final, desde a palavl'as = ln quorum omnium fidem =

Na Collecção de Borge de Castro traz elle o titulo seO"uinte:
(C Tratado de Paz e Alliança entre EI·Rei o Senhor D. João

TV, e Cromwel, Protector de Inglaterra,::t ignado em W tmin ter.
a 10 de Julho de 1654, e ratificado por parte de Portugal em 9
de Junho de 1656, e pela de Inglaterra em 29 de fevereiro de 1655. II

Convém observar que não vem nesta publi':llÇão a transcri
pção da credencial do rei de Portugal ao re pectivo embaxador,
alem da omissões a que já nos-rep rUímo..

21, Tratado de Paz, e Alliança entre EL R. de Portugal
e o Conselho ele Estado do Parlamento de Inglaterra.

Em seguida oecorre o . e uinte:
(( Contem 6 Artigo Preliminal'es ratificado em Londres a 11

5
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. de J aneil'o de 1652. 28 Artigos l'ati.ficados no Wé.. tmunstel' a 10
ele Julho le 1654. E mais hum Artigo 'ecrcto ratificado tambem

no mesmo lubar dia e anno. ))
Cópia por lettl'a do XVIII seculo. 6 if. não num. 2G X 15.

Cad. {~~ ob n.O 9.

E' ore. umo em portuguez do tractaelo precedente.

22. Papel sôbre as pazes ele Hollanela com Portugal.

Cópia por lettra do X VII seculo. Scm titulo. 11 pp. 28 X 18.

Cad. CDL::::= de tf. 90 v. a 92 v., clc 202 r. a 203 v.

e a fi. 207 r. e v.
Contém:

SupposrçõEs.
1. - Que o Processo está feito. lUllmario, e que ..e nüo admittirão

a mediação de Suecia.
Com. = Respondesse. - O fj mais 'Oll,em ao R."O de Por

tugal, he ser a cauza summaria =
2. - Que se não tornará atraz com o que agora se l'eSOIUel', por

ser a iunta grande, fj tem força de Corte'.
3. - Que não tendo rep.t" a tempo, fará o q lhe parec 1', conforme

ao Al'tigo 6.° da instl'Ucção p.c" no que se 11110 encontrar com
a Secreta.

4. - Que . e tomarmo o Arrcfice (Recife de Pernambuco), e tudo
o mais que nos tem os Holandezes, e. tá a paz feita.

5. - Que não querê OUlÚL' f.tUar em uenda; e <j se c otferecer
d. ro, e hade ser a titolo, de ii. ..e deu' a odão' ou outro
semelhãte.

6. - Que não há que fallar m largar palmo de terra; por ii. não
ha tanto podcr em Holanda, como se cuida em Portugal.

PEUGUNTAS.

1. - Se se há. cle c. tender mais q.l a prometer os tre milhõcs a
ii. dão lugar as suas instl'ucções, e pal'ecelhe (l a cinco.

:? - Se até deste d.'o prometera comercio no Brazil, e como?
3. - Se dará alguã fOltaleza em caução?
4. - Se aceital'á a paz cõ os estado, ficando nos em guerm com

a Comp."
5. - Se será melhor a paz com os e tados, e Comp." a preço de

d.'o c do Comercio do Brazil; ou ficar em paz cõ o E tados,
e em O'uerra cõ a Comp." sem lue dar na la? EUe di tingue
(I he melhor comprar a paz p.r d.r° som.'" com a comp."; e es
tado j mas q hauendo tamLem ele cu tal' o comercio; tem
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" por melhor ficar cm guerra cõ a comp.· ficando em paz õ
. os estlluos.

6. - Se aceitará a paz em Europa, e na India; ficando em guerra
no Brazil, e co ta de Hespanha.

lc. = e he m ui dificultoso o caminho de acertar, onde
o unler, e o ualor não andão iuntos. =

Não tt'az nome de ~H1ctor, nem data; mas foi escripto ante'
la tomada do Recife de Pernambuco em 1654, como se-,ê do n.O

4 das S1lpposições.

.93. Chartas elo canele de Castel-melhor e elo de Attouguia,
governadores e capitães-generaes do Estado do Brazil.
Bahia 1651 a 1657.

Sem titulo.

E' parte do livro de registo. 8 ff. num. De 26 X 13.

Cad. -~~ ob n.O 6.

Contêm:

Carta para o Capitam Mar da Capitania elo Spi
rictu Sancto em reposta elas' primeiras suas.

Com. = :.vIuita he a satisfação em que fico de tudo =

V m nella o seguinte topieo:
cc Vi a noticia que Vm. me da do moradores ua

Rio das earauella que facilitaram a saida em terra ao
Inimigo: a Setl tempo se tratara de seu castigo. )

De 21 de abril de 1651, e dU'igida a Manuel da Ho
cha de Almeida.

Para o mesmo sobre fazer entrega... (O resto do
tillt!o está completamente destruz'do).

De 5 ele janeiro de 1652.

Carta para o elito Cap.IU 'lor sobre a reposta

ele ou tra sua.

Da data ela precedente.

ff. 3 v. - Para o mesmo Cap.IU Mar. sobre o cunho novo.

Com. = Com occa. iam da muita moeda falsificada que se
mettia em Portugal =
Da data das precedente!:.
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ff. 4 v. - Carta para o R.do Cabido.

Datada de 21 de junho de 1652 e dirigida ao deão 0"

mais dignidades do reverendo cabido (da Bahia ?), pe
dindo-Lhe sacerdotes para Pernambuco.

Com. = A camera de Pernambuco me escreue q. h "
grande a desconsolaçam, cm que os moradores daquella
capitania viuem na falta dA sacerdot ,& rclegiosos, q. lhe>'
preguem, e admenistrem os sacramento .=

ff. 5. Carta para os officiaes da camera da villa de
Sam Paulo.

Não se-pode verificar a data.

ff.S v. - Carta para os officiaes da camera da villa de
Cairú.

E to, eharta está inteiramente inutilizada; da ua data
apenas se-póde ver que é de abril. E' do conde de Ca.
telmelhor.

ib. iel. - Carta de Cairú.

ff. 7.

Esta c. tá nas mesmas condições,
Vêm Das ft'. 6 e 7 duas cho,rtas em cada uma, em

que é' impossivel decifrar cou a alguma j podendo-se ape
nas perceber que a segunda das dn. ff. 7 tracta tio vigario
de serigippe deZ Rey.

Carta para o capitam mar ela capitania elo Spi
rito Santo.

Apcna 'e·pócle perceber que é elo anno de 1054 e elo
conde de Attougllia, snccessor do conde de Castel-melhor
no governo geral do Estaelo.

fi. 8.

ff. 7 v. - Carta para.......
Do 1." de junho de 16 ... e do conele de Attoüglúa.

Carta para o Capitam mar ela capitania do Spe
rito Santo Simão de Carvalho.

Do 1.c ele jUD ho de 1654.

ibid, Carta p." o p.or ela fasenela ela Capitania ele S.
Vicente fazer pagar sincoenta mil reis aos P.c"
de S. Fran.co

De 26 de ..... , ele 1H57.
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ibid. Carta p." o Cap.m àlOr Gp."" Pacheco. se lhe le-
uan tar a homenage.

De 26 de ma.rç,o de 1657.

24. Chartas dos condes de Villa Pouca de Aguiar, Je
Castel-melhor, e de Attouguia e do general Francisco Bar
reto, governadores e capitães generaes do Estado do BraziJ,
do anno de 1648 ao de 1661.

R' o livro de registo, por lettra do se(;uJo .xVII. 1 fi urro num.
167 fl'. num. 25 X 15.

Cod. -l~~Ú'

Na folha não numemda que precede ao coclice occorre :1 .'e
guinte declaração, posta. por lettra do lllesmo seculo:

(C "este livro estão registadas as Cartas que. e expedÍl'iTo
p.R e ta cidade (Bahia), Re(;oucauo, Certão, e Cap.Dh" 110S .ÂJUlllS

de 164R, a tlté 1~62. »

Po to que e-declare qne viro até o anno de 1662) não pas am
todavia do anno de 1Ii61.

Contém:

fl. 1.

'ff.2 V.

Carta que se escreveu as tres Villas de S. Vi
cente Sanctos & Sam Paulo, a cada Cam."" dellas
em particular sobre mandarem mantimentos p."
esta praça, & fazerem naq.l" Capitania hum pe
dido p." a Armada. Escrita em 7 de Ian.I'O de

648.
Com. = Foi s. mag.dO que dtloS g.dO sel'lúdo mandarJne

a. ocorrer e. ta praça e gouernar este estado' R 'como
foi tam eliln.tl'L lo este eerqno antesedente, que o Inimigo
"iuba po to nesta. Bahia e que leuantou nove dia. :lJ)

tes que Rll chigaçe nam podem c ta deichar ele ficar
com afalta de mantimentos que deforça lheauia de Re
. ultar =

Sem assignatura.

Carta que se escreueo ao Capitam Damião de
Laçoes (?) estando na Villa do Cairu.

Datada da Bahia em 20 de fevereiro de 1648.
Sem as-ignatul'a.
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ff. 3 v. - Carta para osfficiais (sir) da camera de São

Paulo. -
De 1J de março do me. 111 ~nno.

Sem assignatura..

ff. 4. Carta p." franc. co da fonseca falcão. capitam mor

da capitania de s. Vicente.
Da mesma. da,ta que a. precede·nte.

ff. 4 v. - Carta que se escreueo aos ofliciaes ela camera
dauilla daVitoria da Cap."ia elo sprito Santo.

De 18 de março.

Com. = querendo Eu mandar aessfl, Capit.ania hum sujeito
que agouernasse endefendesse Com aprud nçia e ua
101' qne mereçe ao capitllm que tenho de se.u m .....
(moradores?) mepal'eçeu fazer leiçam dapes.oa dosar
gento maior Ioão felTam tle Ca 'tello Branco Oaual!"
da ordem de Christo, =

ff. 5. Carta que se escreueo as Villas ele Boipeba

Cairu e Camamu aos officiaes da Cam.m

De 11 de dezembro.

Com. = Fica o Inimigo com a. ua Armada nesta Bahia,
& couucm qu ..e recolham a Praç~ todos os manti
mentos passiveis: =

ibiel.

ff. 6.

ff. 7.

Carta p." o Alf."s Domingos pinto q esta na

torre & a orelem q ha deseguir a Carauella.
De 13 de dezembl'o.

Carta p." Dom Luis Dalmeiela ao Rio

ele Janeiro.
De 10 ele fevereiro de 1649.
Do conde de Villa POllC:l. ele Aguitll', com ns antc

riore.', posto que sem a.'signatul'a.

Registo ela Prouisão elo Capitam mor Antonio ele
Couros Carneyro.

De 29 de dezembro de 1649.

Com. = Ant.o Telles 'omlle de Villa ele aguiar, &. =
E' sub cripta I elo secretario de Estado Bernardo Vieim

Ravasco.
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ff. 9. - Copia da carta da chegada do S.or Conde de
Castel milhar e hida de Simão deoliur." em II

demo° (71Za1'ço) de 650. p." os offiçiaes da Camera
da villa do Camamu.

Com. = Foy s. '!:ag.dO que D.s guarde. Seruido mandal'lD
a Gouernar este E. tado =

ff. ] O. - Copia da carta da chegada do S.or Conde de
Castel Melhor e recomendação q faz ao G:r so- .
bre os Commissarios que semandão por parte da
Comp." G.' p.A. o Sper. tn Santo p.A. os officiaes da
Camera daquella Villa.

De 13 de março de 1650.

ibid. Copia da carta q escreueo o s."1' Conde ao cap.lIl
môr do Spr. to S.to em q lhe da conta de s-a
chegada e faz recomendação dos menistros da
comp." G.'

Da me ma data.

ff. lOV. - Copia ela carta que escreueo o s.or Conde aos
Officiaes ela Cam.m da capitania ele Porto se

guro.
De 15 de março.

ibid. Carta que escreueo o s.or Canele ao cap.m mar

ela Capitania ele Porto seguro.

Da 1110SI1ltt data supl·a,.

ff. l r. Carta p." o Cap.lll Mar da Capitania ele Sam

Vic. te Manuel Pr." Lobo.

De 1,1, de março do me:<I11O anuo.

ff. l l V. - Carta p." os Officiaes ela Camera ela Villa ele
Sam Vizente.

Da. mo ma data que a !Iniorior.

ibiel. Carta p.A. os Officiaes ela Cam.r.. ela Villa ele

Samtos.

De egual data.
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ff. 12. - Carta p." os Officiaes da Cam.l1\ da Villa ele Sam

Paulo.

De eatorçe (sic) de março.

ff. 12 V. - Carta para ocapitam Mor ela Capitania ele S. V.te
na occaziam dos nallios ela comp." Geral, sobre o
elonatillo que se peelio Volllntario.

De 20 de março.

ff. 13. - Carta para os officiaes ela Camera ela Villa ele
S. Paulo na occaziam elos nauios ela Companhia
geral em que se peele o Donatiuo Voluntario.

Da mesma dnta snpra.

ff. 13 v. - Carta para os officiaes ela Camera ela Villa ele
Sam Viçente na occaziam elos 3 nauios ela Com
panhia geral, em que se peele o elonatiuo Vo.lun
tario.

Da mesma data dns preeeden t s.

ff. 14. Carta para os officiaes ela camera ela Villa ele
Santos na occaziam elos 3 nauios ela Comp." Ge
raI em que se peele o elonatiuo Voluntario. hiela
per 2 vias.

Da mesma data (20 ,de março).

ibiel. Carta na mesma occaziam Pera o Capitam mor
ela Capitania ele Sam Vicente sobre os feijois.

De 21 de março de 1650.

ff. 14 v. - Carta p.rl\ o Capitam mor ela Capitania ele S. Vi
zemte manuel Pereira Lobo ss.r. os Religiossos
elo Carmo.

Da lU" ma data SUPI'a.

ibiel. Carta p.Ta o p.or ela fazenela ele Sam Vizente ss!"
os tres mil alqueires ele feixam que semanelam
pedir.

Da mesma data.

ff. 15. - Cart3. pera o Morro pera o Sargento maior Gp.ar
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de Sousa Vchoa sobre os capitolos do Regim. to

que leuou o G."r Antonio decouros.
De 26 úo março de 1650.

ff. 15 v. - Carta pera os officiaes da Camera da Villa &
Capitania dos Ilheos sobre O mandarse por G.ar
Daquella Capitania a Antonio ele Couros Car
neyro.

Da m ma cinta supra.

ibiel. Càrta p." os officiaes ela Cam.r" da Villa do Ca
mamu sobre o manelarse por G.or daquella capl
tania, a Antonio de Couros Carneyro.

Da mosma, d~lta das pl·ocodenteR.

ff. 16. - Carta pera os officiaes da Camera da Villa de
Boupeba sobre o mesmo Gouernador Antonio ele
Couros Carnejro.

Da me ma !lata.

ff. 16 v. - Carta p." os officiaes da Cam. rn da Villa elo Cairu
sobre amateria atraso

Da, mosma data do 31) de m:1)'ço.

ibid. Carta p.'" osarg. to mayor Gaspar de ouza Vchoa
sobre os capitulas elo Regimento que leua Anto
nio de Couros Carneyro.

De egual data ri. cla.. nnLol'iol·e'.

ff. 17. - Carta p." Antonio ele Couros sobre os l\Iari
nhr. os

De 30 cle abril cle 1650.

ibiel. Carta p." o Capitam mar de Porto seguro sobre
os Marinheiros.

Da mosma clata Rupra.

ff. 17 v, - Carta para o Gouernaelor Antonio ele Couros
sobre a infantaria.

De 2 de maio de 1650.
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ibid. Carta para o gouernador Antonio de Couros<
sobre os negros q estiuerem enfermos.

Da data supm.

ff. 18. - Carta para o Gouernador Antonio de Couros.
sobre aquerela de Ioam Teixeira.

Da mesma data.

ibid. Carta p.a Antonio de Couros sobre as faLa-
De 7 de maio de 1650.

ff. 18 v. - Carta p.a os officiaes da Cam.1'l\ da cidade de Ser

gipe DeI Rey.
De 13 de maio do me. mo anno.

ibid. Carta p." os mesmos officiaes asima.
Dn. meRllla data.

ibid. Carta para o Auditor Geral Fran.CO Alz. Mo~

reyra.
Dll mesmn. tbtn. das precedentes.

ff. 19. - Carta para os Iuizes Vreadores, & Procurador'
da camara ela Vila & Capitania dos Ilheos, sobre
os mantimentos ela Armaela da Companhia geral.

De 17 de maio.

ibid. Carta p.a o Capitam mor ela capitania elos Ilheos
sobre os mantimentos p.a a Armada ela comp."
g.al

Du mcsma data supra.

ff. 19v. - Carta p.a o Cap.m mor ela Cap."i" dos Ilheos.
De 1 de muio.

ibid. Carta para o Capitam mor da Capitania eligo
Gouernador Antonio ele Couros.

De 10 de maio.

ff. 20. - Carta para o Gouernador Antonio de Couros.
Du mesma data l<upra.

ibiel. Carta p.a o cabo ela fortaleza elo Morro.
De 23 de maio.
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ibid. Carta p." o capitam mor da Cap.ni" desergippe

DELRey B."I' dequeyros.
Do 1.0 do junho de 1650.

ff. 20 V. - Carta p." Antonio de Couros Carn.l'o
De 2 do jnnho.

ibid. Carta para Antonio de Couros Carneyro.
De 9 do junho.

ff. 21. - Carto para o capitam mor de Seregippe DeI Rey
na occaSlam em que foi à Cap."' Fran. CO degoes
de Arauyo.

Da mesma data.

ibid. Carta para os officiaes da Camera de Seregippe
DelRey na mesma occasiam.

Da data da. preoedentes.

ibid. Carta para Manuel de Barros.
Da me ma dnta.

ff. 2 I V. - Carta para o Capitam Gracia da \Tilla.
Da m~. ma uata.

ibid. Carta p." os officiaes da Cam. rn da Capitania dos
Ilheos.

De 11 de jlmbo.

ff. 22.

ibic1.

Carta p." o Cap.m Fran.co de Matos Machado.
Data la. de 13 de junbo.

P." P.o Ferras Barretto.
Da data supra.

ibid. Carta para ocapitam gp. I' Pacheco.
De 15 de junbo.

ff. 22 V. - P." O Cap.m mor de Portoseguro sobre uar li
cença g.l p." se ir cortar o Pao Brazil.

De 19 de junbo.

ibiel. Carta para o gouemador da Capitania dos Ilheos.
Antoni<;> ele couros Carneyro.

De 21 le junbo.
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ff. 23. - Carta para o Sargento mor Gaspar de Sousa
Vchoa.

Da mesma data supra.

ibid. Carta para o gouernador da capitania dos Ilheos
Antonio ele Couros.

De 22 de junho.

ff. 23 v. - Carta p." ,Antonio de Couros Carn.ro

De 23 de junho.

ibid. Carta p.'" o Vereador Gp."r Arahujo de Goes.
De 26 de junho.

ff. 24. - Cartas q leuou o mestre Miguel Miz na Lancha
q foy p.a o Rio de Ianeyro em o vItimo ele Iunho,
p.'" daly se remeterem a S. V.te

Carta p.a o Sargento mayor Diogo Coelho ele
Alboquerq sobre os mantim.tos

Datada de 23 de junho.

ff. 24 v. - Carta p.a o Capitam mor da Cap.ui.. de Sam v. la

Manuel Pr.a Lobo, cõ o dito mestre.
De 29 de jUJlbo.

ff. 25. - Carta p.'" o g.or & Capitam dos Ilheos Antonio
de Couros Carneyro.

De 6 de agosto.

ff. 25 v. - Carta para o Capitam mar de Seregippe DeI
Rey na occasião em que vay o Capitão Lionardo
da Costa.

De 16 de agosto.

ibid. Carta na mesma occasiam p.a o Capitam Manuel
de Barros.

Da mesma data.

ff. 26. - Carta pera o Capitam Garçia de Avilla encamI
nhar as cartas que uão pera o mestre de campo
Gn. l

Datada de 12 de septembro.
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ibid. - Carta pera o Capitam mar de Serinhaem sobre
o mesmo.

De 14 de septembl'o.

ff. 26 v. - Carta pera os officiaes da Camera da Capitania
do Spirito Santo sobre a imposição dos uinhos.

De 15 de septembro.

ff. 27. Carta pera o Sargento mayor Feliciano Salgado
Capitam mar da Capitania do Spirito S.to

De 12 de septembro.

ff. 27 v. - Carta pera os officiaes da Camera do Sp.to Santo.

Da, mesma data supra.

ff. 28. - Carta para o Capitam Garcia davilla.

De 5 de octubro de 1650.

ibid. Carta p." Belchior Raiz Ribeiro.

De 12 de octubro.

ff. 28 v. - Carta para o Capitam mar ela Capitania de Porto
seguro sobre o Beijuin, & crauo.

De 22 ele octubro.

ff. 29. Carta para o capitão mar ela capitania de Ser
gippe deI Rey.

De ... ele novembro.

ibid. Carta para o gouerqador Antonio de Couros
sobre a uinda elo Inimigo.

De 18 de elezcU1bro de 1650.

ff. 29 v. - Carta para o Gouernador da Capitania dos Ilheos
Antonio de Couros Carneyro sobre soccorrer o
Morro & prohibir as Lanchas.

De 19 de ...... (janeiro) de 1651.

ff. 30 v. - Carta para a Camera de Boupeba, Cayrú, & Ca
mamú.

De 1.0 de fevcreiro do me mo anDO.
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Esta mesma foy a Antonio de Couros.

SC~llr- cntl'ctnnto a este titulo Outl'[L chal'ta quo

comcça L1e modo tli,el'~o e tem ::L ebta ele 2 ele fe\' cl'ei1'0.

ff. 3 [ v. - Carta para o Capitam Garcia elavilla.

Dataeb cle 4 tle fevel'eiro.

ibiel. Para os officiaes ela camera elesta cielaele.

D:t mesmn dnta supra.

ff. 32. - Carta para Belchior GIz Caminha sobre o ta
boaelo.

De 20 de D'\'el·üiro.

ff. 32 V. - Carta para os officiaes ela Camera ela Villa ele
Boupebba, Cairu, e Camamu sobre a comIssam
elas farinhas.

De 33 cle fevereiro.

ff. 33. Carta para o Gouemaelor ela Capitania elos Ilheos
Antonio ele 'Couros Cameyro.

De 22 de fe'ereiro.

fr 33 v. - Carta para o Capitam roam ele Britto.
De 2 de março.

ff. 34.

ibid.

Carta para o Capitam mor ela Capitania ele Ser

gippe DeI Rey Balthasar ele Queyros Cerqueira
na occasião elo Capitam roam Ribeyro Villa
franca.

D:'L data eln precedente.

Carta pera o Capitam Francisco ele Goes ele
Arahujo na mesma Capitania & na ppria occa-
. .

SIam aCIma.

Da meSill::L c!at::L.

ff. 34 v. - Carta para os officiaes ela Cam. r
.L ela Villa eligo

Cielaele Sam Christouam ele Sergippe DeI Rey
na occaSIam elo Capitam mor roam Ribr.° Villa
franca.

Da me-IDa cI::Lta. elas anteriores.



65

ibid. - Carta para o Capitam mor ela capitania elo SP1

rito Santo Manuel da Rocha.
De 2D de mal'ço.

ff. 35. - Carta para Saluador de Brito Pereyra, digo para
o capitam mor da capitania ele S. Vicente.

Da mesma data supra.

ff. 35 v. - Carta para o Capitam mor da capitania ele S.
Vicente.

De 2 de novembro de 1651.

ibid. Carta para o Tenente de Mestre de campo Ge
neral Gaspar ele Sousa Vchoa.

Esta eharta fieou suspensa á segunda 'linha.

ff. 36. -. (Esta folha está e11Z b,ranco 1Z0 1'ostO).

ff. 36 v. - Carta para os officiaes da camera ela villa ela
Victoria Capitania co Spirito Santo.

De 21 de abril de 1651.

ibiel. Carta para o Capitam Manu~l de Almeyela do
Canto.

Da mosm[\, da t:l.

ff. 37.

ibiel.

Carta para o Capitam Gregorio ele Tauora.
D:1 mesma data.

Carta para o Capitam mo,1" ele S. Vicente sobre
o galeam, q se manda fabricar Manuel Pereyra

lobo.
De 26 <.lo n.bril.

ff. 37 v. - Carta para o p.or ela faz. eI(\, ela Capitania ele S,

Vicente.
Da, mesma data.

ff. 38.

ibid.

Carta para o Capitam M.el da Rocha.
Do mesmo di:1 26 ele abril.

Carta para o Gouernador da CapitdllÍa dos Ilheos
Antonio ele Couros Carneyro.

De 22 <le maio,
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ff. 38 v. -' Carta para o Sargento mayor Dfogo de Olí
veyra.

D~t músma data supra.

ff. 39. - Carta para o Capitam Garcia de Avila.
Da me ma data.

ibid. Carta para B.or GIz Caminha.
Da múSllllL data.

ff. 39 v. - Carta para Phelippe ele Moura de Albuquerque.
Do mc~mo dia 22 de maio.

ibiel. Carta para o Sargento mayor Gaspar le Armas
de Brum.

Da mesma data quc as pl'eced ntel'.

fí. 40. - Carta para o Capitam mor ela capitania ele Se
regippe DeI Rey Ioam Ribeiro VilIafranca.

De 26 de maio.

ff. 40 v. - Carta Para o Gouernaelor ela Capitania elos Ilheos
Antonio ele Couros Carneyro.

De ] 2 de junho.

ibid. Carta pera o Gouernador da Capitania elos Ilheos
Antonio de Couros Carn. ro sobre a Iornada elo
Certam.

De 20 de junho.

Carta para o Gouernador Antonio de Couros
C3.rn. ro sobre o Tenente General ele Artilharia
P.o Gomes.

De 27 de junho.

ibiel. Carta para os officiaes ela Camera da VilIa de
Camamu..

Da data da precedente.

ff. 41. - Carta para os officiaes ela Camera da villa elo
Cairu.

Da mesma data.
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ff. 41 V. -- Carta para Simão doliueyra Cerpa.

Da mesma data.

ibid. Carta para o Capitam Bertholameu Caldeyra Va
Iadam Cabo da fortalesa do Morro de S. Paulo
na occasiam do Cap.1n Andre Loppes de Car
ualho.

Do 1.· de agosto de 1651.

ff. 42. - Carta para o mesmo Cap.m Bertholameu Cald.rn

Valadam.

Da mesma data.

ibid. Carta para o Gou.or da Capitania dos Ilheos
Antonio de Couros Carneyro.

Da mesma data.

ff.42 V.- Carta para o Tenente de general da Artilharia
P.o Gomez.

Do mesmo dia 1.0 de agosto.

ibid. Carta para os officiaes da Villa do Camamu.

Da mesma data.

ff. 43. - Carta para Belchior Alz Camello Capitam mor
da villa do Rio de Sam Francisco.

De 6 de agosto.

ff. 43 v. - Carta para o Tenente de General da Artilharia
P.o Gomez.

De 7 de agosto.

ibid. Carta para o Gouernador da Capita1?ia dos llheos
Antonio de Couros Carne) roo

Da me. ma data.

ibid. Carta em que se respondeu ás propostas dos
officiaes da Camera da Capitania de Seregippe
DeI Rey.

De 8 de julho.
6
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ff. 44 v.- Carta para os Officiaes da Cam.l'o.cda \ illa do
Camamú sobre mandarem a farinha que se lhe
lansou pera a Jornada do Certam, & em que os
mandão vir a esta praça.

Do úlLimo de agosto.

ff. 45. - Carta que se escreueu ao Tenente de general
da Artilharia Pedro Gomez.

Da mesma data supra.

ibid. Carta para o Gouernador Antonio de couros

Carneyro.

De 13 ·de septembro.

ff. 45 v. - Carta para os officiaes da Cam!" da Capitania
de Sergippe DeI Rey.

De 15 de septembl'o.

ff. 46 v.- Carta para o Capitam mor da Capitania de Ser
gippe DeI Rey roam Ribeyro Villafranca sobre o
Procurador daquella Camera.

De 16 de septembl'o.

Carta para o Capitam mor da capitania de Se
regippe DeI Rey roam Ribeiro Villa Franca.

De 6 de oetubro.

fi. 47v. - Carta para o Capitam Vicente de Amurim.
Da me, ma datn. supra.

ibid. Carta para o Tenente de Mestre de campo Gas
par de Souza Vchoa.

De .,. de oetubl'o.

ff. 48. Carta para o Gouernador da Capitania dos Ilheos
Antoni'o de Couros Carneyro.

De 9 de oetubro.

ff. 48v. - Carta para o Tenente de G. I da Artilharia Pedro
Gomez.

Da mesma data.
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ibid. - Carta para o G0.uernador da Capitania dos Ilheos
Antonio de Couros Carn. ro sobre os 46 sirios de
f." que se deue â Companhia Gl.

De 1G de octubro.

ff. 49. - Carta que se escreueo as tres vil1as do Cairu,
Boupebba, & Camamu sobre os mesmos 46 si
rios de farinha.

De c<Yual data. supra.

ibid. Carta para os officiaes da camera da capitania
de Portoseguro.

Da me ma data.

ff. 49 v. - Carta para os officiaes da camera da, cidade de
Seregippe DeI Rey.

Da mcsmn. data da precedentes.

ibid. Carta para o capitam mor de Seregippe DeI
Rey Ioam Ribeyro Vil1a Franca.

De 4 de no\'embro.

f[ 50. Carta para os officiaes da camera da capitania
dos Ilheos.

De 16 de no,embro.

ff. 50v. - Carta para o capitam mor da capitania de Se
regippe DeI Rey Ioam Ribeyro Vil1a Franca.

De 22 de novembro.

ibid. Carta para o Tenente de Mestre de campo Ge-
neral Gaspar de Souza Vchoa.

De 12 de dezembro de 1651.

ff. 51. - Carta para o Tenente de Mestre de campo Ge
neral Gaspar de Souza Vchoa.

De 22 de janeiro de 1652.

ibid. Carta para o Capitam Sebastião de Arahujo &
Lima.

Do mesmo dia 22 de janeiro.
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ff. 52. Carta para Catherina de Goes.
De de janeiro.

ibid. Para o cap.11I Mór gp.'\I' Tourinho Maciel.
Da mesma data supru.

ff. 52 V. - Carta para o Tenente G. I gp.ar de ousa cho<
sobre as carretas, & 1adr.a

• q se forão fazer.
Da mesma data.

ibid. Para o dito Tenente g.1 outra carta sobre as ma
deiras.

De 5 de fe,ereiro.

ff. 53.

ibid.

Carta para o Ajudante Jorge Gomez Homem.
Da me ma data.

Carta para o Capitam Sebastiam de Arahujo (;
Lima sobre entregar a forsa ao Cap.m roam tey
xra.

De 6 de fi vereir .

ibid. Para o Capitam da uilla dos Ilheos.
De 12 de fevereiro.

ff. 53 v. - Carta para o Tenente Mestre de campo G:
Gaspar de Sousa Vchoa.

Da mesma data.

ibid.

ff. 54.

Carta que se escreueu as Villas de Boipeba
Caim & Camamu.

De 14 de fevereiro.

Carta para o Tenente ele Mestre de campo
Gaspar ele Souza Vchoa.

De 15 do fevereiro.

ff. 54 v. - Carta para o Tenente ele Mestre ele Campo Gn. l
'

Gp.',r ele Sousa Vchoa.
De 16 de fi·vereiJ·o.

ibid. Carta para o Tenente ele M.o ele Campo general
Gp."" ele Sousa V.choa.

De 21 de fevereiro.
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ff. 55. - Carta para o Capitam mor da Capitania dos

Ilheos.

D 7 d março.

ibid. Carta para o Tenente de )'lestre de campo G. l

a par de ouza choa.

D 7 de março.

ff. 55 v. - Carta para os administradores da Companhia G.!

D' 3 d abril.

ff. 56. - Carta para Luis aIema sendicante q [oy as ca

pitanias do sul.

E::; ln, 'hal'ta não traz o final; falta-lhe por i O a dat:'.

ff. 56v. - arta para o dministradores da Comp," Geral.

D 31 d maio de 1653.

(:COI'I'O 'm ':,"uida a ~eguint, que foi lançada po;;

teri rment :

ibid. Carta p.n o ouu.or da Cap.nin de Serigippe DeI

Rey.

Datada d 2 de mai el 165, e om a a. 'ignatur:L

elo rr TI ra\ Frun i-eo Bnl'l'et, mquanto a que 11 -fica

imm di:ttamente t nt rior ainda é do anele de n tel

m lh r,

ff. 58. - Falta.

ff. 59 r. - Em, branco.

ff, 59 v. - Contêm, o .final de 1tma citada do conde de Castel

melflOr, datada de 6 de abril de I652 C1tJO co

mêço deveria ac/tar-se na folha 5 , q1te nosj'alta.

ibid. Carta para o cal itam mor 'da Capitania de

V.te Bento FeiTam de Castello Branco.

Da me ma data de G de abril do 1652.
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ibid. Carta para o Prouedor da fasenda Real da C a-
pitania de S. Vicente Sebastiam fiz Correa.

Da mesma dnta.

ff. 60. Carta para o Ouuidor da Capitania de . V.te

Juzeph Hortiz de Camargo.

Da mesma data.

ff. 60 v. - Carta para os Administradores da companhia G.l

De 8 de abril.

ff. 6r. - Carta para o Capitam mor da capitania dos Ilheos.

De 12 de abril.

ibid. Para o Prouedor da fazenda e Alfandega do
llheos.

Da mesma datn.

ff. 61 V. - Para Luis Salema.
De 16 de abril.

ibid. Carta para os officiaes da camera desta cidade.
De 2 de maio.

ff. 62. - Carta para o Capitão moI' da capitania dos Ilheo
De 4 de maio.

ibid. Carta para o Tenente de Mestre de campo G.J

Gaspar de sousa uchoa.
De 7 de maio.

ff. 62 V. - Carta para o Capitam dos Ilheos.
Da me ma data.

ibid. Para Antonio da Sylveyra.
Da mosma data.

ff. 63. - Para o Capitam Sebastiam Ribeyro Tourinho.
De 8 de maio.

ibid. Carta para o Superior da Aldea do camamu.
D.l ... de maio. O papel está deteriorado no log~t1

da data.
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ff. 63 v. - Carta para o Capitam mor Ioam Ribeiro villa
franca.

De 18 de maio.

ibid. Carta para os Administradores da companhia G 1
•

De 29 de maio.

Carta para o Mestre de campo O. Francisco
Barretto Gouernador das capitanias de Pernam
buco.

De 12 de junho.

ff. 64 v. -. Carta para o Mestre de campo General Fran.co

Barreto.

Da mesma data.

Ibid. Carta para o Mestre de campo O. Fran.co Bar
retto.

. Da illeEnla data.

ibid.

ibid.

ff.65

ff. 65. Carta para os officiaes da Camera desta Cidade.

De 1-:1: de junho.

Carta para os officiaes da camera desta cidade.

Do 1.0 de julho.

Carta para os officiaes da camera desta cidade.

De 3 do julho.

Carta para os officiaes da Camera desta Cidade.

De 6 de julho.

ff. 66 v. - Carta para o Tenente de Mestre de Campo Ge
neral Gaspar de Sousa Vchoa.

De 12 ele julho.

ff. 67. - Cartà para os officiaes da camera desta Cidade.

De 13 de julho.

68. - Carta para os officiaes da camera desta cidade.

De 17 de agosto.
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ff. 68 v. - Carta para os officiaes da camera e Capitam
mar da capitania do Porto Seguro.

De 22 de agosto.

ff. 69. - Carta para o Capitam Balthazar da Costa.
Da mesma data upra.

ibid. Carta para os officiaes da camera da capitania
do Porto seguro digo da camera desta cidade.

De 2 de septembro.

ff. 69 v. - Carta para os officiaes da camera desta cida le.
Da mesma data.

ibid. Carta para os officiaes da camera desta Cidade.
Da mesma data.

f[ 70. - Carta para a Camera desta cidade.
De 24 de septembro.

ff. 70 v. - Para os officia.es da Camera da cidade de Seri
gippe DeI Rey.

De 22 de octubl·O.

ibid. Carta para Antonio de Couros Carneyro Gover
nador da Capitania dos Ilheos.

De 26 de novembro.

ff. 71. - Carta para os officiaes da Camera da Villa do
CamamO.

De 5 de dezembro.

ff. 7I V. - Carta para os officiaes da Camera da Villa de
Boupeba, & outra do mesmo theor para os da
do CayrO.

Da me/?ma datn.

ibid. Carta para o Cap.m môr de Seregippe Toam Ri
beyro Villa franca..

De 20 de dezembro de 1652.

ff. 72. - Crrta para o Ajudante P.o Lobam.
Do 8 de jnneiro ue 1G53.
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ff. 72 V. - Carta para os officiaes da camera de Seregippe
DeI Rey.

Da me ma data.

ibid. Carta para o Cap.m mor Antonio de Couros Car~

neyro.
De .12 de janeiro.

ff. 73. - Carta para o Gov.or da Capitania dos Ilheos
nLO de Couros Cam!O

De 7 de fevereiro.

ibid. Carta p.a o Capitam mar Gaspar Tourinho Ma
ciel.

Da me:lrna data.

ff. 73 v. - Carta para o Gouemador da fortaleza do morro
de . Paulo.

De ... rI· fevereiro.

ibid. Carta para o Capitam da capitania de Seregippe
deI Rey.

ão é po ivel '" rificat·-. c a data, mas vê-se que é
de fevereiro:

ff. 74. - Carta para os officiaes da Camera desta cidade.
l' ão 'e.pód reeonheeer:1 data; apenas se-vê que é

do anIlO de 1653.

ff. 74 v. - Carta para o cap. m mar de ereglppe.
De 25 de março. Dirigida a João Ribeu'o Villa

Franca.

ibiel. - Carta para o Gou.or da fortaleza do Morro de
S. Paulo o cap.lll Diogo ele Olív. ra

De 3 de abril.

ff. 75. - Carta para o Cap.lll 1.e1 prego que esta no
Morro.

De 18 de maio.

ff. 75 v. - Carta p.a M.el Prego.
De 6 de junho.
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ff. 76. - Carta para o Capitam Leonardo da Costa.
Do 1.0 de julho.

ibid. Carta para o Capitam Diogo Mendes da Costa.

De 16 da julho.

ff. 76 v. - Carta para os officiaes da Camera da villa do
Cairu.

Da mesma data.

ibid. Carta para o Capitam Matheus Marinho.
De 17 de junho.

ibid. Carta para o Gov.or dos Ilheos. Ant.o de Couros
Carn:o

De 18 de julho.

ff. 77. - Carta para os officiaes da Camera desta Cida le.
De 27 de agosto.

ibid. Carta para o Capitam môr do Spiriçtu Santo
Simião Carualho.

De 25 de octllbro de 1653.
Com ésta termi.na o registo elas chartas elo con le do'

Castel-mel horo

ff. 77 V. - Carta para os officiaes da camera da vila dO'
caim cerca das farinhas.

Datada de 28 de fevereiro de 1654.
Traz á margem a seguinte nota:
= Gouerno do .or Conde de Attouglli.a. =

ff. 78. - Carta para os officiaes da Camera da vila do
caim. acerca das farinhas.

De 27 de abril.

ff. 78 V. - Carta para os officiaes da Camera da vila de
Boipeba.

De 7 de abril.

ibid. Para os officiaes da camera da vila do Camamu~

De 27 de abril.
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ff. 79. - Carta para os officiaes da camera da vila de
Camamu.

De 30 de maio.

ff. 79 v. - Copia da carta que se escreueo para em todas
as freg."s se tirar a esmola as Rellegiosas do Con
uento do Sacramento, e as pessoas a que se re
meterão abaixo nomeadas.

De 11 de ago. to. :N ão traz a relação a que e·refi re.

ff. So. - Carta para o Capitam mar da Capitania do Es
perito Santo.

De 14 de agosto.

ft. Sovo - Carta para os officiaes da Camera do Sperito
Santo.

Da me. ma data supra.

ff. SI. - Carta pera os officiaes da Camera da Villa do
camamu sobre o bando q. se lhes remeteo da
prohibiçam das lanchas.

De ]9 de ago to.

ibid. Carta pera o Capitam mar do morro sobre a
prohibiçam das lanchas.

Da )TI sma data.

ff.8 I V. - Carta pera o Gou.or do Morro sobre as queIxas
de seus exessos.

De 22 de agosto.

ibiel. Carta pera os officiaes ela Camera ela Vílla do
CamumG.

Da mesma da a.

ff. S2. - Carta para Belchior de Arahujo Capitam ele Safi
bara.

Da meSllla data.

ibid. Carta para o g.nr elo morro.
De ,,8 de agosto.
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ibid. Carta p." os offiçiaes da Cama da Villa de Bou-
peba acerca das farinhas.

De 4 de scptcmbl'o.

ff. 82 V. - Carta pera o Capitam Gaspar Roiz Adorno.
üe 1 de octubro.

ibid. Carta pera Luis da Silua.
Da mesma dn tn.

ff. 83. - Carta para o Capitam da Aldeya de Jaguarippe.
Da mesma data.

ibid. Carta pera o capitam da Aldeya de Maraguippe.
Da me ma data.

ibid. Carta para o Prouedor da faz.'l" R.I da Capita
nia de Sam viçente Sebastiam Feí Correa.

De 5 de octubro.

ibid. Carta para o Prouedor da fazenda R.I da capI
tania de Sam Vicente Seb."lll Fez correya.

Da mesma d'Bta.

ff. 83 v. - Carta para o capitam mor da Capitania de Sam
Vicente Goncallo couraça de Mesquita.

Da me. ma data.

. ibid. Carta para o capitam mor da Capitania de Sam
Vicente Goncallo couraça de Mesquita.

Da mesma data.

ff. 84. - Carta para os officiaes da Camera da Villa de
Sam Sebastiam.

Da mesma data.

ibid. Carta para os officiaes da camera da Villa de
Sam Paulo.

Da mesma data.

ff. 84 v. - Carta para o Ouuidor da Capitania de Sam Vi

çente Miguel de Queuedo de Vasconçellos.
Da mesma data.
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ff. 85. - Carta para os officiaes de camera desta cidade.
De 14 de septembro.

ff 85 v. - Carta p.a o sarg. to mayor P.o guomez.
De 17 de oetubro.

ibid. Carta para o sarg. to mayor P.o guomez.
De 18 de octubro.

ibid. Carta parél. o sargento mayor Pedro gomez.
Sem data.

ff.86v. - Carta para os capitaens da Ordenança de cada
freguezia.

De ... de oetubro.

ibid. Carta p.a o capitam Garcia davilla.
De 19 de oetubro.

ff. 87. - Carta para o Suprior da Adea do camamu.
De 16 de oetllbro.

ff. 87v. - Carta para os officiaês da camera desta çidade.
De 19 de oetubro.

ff. 88. - Carta p.a o sarg. to ma) ar P.o gomes.
De 22 d oetubro.

ibid. Carta para o capitam mar da capitania de Ser
gippe deI Rej Manuel Pestana de Brito.

De 20 de octubro.

ff. 88 v. - Carta para o Capitam mar da capitania de Se
regipe deI Rey Manuel Pestana de Brito.

De 23 do oetllbl'o.

ff. 89. - Carta para o capitam mar da Capitania de Porto
seguro.

De 15 d nonmbro.

ff. 89 v. - Carta para o Capitam mar da ca.pitania dos Ilheos
cõ o bando q se lançou acerca dos soldados.

Da m sllla data.
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Carta para os officiaes da Camera desta çidade.

De 14 de novembro.

ibid. Carta para o capitam mor da Capitania de ere

gippe DeI Rey.
De 16 de no,embl·o.

ff. 90 V.- Carta para o Sargento mor P.o Gomes.
De 14 de novembro.

ff. 91. - Carta para o Sarg.to mayor Lourenço Carneyro
de Arahujo sobre as madr.üs

De 16 de no,embl'o.

ibid. Carta para os officiaes da Camera desta Cidade
sobre o nauio que veyo do Fayal.

DE: 1'7 de no,embro.

ff. 91 V. - Carta para os Administradores da Comp." Geral
sobre o nauio que veyo do Fayal.

Da mesma data.

ff. 92. - Carta p." os officiaes da Camera da Villa ele
Sam Paulo, sobre o avizo de S. Mg.de & o

fazerem vir mantimentos para esta praça. E
nesta forma se. mandaram mais duas para os das
villas de Santos e Sam viscente.

De 19 de novembl'o.

ibid. Carta P ..• o Capitam mor da Capitania de am
viscente.

De 20 de novembro.

. ff. 92 V. - Carta para Antonio de Couros carn!O
De 18 de novembro.

ff. 93. - Carta pera o Gouernador dã Fortaleza do morro
de Sam Paulo Bertholameu Marques de Pinna.

De 19 de novembro.

ibid. Carta pera o Capp.m Sebastiam Ribeyro touri
nho acerca das farinhas.

De 24 de novembro.
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ff. 93v. - Carta pera o p.e Superior da Aldea do Camamu.
Da mesma data supra.

íbid. Carta pera os officiaes da Camera da \ illa do
Caim acerca das farinhas.

Da me ma data.

ff. 94. - Carta pera os off.e' da Camera da Villa de Bou
peba acerca das farinhas.

Da me ma data das prece lentes.

íbid. Carta pera o Cap.1ll Gaspar Rodrigues Adorno.
De 6 de dezembro.

ff. 94 v.- Carta p.l1. o officiaes da Camera (da Ba!zia)
sobre a jornada do Certam.

De 7 de novemhl'o. Vem as. ignada pelo . ee retaria
de E,tado Bernardo Yi~ir:t Ravu coo

ff. 95. - Carta para Luis da Sylva sobre a jornada do
certam.

De 6 de dezembro, e assignada pelo ~eeretario ue
tado.

ff. 95 v.- Carta pera An. to ele couros Carn:o acerca do ca
minho q se mandou abrir.

De 17 el dezembro, e a ignada pelo conde ele At
touguiu.

Carta pera B.lLr unez Heitor acerca do murrão

e farinhas.
Da data da precedente.

ibid. Carta pera o Capitam ele Garcia elavilla.
De 29 de dezembro.

ff. 96 v. - Carta P." o Supirior ela Alelea do Sperito Santo.
Da mesma data de 29 de dezembro de 1654.

ibid. Carta para o Cabielo desta cidade sobre a moeda
elos tostões velhos.

Datada de 7 de jal:eiro de 1655.
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ibid. Carta que foy para os Conuentos desta praça
sobre os tostões velhos.

Da mesma data.

ff. 97. - Carta pãra o p.or da fazenda R. I sobre os tostões
velhos.

Da mesma data.

ibid. Carta para os officiaes da Camera desta cidade
acerca da jornada do certam.

De 8 de janeiro.

ff. 97 v.- Carta pera Antonio de Couros Carn. ro acerca de
mandar irem os seus barcos buscar desp.o (des

pacho).

De 15 de janeiro.

ff. 98. - Carta para o Prouedor mar da faz."" Real do
Rio de Jãneyro.

De 1 de fe\ereil'o.

ibid. Carta pera Balthezar unes Heitor acerca das
farinhas.

De 3 de fevereiro.

fr. 98 v. - Carta p." Balthezar de Sam Payo acerca das fa
rinhas.

Da mesm~ data.

ibid. Carta pera Balthezar unes Heitor.
De 15 de fevereiro.

ff. 99. - Carta pera os Officiaes da Camera da Villa de
Santo Antonio de Boypeba.

De 12 de março.

ff. 99 v.- Carta P." Gaspar Tourinho Maçiel.
Da mesma data supra, e escripta pelo secretario Bel"

nardo Ravasco em nome do governador do Estado.

ff. 100 V. - Carta pera o mestre de Campo G. I sobre a Agua
ardente.

De 20 de março.
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fi. 101. - Carta p.a o Mestre de Campo G. I Francisco Br.to
sobre o eccleziastico.

Da mesma datn,.
Gom. = Quatro dias ha q chegou este Barc.o, emq V.

S.o me e8(,1'ene sobre a falta êj. o Ceara & Rio Grande .pa
dece de sacerdoteR. =

ff. 101 V.- Carta pera o Mestre de Campo G.l sobre as
Patentes.

Da mesmn, data.

ibid. Cãrta pera o Mestre de Campo G. 1 sobre a en
trada dos Palmares.

ff. 102.

Da mesma data. Versa sôbre o famoso mocambo de
negros fugidos e de indios, conhecido por aquella designa
ção.

Carta pera o Mestre de Campo G.\ Fran.co Bar.to

Da mesma data.

ibid. Carta pera Antonio de Couros Carneiro.

De 18 de março.

ff. 102 V.- Carta. pera o Capp.m mor G.ar Tourinho.

De 22 de março.

ibid. Carta p." o Capp.m mor da Capitania dos Ilheos.

Da mesma data.

ibid. Carta. p.a os officiaes da cam."" da Vila do Ca
mamú sobre as farinhas.

De 24 de março.
,

ff. 103. - Carta P." o p.e Superior da aldea do Camamú.

Da mesma data.

ff. 103 V.- Carta para o Capitam mor da Capitania do Spe-·
rito Santo Semiam de Carvalho.

De 24 de ftbril.

ff. 104. - Carta pera o Capp.m mor de Sam V.te
De 27 de abt·il.

7
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ff. 104 v. - Carta pará o Capitam mor da Capitania do Es
peritu Santo Simião de Carualho.

De 28 de alril.

ibid. Carta para o Capitam mór de Seregippe Del
Rey, que Deus guarde.

De 27 de abril.
Gom. = Vy a carta de Vm, & naID as papeladas que

com ella vieram. =

ff. 105. Carta pera o Prouedor da fazenda da Capitania
de Sam Viccente.

Da data, da precedente.

ibid. Carta q se escreueo ao reconcauo a todos os
Cap.es delle cõ os roes da finta, q an de cobrar.

De 12 de maio.

ff. 105 v. - Carta p.n Br.meu Lopes de frança (úc).
De 26 de maio.

ibid. Carta p.a o Cap.1l1 Sebastião Ribr.o
De 29 de maio.

ft. 106. - Carta p." o Capp.m mor de Sergippe dei Rey a
fauor de Luis afonço françês.

Sem data nem a ignatura, e incompleta.

'ibid. Carta P." o sarg. to mayor BLmell Lopes da franca.
De 30 de junho, e de Bel'll:ll'do Vieira Bava co pelo

governado!'.

ibid. - Carta p." os P.os dalfandega desta Cidade.
De 3 de julho, e esúripta pelo ,'ecretario d'E tado de

ordem do governador.

ff. 106 v. - Carta para Bertholameu Marques. Gouernador
da força do Morro de S. Paulo. Para se vir p."
esta praça.

De 17 de agosto. Do conde de Attouguia.

ibid. Carta que se escreueo a todos os Capitaens do
reconcauo, sobre o vinho.

De 16 de agosto.
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ibid. - Carta para o Capitam mor da Capitania de Se-
regippe DeI Rey a fauor de Manuel Pacheco.

De 20 de ago. to.

ff. r07. - Carta p.a o Capitam mor da Capitania de Sere
gippe DeI Rey, p." virem todos os soldados q
se acharem naquella Capitania das comp.·" deste
presidio.

De 23 de agosto.

ibid. Carta p." o Capitam Garçia davila.
De 2 de ..cptembl'o.

ff. 107 v. - Carta p." Aluaro Roiz Menezes.
De 3 de septembl'o.

ibid. Carta para Francisco Barradas de Mendoça.
De 10 de septembro.

ff. r08. - Carta para Francisco Barradas de lendoça.
De 12 d eptembl'o.

·ff. 108 v. - Carta p." Fran.co Barradas de Mendoça.
D 17 de scptembro.

ibid. Carta p." os Administradores da Companhia Ge
ral desta praça.

Da, m ma, data.

ff. r09. - Carta para o Capitam mor de Sam Viçente Gon
çallo Couraça de lesquita.

D 2 de octubl'o.

ff. 109 v. - Carta pera o Ouuidor de Sam Vicente Miguel
de Cabedo de asconçellos.

Do 1.0 de octl1bro.

ff. r ro.

ibid.

Carta p.a o Prouedor da Fazenda da Capitania
de am Viçente ebastiam l~rz Correa.

De 2 tle octnbro.

Carta pera Sebastiam Velho de Lima.
Da, mesma data.
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ibid. Carta pera os officiaes da Camera da villa de'
Sanctos.

Da. mesma data.

ff. IIO V. - Carta p." a Camera da Capitania de Sam IS-

sente.
Dlt mesma data.

ff. I I r. - Carta p." os officiaes da Camera da villa de am
Paullo.

Da mesma data.

ff. II I \ . - Carta pera os officiaes da \ illa de santa Anna
das cruses da capitania de am viçente.

Da me ma data.

ibid. Carta pera os officiaes da Camera da Villa da
conçeipção cap.DU de \ ic. tu

D,\ mesmlL tlata.

ibid. Carta pera os officiaes da Camera da Capitania
de sergippe DeI Rey.

De ... de octubro.

ff. II2. Carta pera o Capitam mar da Capitania de Ser
gippe de! Rey Ioam Ribeiro Villa Franca.

De 8 de octubl'o.

ibid. - Carta pera o Capitam mar da capitania de Ser-
gippe deI Rey Manuel Pestana de Brito.

Da mesma data.

ibid. Carta pera o Capitam mar da Capitania do Sprito
Santo Simiam de carualho &.

Da me ma. data.

ff. II 2 V. - Carta pera os Officiaes da Camera da Villa da:
Vitoria Capitania do Sperito Santo.

Da. me. nm data.

ff. I 13. - Carta pera Ant.° de Couros CarneYro. sobre hit
mastro do galeão S. Pedro.

De 28 de octublO.
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ibid. Carta p.a o superior da residencia do Camamú
p." dar huns Indios.

De 5 de llC'\clllbro.

ff. II 3 v. - Carta p.a o Ouuidor da Capitania de Seregippe
de EIRey Thome de Aguiar daltro.

Dc 7 de Jlo,embro.

:ff. 114. - Carta p." o Cap."' mor de Seregippe de EIRey
Joam Ribeyro Villa franca.

Da, mesma data.

·ff. II4 v. - Carta p." o Dez.or Francisco Barradas de men
donça Prouedor mor das faz."S dos defuntos e
auzentes estando em Seregippe DeI Rey.

De 23 de no\embro.
E' ac(;ompanbada do seguinte:
J·Iemoria dos papeis q se enuiarCl1n cõ a 'arta acima (/0

dito DezemZ,rtrgar/or.
E' datad.t tia Babia em 23 de novcmbro de 1655 e :.l=:;

signada por Diogo Alvare de :à'fagalhães, soldado do exercite)
de Pernambuco, a quem se-cncal"l'egou de levar os clictof'
lHtpeis ao referido desembargltdor.

ff. 115. Carta pera Gaspar Tourinho Maçiel sobre a co
brança das farinhas.

De 30 de novembro.

·ff. II 5 v. - Carta pera os officiaes da Camera da Villa de
Sam Paullo.

De 7 de dezembro.

Jf. 116. - Carta p." o Cap."' mor da Capitania de S. Vi
cente Goncallo Couraca de Mesquita.

Da. mesma data.

Com.. = Os dous Procura.dores dos Pires e Camurgos
voltam pam essa Ca})itania =

Na suas Datas celebres do Brazi} refere-se o l1r. J.
de Vasconce]Jos a esta questão das familias Pires e Cn
margos, na du.ta de 23 de novembro de 1655, pelos seguin
tes termo. :
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(C Pro,i ITo d pri,ileo'io concedid ri. 'comarca de, '.
Paulo para que o U. 'UI'l':ldol' ',; . ahi em emlro da"
familia Pires e Camargo,·. li 'ingular privil gio!

ff. II 6 v. - Carta p." o Ouuidor da Capitania le . Vicente
1iguel de quauedo de \ ascõsello

Da mesma data de 7 de dezembru, e ver a 'ôbre ()
me m a nrnpto.

ff. I I 7. - Carta pera Ignes Monteyra acerca dos Pires e
Camargos.

De 8 de dezclllbro.

Oom.=Tenho emtendiclo que he Vm. a prin 'ipal pes a
em cujo arbitrio esta a vitima couduzam da pax que pro
curo as clu:B f:.mUias dos Pires ' Camal'g , I que tanto
p ndc a qrLÍetaçam <.Ie to la e' a C:tpita,nia, pOl' ser Vm.
a mais rija parte que ha no 'azos de qtl rozultaram
todo o de conçorto , que hllma e outra pnrçialitlade tcm
padeçido. =

ff. I I 7v.- Carta pera Ioam Peres o \ elho.
Da .me ma data e relnti\"a ao me mo a umpto.

ibid.

ff. II8.

Carta pera o Capitam Domingos Barbosa Ca-'
lheyros.

Da me ma data aind.l relativa :í m' ma u intelli
gencia das familias Pire e Cl1margo .

Carta p." Henrique da Cunha lobo.
Da mesma data qne aR preceuente , e tracta do m ','

mo assuml)to.
om. = Joscph Horti. de Camal'go, c Francis o Nunos

de Siqu ira Jcuão a l'esoluciio, {J par çco mais conueniel1ie
toma,rse no.' negoçios '1 o, trouxeriío ::t este 'l'Ollerno. =

ff. Ir8 v. - Carta p." o Cap.lIl mor de eregippe delRey JOãO

Ribeiro Villa franca.
Do 14 de dezembro dc 1655.

ibid. Carta para o Capitam mor Gaspar Tourinho Ma
ciel, sobre a farinha que se esta devendo a Ca·
mera desta cida (sic) e a S. Mg.llc

De 14 de janeiro de 1656.
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ff. I 19 v. - Carta para os officiaes da camera da vilIa do
Camamu sobre as farinhas.

De 18 de janeiro do mesmo anno.

ff. 120. - Carta para Balthazar de Sampayo sobre as fari
nhas q hade cobrar.

Da me ma data supra.

ff. 120 V. - 'Carta para os Officiaes da Camera da villa do

CamamG.
De 19 de janeiro.

ff. 121. - Carta p.a os Offiçiaes da villa do CairG sobre
as farinhas, e prohibição do Tabaco.

De 25 de feverei.ro.

ff. 121 V. - Carta pera o Cap.D1 mar Guaspar Tourinho ma

ciel sobre as farinhas.
Da mesma data.

ff. 122. - Carta para os Officiaes da Camera da VilIa ele

Boupeba sobre as farinhas.
D 15 de fe,ereiro.

ff. 122 V. - Carta para o Capitammor Gaspar Tourinho Ma

ciel sobre as farinhas.
Do mesmo dia 15 de fevereiro.

ff. 123 V.- Carta p.a o Cap.U1 mar de Seregippe de El Rey

para fazer húas prizõens.
De 18 de' fevereiro.

ibid. - Carta para o Capitdmmor da Capitania elo Spe-

rito Santo Françisco Luis de Olive) ra.
De 22 de fe- reiro.

ff. 124. - Carta para aRdo p.e Reitor Luis de Syq.m
Da me ma data.

ff. 124 v. - Carta p.a o Ajudante Cabo da fortaleza do Morro
p.a a entregar a Simão Luis Rego q lhe vay

succeder no posto.
De 25 de fevereiro.
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ibid. Carta p.a os Offiçiaes da Camera (da Baltz"a) acerca
de hauerem de moer os eng.os cõ menos lenha.

De 17 de março.

ff. 125. - Carta p.a os Officiáes da Camera desta Cidade
acerca dos Sargentos maiores Assenso da Sylva
e Antonio Pereira.

Da mesma data.

ibid. Carta para o Cap. m mor de Seregippe de EIRey
Mel Pestana de Britto a fauor de Paullo Bar
bosa.

Da mesma data.

ff. 125 v.- Carta p.a o sarg. to mayor Balthezar dos Reis
Barrenho sobre as farinhas.

De 23 de março.

ff. 126. - Carta p.a R'lr de Sampayo. sobre as farinhas.
Da mesma data.

ibid. Carta p.a os Officiaes da Camera da Villa de
Boupeba.

Da mesma data.

ff. 126v.- Carta p.a o sargento mayor Balthezar dos Reis
Barrenho aserca dos tabacos.

De 28 de março.

ff. 127. - Carta p.a q o Capitam R'\r da Costa faça vir o
Capitão Thome dias Lassos.

De 3 de abril.

ff. 127 v. - Carta p." o G.or do Morro de S. Paulo.
De 11 de abril.

ibicl. Carta p.a o Cap.m mor Gpp."r Tourinho MacíeI.
Da mesma dHta.

ff. 128. - Carta p.a o p.e D. Abade de S. Bento sobre a
Aguardente da terra.

De 2l tle abril.
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ff. 128 v. - Carta p." o Cap. Jll mor de Seregippe de ElRey,
Manuel Pestana de Britto acerca de João Ali
::tlfaiate.

Da. mesma data.

ibid. Carta p.n o G.ar da fortaleza do Morro.
D 22 de abl'il.

ff. 129. Carta p." o Cap.1JI Garçia da Villa.
Da mcsma data.

ibid. Carta pera o sargento mayor Balthezar dos Reis
Barrenho p." entregar a comissão das. farinhas
ao Cap.lU Gp."r Tourinho maciel, e se recolher,
cõ toda a q poder.

De 17 de maio.

ff. 129 v. - Carta para o Capitam mor da capitania de Sam
Vicente Miguel de quauedo de VasconceIlos.

De 31 de maio.

.ff. 130. - Carta pera o Cap. Jll mor da Capitania de Sam
Vicente, sobre Jllzeph ortis de Camargo.

Da me"ma data sllpl·a.

ff. 130 v. - Carta p.l< os officiães da Camera da ViIla de Sam
Vicente.

E. ta ehal'ta está incompleta, e portanto sem data,
tendo ficado em branco O resto da folha em que tinha de

ser lançada.

ff. 131. - Carta p.n os 0ff. e8 da Camera da Villa de 'Sam
PauIlo acerca de Jnes Monteira.

De 31 de maio.

ibi 1. Carta p." os Off:8 da Camera da Villa de Santos

acerca do sal.
Da mesma data.

ff.T3 IV.- Carta p." os Off.·· da Camera de N. S.rn da
conceissão da Villa da Parahyba da Capitania de

S. Vicente.
Da mesma data.
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ibid. Carta p.a o Prouedor da faz. da R. I da Cap.ni" de
Sam Vicente.

Da mesma data.

fr. 132. - Carta p." Francisco nunes de Siq.m
Da mo ma. data. 'J'raota ainda d 19l1ez l\lont ÍL'o e

dos Pires e Camargos.

ff. 132V.- Carta p.a Juzeph Ortiz de Camargo.
Da mesma data.

ff. 133. - Carta pera o Prouedor dos deffuntos e auz.tos da
Capitania de Sam Vicente, Sebastião \ elho de
Lima.

Da mesma data.

ibicl. Carta p.a Henrique da Cunha Lobo.
Da me:ma data c acerca da questão Pire e Cam:1I'go.

ibid. Carta pera Joam Piriz.
Da mesma da.ta e ainda relativa ao mesmo a. ·umpto.
Com. =Recebeuse a carta de Vm CJ',crita m 19 de AbJ·il

deste anilo. Della vejo a obstinação de J nes ~l\1onteira
em não conceder o perdão. =

Ac. = p." ii a Vm. se deua a maror parte do m 1'0

CUll.'· tle te eruiço q S. ~fg.do ficara recebendo • (O"a.
Republic-a l' COnhel;('ndo a V m. aquem Deu G.dO B,' e
Mayo vitimo de 165G. - O conde de AttouO'uin. =

ff. 133 V.- Carta p.a o Cap.IU mor da Cap.ni" do Sperito
Santo, afauor cio p.or mor da faz." Real.

Do 2 de junho, tendo á margem uma emenda e a
seguinte nota:

cc Foy ntt forma que a emendoj de minha lolm.-Ra
vasco. l)

ff. 134. - Carta p.l< o Ouuidor da Cip.nia do Sperito S.lO
afauor do p.dor mor da fazenda Real deste Es
tado.

Da mesma data.

ib:d. Carta p.l< o p.dor da faz.d" da Cap.Dil\ do Sp.to Santo
afauor do P. dor mor da faz.a Real deste Estado.

Da mesma data.
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ibid. Carta p.1I. o p.or das faz. Rs dos deffuntos e auz. tei}

da Capitania do Sp.to S.to Bento Lobo Gauião
afauor do Prouedor mar da faz. da R. I deste Es
tado.

Da me ma data..

fC 134v.- Carta p.1\ o Cap.UI mar e ouuidor da Cap.uill de
Sam Vicente afauor do Cap.1Il Bernardo VLa ahü
barco em q mandou vir farinhas.

Da. mesma dnta.

ff. 135. - Carta pera os Officiaês da Camera desta Cidade
sobre os Lambiques.

De 16 de junho.

fe 135 v. - Carta p.a o Cap.UI mar da Capitania do Sperito
Santo francisco Luis de Oliveira sobre o naUlO
de Buenos Ayres.

Da mesma data.

ibid. Carta para o Sargento ma) ar Pedro guomes
sobre os Lambiques.

Da me ma data.

ff. 135
bis.

ibid.

Carta para o Capitd.mmor da Capitania de Porto
Seguro afauor do L.do Antonio Cord.'"

De 8 de junho. Esta folha estava cm numeração
101' inad,crten 'ia do lançador da:> chartas.

- Carta para o p.e Superior da Aldea de Porto se
guro afauor do l.du An. to Cordr:u

Da mesma tla,ta.

ff. 135 - Carta para o Capitam mar ela Capitania de Se-
bis v. regippe DeI ~ey Manuel Pestana de Brito afauor

ele roam ele Azevedo.
De 6 de junbo.

ibid. Carta p.a o Cap.UI mar e ouuidor da Cap."ia de
S. "\ icente Miguel de quauedo de Vasconcellos
sobre as farinhas de guerra.

De 23 de junho.
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ff. 136. - Carta p.a os o ff. cs da Villa de Santos sobre as
farinhas de guerra.

Do mesmo dia 23 de junho.

ff. 137. - Carta p." o Capitam mor Guaspar Tourinho Ma
ciel, sobre as farinhas.

De 11 de julho.

ff. 137v.- Carta p.R os off.c
' da Camera da Villa do Cama

mú acerca do çap.m fran. co de Oliu.m Tourinho.
Da mesma hta.

ff. 138. - Carta q se escreueo aos Conuentos desta Cidade
sobre o nauio de Buenos Ayres.

De 18 de julho.

ibid. Carta q se escreueo ao Cabido, sobre o naUlO
de Buenos Ayres.

Da mesma data.

{f. 138 v. - Carta q se escreueo a Camera desta Cidade so
bre o negoçio do Rio I da Prata.

De 19 de julho.

ff. 139. - Carta p." o Cap.m mor da Capitania do Sp.to S.lO
Francisco Luiz de Oliueira, sobre Simião de Car
ualho.

De 21 de julho.

ff. 139v.- Carta p.a o Reitor do Colegio do Sp~rito S.l"
Luis de Siqueira.

Da mesma data.

ibid. Carta para o Capitam mor da Capitania de se
regippe DeI Rey Manuel Pestana.

De 29 de julho.

ff. 140. - Carta para os officiaes da Cam.tIl da Cidade de
Seregippe DelRey acerca do Cap.m mór.

Da mesma data.
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,
ff. 140 v. - Carta para Simão Luis Rego Governador da

força do Morro para entregar 6 soldados.
De 8 de agosto e escripia por Bernardo Vieirn, Ra

vasco.

ibid. Carta para o Gouernador da fortaleza do morro
p." dar 4 soldados p." a cobrança das farinhas, e
condução das madeiras.

Do 16 de agosto, e ainda esoripta por Bernardo Vieira
Ravasco.

ibid. Carta p." o Cap.1ll mar do Sp.IO S.to acerca do p.e
goncallo de Barros.

Datada de 25 de agosto e do conde de Attouguia.

ff. 141. - Carta p.a o Cap.1ll mar d2. Capitania do Sperito
Santo, acerca de D.oS Vr." Veigão.

Da mesma data.

ibid. Carta para o mesmo.
Da. mesma data, tendo á margem a seguinte nota:
cC Esta carta há sobre Simião de Cal'ualho, aC0ll11Jal1ha

a pl'ouizão q vaj poe ...... via p." delle se deuaçal'. "

ff. 141 V. - Carta para o Cap.m mar da Capitania de Sere
gippe de EIRey, Manuel Pestana de Britto sobre
a finta dos gados da mesma Cap."i"

De 26 de agosto.

ibid. Carta p.a os Officiaes da Camera dêi Cap. Iii" de

Seregippe de EIRey.
De 13 de septembro.

ff. 142. - Carta p." o Capp.m mar da Capitania do Sp.IO
Santo em reposta sobre os uinhos.

De 9 de octubl'o. Sem assignatl1ra.

ff. 142 V.- Para o Capp.m mar do Morro Simão Luiz Rego.
Da mesma da1a. Do conde de Attouguia.

ibid. Carta para os officiaes da Cêimera de Seregippe

DeI R.ey.
Do 20 de octubro.
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fi. 143. - Carta para a Capitam mar da Capitania ele Se
regippe DeI Rey M.el Pestana de Brito.

Da me. ma data.

ibiel. Carta p.l1. os Officiáes ela Camera da ViDa do
Camamú acerca elas farinhas.

De 31 de octubl'o.

ff. 143 v. - Carta p." o Cap.m mar Guaspar Tourinho laciel
acerca das farinhas.

Da mesma data.

ff. 144. - Carta p.l1. toda a pessoa a q. o p.e frey Sebastião
de Christo Carmelita descalço amostrar.

Do 8 de novombro.

ibid. Carta p." o Vereador elo ~amamú Thome Duarte.
De la de octl1bro.

'ibid. Carta para o Cap.1lI mor dá Cap.ni" elo Sp.to Santo
fr. co Luis de Oliu. ra p.l1. entregar.

De 24 de no'embro. Nella o govol'on.dor gcral do
Estado ordena a Franciscu Ll1iz de üliv ira que 'ntrcglle
o go,erno da capitania fL Gaspar Pacheco e Conireil'a:",
que m;ialJ((' a governal-a como capitiIo-mó[·.

ff. 144 V.- Carta p." os Officiaes ela Camera ela Cap."i" elo
Sp.to anto.

Da data da procedente.

ibiel. Carta para o Capitam mor ela Capitania ele Sere
glppe DeI Rej Balthazar elos Reis Béirrenho so
bre a Gente que vaj cõ o Dez.dor Bento Rebello.

De 12 de dezembro.

ibiel. - Carta para os cifficiaes da Camara ele Seregippe
DeI Rej.

De 18 de dezembro.

ff. 145. Carta para o Capitam João Ferrás Barretto.
Do 23 de dezembro de 1656. Traz á margem a nota

seguinte: « Não teve efT'eito. »



97

ibid. - Carta para à Dez.or Bento Rebello.
Da mcsma data e tendo á margem nota identíca.

ff. 145 v.- Carta para o Desembargador B.to Rebello.
Da me~ma data. Con,," m observar que éstus última'

einco chartas e tão marcada com nma cruz, que pela côr
da tinctn. pareee er da me.:ma epocll<t.

ff. 146. Carta para o Capitam mor Thome Dias Lassos.
De 15 de janeiro de 1657.

ibid. Carta para Simão Luis Rego, Governador da
Fortalleza do Morro.

De 22 de janeiro elo mesmo a,nno.

ff. 146 v.- Carta p.a o p.e Antonio Pereyra.
De 27 d janeiro.

ff. 147. - p.a O Gou.or da força do Morro de S. Paulo dei
xar vir o surgiãO JOão Pinhr.°

De 30 de janoiro.

ibid. Carta p./l o Dez.ol
· Bento Rebello sobre nam

haver dado ainda cumprim. to as ordens q leuou

a Seregippe DeI Rej.
De 2 ele fevereiro, ao que parece pela nota e accre 

centamento que e-vê cm uma das Jnurg ns.

ff. 147 v. - P.'" O argento mor B.ar dos Reis Barrenho com
a ordem q ha de seguir nella declarada.

De 3 de Dyereiro. Oomeça fi -im:
= Sam 1.am grande o ele aforo. dos m.orc• (morado

)'es) desta apitania (1 me obrigam twhcgar com clle,',
a aquelle ultimo rigor, q utegora repl1gney =

Carta p./l o Cap.m mor de Seregippe DeI Rej

sobre os donatiuos.
Da, mesma da,ta d:\ duas precedentes.

ff. 148 v.- Carta p.a a Cam.'"" de Seregippe de EI-Rej sobre

os donatiuos.
Da mesma cl:tta.
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ibid. Carta para os Administradores da Companhya
G.1

De 4 de fevereiro.

ff. 14.9. - Carta q se escreueo a todos os Conuentos desta
Cidade acerca do fallicimto. de . Mg.dc q Deu
tem em gloria.

De 11 de fi veI'eil'o. RefeI' - ao fnllecimento de el-rei
d. J oilo 1V, oecol'rido a 6 le llovembl'o ele 1656.

ibid. Carta q se escreueo ao Cabido desta Cidade có
a noua infellice do fallecimento de s. Mg do q
D." tem em gloria.

Da mesma. dnta.

ff. 149v.- Carta para Bento Rebello, p." sereglppe DeI
Re).

Incompleta sem clata.

ib:d. Carta para o Governador da Fortalleza do Morro
de Sam Paullo.

De 12 de ie,ereil·o.

ibid. Carta para o Dez.or Bento Rebello estando em
seregippe DelRej.

De 1.0 de março.

ff. IS0. - Carta p." o Dez."r Bento Rabello.
De 11 de fevereil'o, com um P. S. datado de 13 do

março.

ff. I SOVo - Carta p.a o Cap.m mor da Capitania do Sperito
Santo Gaspar Pacheco, & contreiras, acerca do
Ouu.or Bento Pimenta.

De 22 de março.

ff. I SI. - Carta p.a Luis de Seq.ra· Reitor do Colegio do
Sperito Santo.

De 27 de março.

ibid. Carta p." o Dez."r Bento Rabello.
De 27 de março tambem.



8

99

ff. 151 V. - Carta p." Dom Luis de Almeida.

De 23 de março. Nesta charta, dirigida ao governa
dor do Rio de Janeiro d. Luiz de Almeida, conde de
Avintes, o conde de Attouguia ~e-communicaa sua breve
I artida para a côrte.

Com. = Sa'luatlor Correa "Vasqueannes me offereceu
aql1j a carta de S. ll1:ag.de ij eom e. ta remeto a "V. S.a
Eu me parto o mni breuemente êj pu [ r p.o Portugal. =

ibid. Carta p.a Dom Luis de Alm.da
, G.or do Rio de

Jan:o

Da mesma data.

ff. 152. - Carta para Simão Luis Rego Governador déL
fortalleza do morro cl(~ S. Paullo.

De 20 de abril.

ibid. Carta p.a O Cap.1n Thome dias Laços.

De 27 de abril de 1657. Esta, é a última das chartas
do conde de Attouguia. Começam da immediata as do
eu succe 01' no govêrno geral do Estado, Francisco Bar

reto de Menezes.

ff. 152 V. - Carta (Se11Z designação da pessoa a quem_ é dzrz'

g'ida e sem tz'tltlO algu11'Z).

Com. = Ao Cap.m Fran.·o de "Vasconcellos ij. vaj prouido
ne te po to 1. "Vm. occupa faça logo q lhe der esta Carb
entrega delte cõ a Artilharia =

D:.ttada de 8 de jlllbo d 1657.

ibid. Carta p." o Cap.1n mar do Spiritu Santo Dom

Diniz Lobo.

De 16 de jan iro de 1661.
Com.=Como S. Mg.de se eruio s paral' e sas Cap,u,,, da

jl1risdiçam deste Gonerno e encarl' gaUas ao 8.
or Gen.'

alvador COl're[\, de 'aa, e B na,ide~ =

ff. 153. - Carta p." o p.or da faz. da R. I da Cap."i" do Sp.lo
Santo acerca do pagam. to dos Rellegiosos de S.
Fr. cO e Capitam mar.

Da mesma data da precedente.
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ibid. Carta p." o p.or da fazenda R. l da Cap.ni" do Spi
rito S.t)

De 18 de janeiro do mesmo anno.

ff. 154. - Em. branco.

CARTAS QUE ESCREVEO o SENHOR GOVER ADOR E CAPITAM

GERAL DESTE ESTADO DO BRA IL FRANCI CO BAR

RETIO. P.... AS CAPITA IA DO Sp.TO SANTO & SAM

VICE TE.

ff. 155. - Carta para o Capitam moI' Gaspar Tourinho
Maçiel.

De 27 de junho de 1657.

íbid. Carta pera o Cap.m moI' do Sperito anto.
De 23 de julho.

ff. 155 V.- P." O Capitam moI' do Sp.to Santo acerca de hum
barco do Cap.m Bernardo Vieyra Ravasco.

Da mesma data.

ff. 156. Carta para os officiaes da Camera da vil1a da
Conseição. Sobre o Cap.m moI' delIa Antonio de
Syqueira.

De 10 de julho.

ibid. Carta para o Capitam de Infanteria (1 assiste na
Capitania da Conçeyçam.

Da me. ma data.

ibid Carta para o Cap.m moI' da Capitánia de . V.te
Manuel de Sousa da Sylva.

De 3 de julho.

fi: I56v.- Carta p." o Cap.m moI' da Capitania do Sp.to
Ioam de Almejda nos.

De 13 de j ulbo.

to

f( 157. Carta p." o Cabo da força lo Morro Antonio
Mendes Pinto acerca do socorro q. mandou a hú
namo.

De 17 de j ulbo.
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ábid. Carta p." o Cap.1II mar da Capitania de S. V.te
acerca dos lndios q se mandão vir daquella
Cap.Di"

De 21 de eptembl'o do elito anno de 1657.

·ff. 158 v. - Carta p." o· Cap. III mar da Capitania de S. Vi
cente M.eI de Gouuea da Silua.

Da me ma da ta.

.ff. 159. - P." O Prouedor da fazenda Ç:.l da Capitania ele
am incente.

Da mesma data.

.ff. 159 v. - Carta p." os Ofticiaes da Camera da Villa de
am PauHo acerca da gente q ande enuiar p." a

jornada do Certão.
Da me ma elda.

ff. 160. - Carta p." o Cap.m mar da Cap.uia d~ englppe
deI Rey.

De 4 ele jall iro de 165 . Traz iÍ margem a eguinto
declaração:

(C Por 01'1'0 e regi-tou aqui sta carta que pas a :til

de 01' gi ppe D 1 Rej a f. 2 I)

ff. 160v.- Carta p." o ouuidor da Cap.Dill de serigippe acerca

do vreador & luis.
Da me ma data da preoedente.

Carta p." o Cap.m mar da \ illa ela Vitoria Capi
tania do p. to anta.

De 13 lo eptembro do 1657.

ibid. Carta para o apitam mar la Capitania de am
Vicente Manuel de Sou a da S) lua acerca cios

lndios.
D '1.7 cI f~vel'eiro do 165 .

ff. 161 V.- Carta p." o Cal.1II mar ela Cap.uil\ do Sp.to anta.
De maio 21 do me. mo anno.

ff. 162. _ Carta p." o Cap.m mar da Cap.Di" do p.IO anta.
Da me ma data.
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ibiel. Carta p.ll o Proueelor la faz. da da Capitania do'
Sperito anto.

Da mesma data.

frI62\.- Carta p." o Cap."' da Cap.n;" ele . Vicente.
Do 22 de maio.

ibid. Carta p.ll o Cap.1Il moI' de englppe DeI Rey.
De 9 (le .:eptembl'o.

ff. 163. - Carta para o capitam moI' de ereglp de ElRe)'
Hyeronirno ele Albuquerque.

De 8 elo no,om bro.

ff. 163 v. - Carta para os Officiaes da Camera da
Penedo.

illa do

De nov ombro do l'úferido nnno de 165. Tão doclaJ':t

o dia.

ibid. Carta p." o Cap."' mar da Capitania de Sam"\ i
cente Hy.mo Pantoja Leitão acerca ela quietação
d'aquelles moradores.

De 24 ele janeiro de 1659.

ff. 164. - Carta p.n os Officiaes da Camera da "\ illa de
am Paullo acerca da quietação daquelles mora

dores.
De ~3 de jnneiro.

ibiel. Carta pera o Capitam mar da Capitania do Es
perito anta loão dalmeyda Rios.

Do 8 ele abril.

ff. 164 V.- Carta pera o Capp."' mar do espirito Santo loão
daImda Rios.

Da me ma data.

ibid.

ff. 165.

Carta p.1l o Cap."' mar da Cap."ill do Spirito
Santo Joam de Alm.dll Rios.

De 25 de abril.

Carta p.n a Camera do Spiritu Sancto.
De 9 de abril.
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ff. 165 v. - Carta p.lL o ouu.OI" quebo digo lVliguel de Ca
bedo.

De 6 de abl'iJ.

ff. 166. - Carta p.a o Cap.m mor
acerca do GQuernador

] e 4 de octubro.

da Cap."in de S. Vicente
aluador Correa de aa.

ibid. Carta p.a os oEf.e da Cam.Ta de englppe DeI
Rej.

De 2 de d zembro de 1659.

ff. 167. - Carta p.a os off.c da Cam. rn de am Paullo acerca
da S.ClL (sentença) q se deu e diligencia q se en
uia no pleito q trasem cõ o procurador do Conde
do Prado.

])e 4 d d zcmbl'o d 1660.

ibid. Carta p.a os mesmos Off. es da Cam.m cõ o Al
uara p." a despesa da jgreja matris daquella Ca-

\

pitania.
De 3 de dilzcmbl'o do me mo :.mno.

;26. Cartas de Francisco Barreto governador geral e ca
pitão general do Estado do Brazil dirigidas a ndré \ idal
de egreiro, JoãO Fernandes ieira, Francisco de Brito
Freire e outras pessoas, do anno de 1657 ao de 1661.

Cópia por 1 ttl'a mod l'lla. em titulo. 1 fi. não nUID. 21 tI'.

Dum. 29 X ]4.

od. f~ ob D.· 1.

Contêm:

J. Carta p.a o Governador de Pernambuco ndré idal
de eg.OB

Dlltadn. da Babia a, 6 de julho de 1657.

2. Carta p." o Mestre de Ca~po João Fri. Vieira.

Da me ma data ela anteeeuente.

.3. Carta p.lL o Mestre de Campo João Fri. Vieira.

Da, mesma data.
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4. Carta p.a Antonio Jacome Bizerra.
Mesma llítta.

S. Carta p.a o Capitão JoãO de Mendonça.
:Mesma data.

6. Carta p.a o Capitão Ajudante Roque Ferreira.
l\1:esll1a dnta.

7. Carta p.a o Capitão Alvaro de Aze\ edo Barretto..
Mesma dnta.

8. Carta p." o Capitão Manoel de Olivr." de Azevedo.·
Mesma data.

9. Carta p.a o P.· Fr. Cirillo Capuchino.
Ml:lsma data.

Ia. Carta p." o Provedor da Fazenda Real de Pernam
buco Co.-me de Crasto Pessoa.

Mesma data.
Nestas ebal'ta. dá o auctol' notic-in de . Ull eh gada :\.

Babia.

I I . Carta p.a André Vidal de egreiros Governador de
Pernambuco acerca da mudança de sua pessoa, e
mais Tribunaes p." a Villa de Olinda.

De 15 de julho do referi lo anno de 1657.

12. Carta p.a o Governador de Pernambuco André \ idal
de Negreiros.

De 24 de julbo do mesmo anuo.

13. Carta p." o Sargento maior Antonio Dias Cardoso.
Da mt:lSl11tl data da antecedente.

14. Carta p." o G." João Frí. Vieira.
Da mesma data.

I S. Carta p.a Marçal Duarte.
Dit mesma unta.

16. Carta p.a Damião da Rocha.
Da mesma data.
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17. Carta p.a o Mestre de Campo D. João de Sousa
acerca das materias de Pernambuco.

De 30 de janeiro de 1659.

18. Carta p.a o Capitão Mor da Parahiba Mathias de Al~

buquerque Maranhão.
De 4 de fevereiro do referido anno.

19. Carta p.a o Capitão Sebastião de Araujo Lima.
De 22 de fevereiro do me mo anno.

20. Carta p.o. o Provedor da Fazenda Real da Capitania
de Pernambuco Simão Ali. de la Penha Deos Dará.

De 2 de abril do referido anno.

21. Carta p.a o Capitão mor da Capitania do Rio Grande
Antonio Vaz.

De 8 de abril.

22. Para os Officiaes da Camera da Capitania do Rio
Grande.

De 7 de abril.

23. Para o Go\'ernador da Capitania de Pernambuco An
dré Vidal de Negreiros.

De 9 de abril.

24. Carta p./\ o Governador de Pernambuco André \ idal
de Jegreiros.

De 24 de maio.

25. Carta p." o Governador da Capitania de Pernambuco
André Vidal de Negreiros.

De 19 de julho.

26. Carta p./\ André Vidal de Negreiros Governador de
Pernambuco.

De 28 de julho do referido anno de 165D.

27. Carta p.o. o Ouvidor de Pernambuco acerca da con
juração dos q. se querião levantar com o pataxe
dos P."s da Companhia.

De 6 de novembro de 1660.
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28. Carta p." o Capitão Francisco Dias Delgado.
De 12 de abril tle 1661.

29. Carta p." o Governador de Pernambuco.
De 25 de abril do mesmo anno.

30. Carta p.R o Governador Francisco de Brito Fr Ir
acerca de Gregorio Mendes, e Francisco Mendes.

De 12 ele abril do referido aono.

3 L Carta p.R o Governador Francisco de Brito Freir .
Da me. ma data. da anteccdcllte.

32. Carta p." o Governador Francisco de Brito Freire

acerca de JOãO Dias Vianna.
Da mesma data.

33: Carta p.R o Governador Francisco de Brito Freire
acerca do Regim. to

Da me ma lata.

34. Carta p.1\ o Governador Francisco ele Brito Freire
acerca de Henrique de Affonseca.

Da me ma data.

35. Carta p." o Governador Francisco de Brito Freire
acerca da conservação da Infantaria.

Da mesma data.

36. Carta p." o Governador Francisco de Brito Freire.
Dn, mesma lata.

37. Carta p." o Governador Francisco de Brito Freire
acerca de Domingos Alvares Tavares.

Tambem da mesma latn, das autec d ntes.
Quasi todas é tas cbana:, tratam ele objectos relu:tivu ri

c:1pitania de Pernambuco.

26. Tratado sobre o cazamento, e dote da Snra Infante
D. Catherina, e sobre o comercio, e alliança deffensiva feito
entre El Rey D. Affonço o 6.0 de Portugal, e Carlos 2."

Rei da Grande Bretanha, em Whitehall aos 23 ele Junho
de 1661.

'ontêm 3J al,tigos, c m:.lii:i lIlll secretus,
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Em latim.
O artigo 13 tracta do Bl'azil.

Cópia pOl' lettra lo XVIII secu]o. 11 ff. não num. 27 X 15 I/t'
Co 1. -~~ sob n.O 12.

Vem publicado cm portu~u z e inglez ]1:1 Collecção de Tl'a
tOlio , convenções, &. de J o é Ferreira Borges ele Castro, no tomo I,
de pp. 234 a 25 , com o titulo - Tratado de Paz e Alliança entre
al-I'ei o nhol' D. Airon o VI, e Carlos II r i d:1 Gmn-Br tanha;
o de ca amento d' . te monarcha com a Infanta de Portugal:1 :se
n hora dona atba1'ina, assignado cm Londl'e., no p:1lacio de Wbi-
teball, a 23 ele junho de 1661. - .

A ]Hlblicação . upra men ionaela foi feita: a verS:1O portugueza
]10l' cópia fiel do cc Livro 2.° elas C.tl'tas que o Ex.lnO Snr. Franc.o
de MelJo, marquez de Sanele, conde el:1 Ponte elos Cons.os el Est.o
e Guerra de el'1'ey D. Affon o 6.° e creveo a S. M. e Mim tros,
F' 'nd . eu mbnxadol' extl'aol'dinario a Carlos II rei da Gr:1n
lhet.· no anno. ele 1661 até 1662. )', e :1 ingleza foi iil'aela. da
Collection of treaties betwecn C-;l'eat-Bl'itain and other powel's, elt'
Georges Chalmor vol. II, pp. 2 6. Nesta ollecljão de Ca. tro
acha-se tambem o artigo s creta, tanto em uma lingua como na
outra.

27. Rezumo do tratado sobre o cazam. to da Snra. D.
Catherina Infante de Portugal com Carlos 2.° Rey de In
glaterra, sobre a alliança deffensiva, comercio, e cesoin de
Bombaim e Tangere feito entre EI Rey Dom Afianço 6.°
de Portugal, e o d.O Carlos 2.° de Inglaterra, a Whitehall

em 23 de Junho de 1661.

E' o r sumo em P01'tugu z elo tractado :1ntcceelente.
ópia pOl' lettl'a do XVIII se nlo. 4 ir. niío nllm. 27 X 12.

Cod. D9~} sob n.O 13.

.98. Cartas para . Mag.o do Snr. Conde de Attouguia.
Gov. r, e Cap.m Geral deste Estado, e do Senr. Francisco

Barreto.-16SS á 166I.-Bahia.
Cópia por ]ett1':1 moderna do livro ele rogi to. De 157 fi'. num.

27X 19 cento

Cod. ~~~.

Consta de 133 cl1a,rtas di t1'ibuidas e tituladas do modo so
guinte:
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lOS

Carta p." S. Mag." como resposta do aviso de
virem armadas inimigas a este Estado.

Datada da Bahia em 15 de janeiro de 1655.

ff. 3 v. - Carta p.a S. Mag." com resposta sobre o Licen

cenciado Hieronimo de Burgos..
De 14 de janeiro dú me mo anno.

ff. 4 v. - Carta p.a S. Mag." sobre os vinhos com q a
Companhia falta.

De J9 de janeiro.

ff. 6 v. - Carta p.a S. Mag." sobre os Desembargadores q
faltavão p.a a Relação.

De 14 de janeiro.

ff. 7 v. - Carta p.a S. Mag." sobre os fortes.
Lê-se em seguida a este titulo:
«( Esta carta o Livro fulta,a as folha' do pl·in<.:ipiCl.

p.r isso l1ão continuei. »

fi. 8. Carta p.a S. Mag." sobre o Capitão Sabastião
de Araujo.

De 15 de janeiro.

ff. 9.

ff. 8 v. - Carta p.a S. Mag." sobre o Capitão Francisco
Luis de Oliveira.

Datada de 19 de janeiro.

Carta p.a S. Mag." sobre o Capitão Manoel de
Andrada.

De 29 cle janeiro.

fi. Ia. - Carta p.a S. Mag." sobre o Dez.or Fernão da
Maia Furtado.

Do 4 de mal·ço.

ff. I I V.- Carta p.a S. Mag." sobre o mal q a Junta corre

com o genero de seu estanque.
De 1 cle mal·ço.

FC 13. - Carta p." S. Mag.o sobre os Officiaes da Secre~

taria deste Estado.
Da mesma da ta.
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ff. 14. - Carta p.a S. Mag.e sobre o navIO q se tomou
aos Hollandezes.

De 4 de abril.

ff. 14v.- Carta p.a . Mag.e sobre o m.1 q a Comp.a as
siste com os quatro generos p.r occasião da
queixa da Camara do Rio de Janeiro.

De 24 de abril.

ff. IS V.- Carta de (sic) S. Mag.e sobre Bento Ferrão Cas
tello Branco, Cal itão mor q foi da Capitania de
S. Vicente.

De 30 do abril.

ff. Ú5 V.- Carta p.a S. Mag.e em resposta da ordem q velO
p.a se não deixar partir os navios.

De 7 de maio.

ff. 17 v. - Carta p." . Mag.o accompanhando os papeis das
duvidas q ha entre o Provedor mor, e o Procu

rador da Coroa.

De 7 de maio.

ff. 18 v. - Carta p.a S. Mag.o sobre a necessidade q houve
de se conceder licença a alguns navIOs sem em
bargo da ordem de S. Mag.o

De 15 de junho.

ff. 19 V.- Carta p.a S. Mag.o sobre o padrão de D. Maria

de Asevedo.
Trnz li. margem fi . guinto nota:
cc P.· Vieira » e começa fi sim:
= Foi V. Mag.· ervido fa er merce a D. Maria de

A evedo, m. ati. faeção de serviços do P.· Antonio Vieira
Pr gador de S. Mag.·, seu irmão de 70$reis de renda no
contracto das ballea,; de ta Cidade com o habito de Christo,

})." quom com clla Cl\lsasse =
E'sta charta é curiosa, occorrendo ainda, fi, 'ingulari

dade de tcr sido e. cripta pelo ermão do p. Vieira. BCI"
11lu'do Vieirll, Rava eo, . ecret.ario de Estado do Brazil) qu'
.'ub:·ereve como tal todas ns mai,; contida ne. te codice.

Dat:H]a d 15 de junho de 1G55.
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ff. 20 V. - Carta p.R S. Mag.· em resposta sobre Francisco
de Brito Freire.

Datada le 2 de julbo.

E .. ta ebl1rta é digna de leitura pelo tom de imlept'n

clencia e dignidade com que é e cripta. Ha, n Ih o "'
guinte tOl)ico, que no -par eeu de,er tra,l1Sel' ver:

= se p.' algum aecidente me toca se dar conta ~t V.
lag.· dos bons c máo q. a ul'lUadn tives'e; Ó fic:1l':l

com o Eentimento de q. nem o q. levo a lquerid II

13rasil; 11elll o i'.... b i de acbar p upauo em Portugal me

havia de desempenbar da divida d:L paz, fortuna (.) dn
armada me re. ulias. e. =

ff. 2 I V. - Carta p." S. Mag.· sobre o Mestre Hieronimo
Fri. egrão.

De 7 de julbo.

ff. 22 V.- Carta de S. Mag.o com resposta sobre Francisco
de Brito Freire.

Datada de 25 de julho.

Nesta cbarta tracta ainda o conde de A touguia U:l
questão relativa ao a. umpto da de 28 de julbo, aqui re
ferida a ff. 20 v. :N ella pondera o dieto conde a ,. M.

que

= O pouco acerto com i;. s I've a S. Mag.e n ste
Governo (da Bahia) é o mai e:ffieaz motivo I," s. iag.c
se s rvü' de Ibe mandar aliviar delle... E e o de vello
com que oeeupei no Paco e na Campanha o Post"
de que V. Mag.c se dignou fazer-lU mercê 10tI mere
cer alguma em todo o tempo êj. o. exerci com 111." feli ·i
dnd : peço a V. Mag.c com a ubmi. são de,ida y. ante,:
tIe e acabar o y.. me falta me venba . u 'cessor =

ff. 25 V.- Carta p.a S. Mag.o em resposta dos avisos.

Versa .obl'e a ex])eclição hollandeza destinada á Incü,]
ou ao 131 azil.

Datada de 24 ele julho.

ff. 26 V.- Carta p.a S. Mag.· em resposta sobre o Governo
politico e militar:

De 29 le julho.
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ff. 28 v. - Carta p." S. Mag.· em resposta sobre D. Miguel
de Portugal.

De 24 de julho.

ff. 29. - Carta p." ag.· sobre Antonio de Couros Car-
neiro em resposta.

De 27 de julho.

ff. 30'. - Carta p.R S. Mag.· sobre Jorge Gomes Marão.
Datada <1e 30 <1> julho.

ff. 3 r. - Carta p." S. Mag." sobre o Galeão q se fabricou
neste porto.

De 17 de . ptem bro.

ff. 32. Carta p.R lag.· sobre o provim. to dos postos
militares do Exercito de Pernambuco.

D 16 de oc:tubro.

ff. 34 V.- Carta p." . Mag." sobre a Artilharia q os Hol
landezes deixarão em Pernambuco.

Datad:. de 16 de octubro.

ff. 35 V.- Carta p." S. Mag." sobre os propinas que man
dou se não levassem neste Estado.

Da me ma data.

ff 37'.- Carta p.R S. lag." sobre se dar ordem digo exe
cução a ordem sobre o Licenciado Hieronimo de

Burgos.
Da mesma data.

ff. 38. - Carta p." S. Mao-." sobre os Estrangeiros q com

mercião neste Estado.
Da mo ma data.

ff. 38 v. - Carta p." . Mag." sobre o Dez.or Fernão da laia

Furtado.
Da D1 > fi:' data.

ff. 39. Carta p." 1ag." sobre Simão de Can-alho, Ca-

pitão mar da Capitania do pirito anta.
De 17 do odu bro de 1655.
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ff. 39 v. - Carta p." S. Mag.e sobre pedir S. Ex." successor
p." o Governo deste Estado.

Datnda de 21 de janeiro de 1656.

ff. 41. Carta p." S. Mag.o sobre as folhas q manda se
lhe remetta cada anno e dinheiro da Chance1
laria.

De 24 de janeiro do li smo anno.

ff. 42. - Carta p." S. Mag.o sobre senão executar a ordem
acerca da reformação do Rio de Janeiro.

Da liesma data.

ff. 43. - Carta p." S. Mag.o sobre os Pires e Camargo'
da Capitania de S. Vicente.

Da mesma data.

ff. 45. - Carta p." S. Mag.o sobre o Dez.or imão Ali. de
la Penha Deos Dará.

Da mesma data da' precedentes.

ff. 45 v.- Carta p.1], S. Mag.o sobre os moradores da Para
hiba, e Campos dos Guaitacases.

Traeta do pedido que haviam feito os moradol'es
d'essa 10e::l1idade ao govemador e capitão general do E '
tado, pal'a selO cOJlfirmada em vilb a povoação que haviam
creado.

Em data de 25 de janeiro.

ff. 47 v. - Carta p." S. Mag.o sobre o Dez.ol' Francisco de
Figueiredo, Ouvidor geral do crime.

De 27 de janeiro.

ff. 48. - Carta p." S. Mag. e sobre o Capitão Phelipe
Coelho.

De 9 ele fevereiro.

ff. 48 v. - Carta p." S. Mag." sobre João Gomes Barroso.
De 10 de fevereiro.

ibid. Carta p.a S. Mag." sobre o Dez.or Fernão da Maia
Furtado.

Da mesma data.
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f{ 49 v.- Carta p." S. Mag.e sobre o navio do Rio da Prata
q. veio a Capitania do Spirito Santo.

De 8 de se} temuro.

ff. 53. - Carta p." S. Mag.e sobre os vinhos com q. a
comp." geral falta, e aperto em q. o povo fica
p.r essa causa.

Da mesma úata.

ff. 54 v.- Carta p." S. Mag." sobre o Capitão Francisco
Lobo.

Do ultimo de junho.

ff. 55. - Carta p." S. Mag.e sobre o Alferes reformado
Domingos de Mattos Cou tinha.

Da me ma data.

ff 55 v.- Carta p." S. Mag.e sobre os navlOS Santo Anto
nio da Esperança, e anta Thomás, q. vierão de
Angola, e sobre o Galeão q se fabrica neste Es
tado.

De 12 de octu bro.

•

ff 59. Carta p." S. Mag.e sobre o Prouedor mar :Ma
theu s Ferreira illas Boas.

De 25 de l10vembro.

ff. 60 v. - Carta p." S. Mag.e sobre o feito de Pedro Ma
rinho, e Pedro Manoel.

De 12 de dezemuro.

ff. 61. - Carta p." S. Mag.e sobre o l\Iestre de Campo
icoláo Aranha Pacheco.

De 15 de dezembro.

ff. 61 V.- Carta p." S. Mag.c sobre o Capitão Manoel

Telles.
De 16 de dezembro.

ff. 62. Carta p." S. Mag.. sobre o mestre de Campo

JOão de Araujo.
De 20 de dezembro de 1656.
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ff. 62 V. - Carta p." S. Mag.e acerca do Sargento maiol~

Pedro Gomes.
De 3 de f0vereiro ele 1657.

Com é. ta t l'mina a cópia do rerristo das chartas da
conde de Attouguia d. J erollymo d'Atuhyde, 22.° gov 1'

nnelor e capitão g n ral da Bahia de ele a sua recoloniza
ção cm 1549, o qual, como e-pode velO na Historia Geral
do Brazil do fil" vi conde de 1:> rto guro c na jJlemo

,.;as lu' ·toricas e politicas da provincia da Bahia de Igna 'io

Accioli tomfÍ.ra 1)0 e do go,êl'no do Estado a 4 de janeiro
de ] 654, uccedenelo ao con]e dc ast l-m lhor.

Esta. cbal'tas, assignllda. pelo condc de Attouguia e
ubsCI'iptas pelo cretario d E-tado Bcrnardo Vieira, R:l-

,asco, deviam SeLO em n.O de 73: ma faltam algumas não

ó n" pl'incipio ]0 pre ente codice, em que a 1." tem o
n.O ]7, como as tran ·cripta. do r gi to primitivo sob o
n.05 21, 22 e 23, . egundo a eleclal'açllO do copi ta qllUntlo
1. ve ele trasladai' a ele ff. 7 v. d'e. te codice.

, eguem-. a as elo general Fmneisco Barreto do Me
Dez s: qu . ucccd u ao conde ele Attouguia.

CARTA' Q'E E. CREUEO A S. MAG." O SNR. FRANCI CO

BARRETO, E~DO GOVE NADOR E CAPITÃO GERAL

DESTE ESTADO DO BRA ·IL. DE Q. TOMOU PO"E EM

20 DE Ju HO DE 1657.

ff. 63 V.- Carta p." S. Mag." acerca de haver entregue o
Sôr. Francisco Barreto o Gov.o de Pernambuco a
Andre VidaI de egreiros.

Datada ]e 31 ele julho.

Infelizmente, não. c-declara 1 esta c!tal'tn o dia mcz
cm que o gen I':'Ü B:llTeto pa 'sou o go,-i"J'llo da capitania
de PCl'Dam1 uco :t André Vidal, :1té ntüo gove1'l1ador da
do Maranbão. O s11r, visconde de Porto Serruro dá es. o

fhcto como oecolTido fi, 26 de mnrço de 1657, datlt que
1.nm IJem vem cOllsignnda no tomo IV da. iJ.feulorias hísto
ricas da 1'I'ovincia de PI'rnctmbtu'o de J o é B rnaru0 Fel'
Dan le,' Gamn.

Fica tambem averiguado, pela de 'laração contida DO

pr sente codice Jogo em . egnida, ao titulo l' btivo ás
chartas do Francisco Barreto, que este general tomlírn

posse do govêl'lJO geral do E. tado D:1 Bahia. a 20 ele junbo,
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e n:1o a 18, ramo o-dizem o snl'. viscondo de Porto 0-

glll'O A ccioli.

ff. 6-1-.

ff. 65.

Carta p." S. Mag." dando-lhe o parabem de sua
coroação.

Datada de 31 de julho.

Refore-. e }í, exaltação de d. Atfonso VI ao throllo do

Portugal, paI' falle 'imonto c1'el-rei d. João IV oerorrido
:L G do nonmbro do 1656.

Carta p.a . Mag." acerca do Governador de
Pernambuco se mudar do Reci:e p." a Villa.

Datada do 1.° de agosto.

fr. 63 Y. - Carta p.a S. Mag." acerca da taixa dos assuca-·
res, q. . Mag." mandava impor.

Da me ma data.

ff. 69 ". - Carta p.a . Mag." acerca da execução .q. S.
Mag." mandou faser com João Peixoto Viegas
pelo ordenado de Thesour.° das avanas.

Da me ma data.

ff. 7 I . - Carta p.a S. Mag." acerca da folha dos pagam. tos
q. . Mag." manda se lhe remetta todos os annos,

entrar no Thesr.o Geral o dinhr.° da Chancel
laria.

Da me ma dl1ta.

ff. II v. - Carta p." . Mag." acerca de Assenso da Silva
consultado no posto de Sargento mor elo 3'° de
João de Ar.o

D 6 de ago to.

ff. 72. - Carta p.a S. Mag." acerca elo Capitão Francisco·
de Brá consultado na Comp." q. vagou pela li
cença q se concedeu a Ilario Nunes de Mattos.

Datada do mesmo dia 6 de agosto.

9

ff. 73. - Carta p." S. Mag." acerca do Capitão Antonio
de Allemão consultado na Comp." do Capitão

Hieronimo de Alraçova.
Do 7 de ago to.
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ff. 73 v.- Carta p." S. Mag.e acerca do Tenente Antonio
Jacame Beserra.

De 30 de novembro.

ff 74 v.- Carta p." S. Mag." acerca do Governador futuro
do Rio de Janeiro Lourenço de Brito Correa.

Dataeln ele 22 de agosto.
1\"esta chal'ta l'efhe-!"e o go'\ l'nadol' do E tado á. pal'

ticipaçfLo qll Jhe·fizel'l\. TlJvmé COl'I'êet de Alvl\.l'onga de
ter tomado posse d govorno ela C::tj itania do Rio de J:t

noil'o, uccedendo fi, cI. Lu iz lo Almcitla cond de Avinte',
om ,ez tle Lourenço de Bl'ito que rc lama nesse sentido.

ff. 75 v.- Carta p.ll. S. Mag.e acerca do Secretario de Es
tado Bernardo Vieira Ravasco.

De nO'osto CE tá em branco o dia).

ff. 76.

ff. 77.

Carta p.ll. S. Mag.e acerca de Bento Bandr." de
Mello.

De 23 de dez mbl·o.

Carta p." S. Mag." acerca da Relação, e Desem
bargadores, e poderes q lhes faltão.

De 22 ele ngosto de 1657.
.decompunha-a: Papel êj. na carta acima se accusa q.

com ella se enúou a 8. lJI.. g.e

ff 82. -Carta p." S. Mag." acerca dos procedim.tos de
Andre VidaI de Negreiros, no Governo de Per
nambuco.

De 21 cle fe'\ereiro de 165 .
R' bastante exten a e importante pel:1 . nu materia é tn

charta.

ff. 87 v. - Carta p." S. Mag.e sobre os Francezes q: neste
porto vierão, indo p." o Rio da Prata.

De 2 cio fevereiro do me. mo anno.

ff 88. - Carta p.ll. S. Mag.e sobre João Paes FIorião.
De 23 de fever iro.

ff. 89 v.- Carta p.ll. S. Mag.e sobre os privilegiados.
De 22 de fevereiro.
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ff. 90 v. - Carta p." S. Mag.e acerca dos Desembargadores
dos Aggravos.

Da me ma data da anterior.

ff. 92 V.- Carta p." S. Mag.e sobre o Auditor geral de
Pernambuco.

D 23 de fevereiro.

ff.93 V.- Carta q se escreveo a S. Mag.e acerca de Job
Feraut Almirante das tres fragatas Francesas.

De 2 de octubro.

ff. 95. - Carta p." S. Mag." acerca de Henrique Dias.
De 24 de septembro.
Nc ta harla queixa-se ainda o governador geral do

E tado da falta de obedieucia de André Vidal de Ne
greiro , O"overnador da capitania de Pernambuco, e como
tal s'u subordinado.

ff. 96. Carta p." S. Mag.e acerca da Camera desta Ci
dade.

De 25 de eptembro.

TI. 97 v. - Carta p." S. .ag.e acerca dos Guaitacases.
De 2,1, ele eptembro.
Esta ehal'ta, trata do me mo assumpto ela de :ff. 45 v.

O O"eneral Barreto é nella ele opinião que E'e-conceda ao povo"
el n,quella lo 'alidade o leferimento á ua petição para .'1}

- ou tituirem em villa como já o-havia ielo ante.

l( A povoação eliz o governador geral do E. tado é
capaz de ser villa. Alli foi Ollvidor geral daquell:1 r par
tição J ão Velb ele Azevedo, e pelos resI eito, que lbe
pareceo, foz el içiLo le Oftlciae. ela Camara, levantoll pe
lourinho, e nom Oll a p voação Villa. POllCO depoi man
dou, ç. 'e n~o chamasse m'. Villa, nem hOllvesse Officiaes
tla C~tmara. E ta foi :1 origem de agueUe moradores
pedil' m a este Governo em tempo do conde de Attougui:t
fi confirmasse em Villa de q. elle deu conta. a V. Mag." )

ff. roo. Carta p." S. Mag." acerca da prevenção desta

praça.
Lê-se nesta chf\rta o seguinte:
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= despachei clou. na\'ios com nma minha (charta) de'
6 cle M~io cle'te anno ( 3cl'ipta na cifl'a, ~. trouxe o conde
de fi tel melhor pela, 'ecl'ctal'in I Estado) dando conta

a V. Mag.e =
De 2 cl septemblo.

fC IOOY.- Carta p." . l\1áb .
c acerca de

ter Infantaria.
De 24 de cpt mbl'o•

. ff. 101 Y.- Carta p." lag.o acerca do officio de Juis do
peso.

De 27 de Reptembl' .

ff. 102 Y.- Carta p." S. Mag.o acerca do Contractador do
Rio de Jàneiro.

De 27 de e} tcmbro.

ff. 103. - Carta p.R S. Mag.e acerca do Dez.or Bento Ra
bello.

De 27 de ept mbro.

ff. ] 04. - Carta p.R l\Iag.e acerca do páo Brasil de Cu-
nhahu.

De 28 de . ept mbl'O.

ff. 105. - Carta p." S. l\Iag.e acerca de Manoel da Gama
de Padua.

Datada de 20 de s.eptembro.
'rracta d'urna entença executiva contra o ecreLari

de Estado Bernardo Vieira Ravasco.

ff. 106. - Carta p." S. l\lag.o acerca do Gentio Barbara·
do Certão fazer grandes damnos no Reconcavo·
desta Cidade.

Do 1.° de octllbro.

fC 107 V.- Carta p.R S. 1ag.c acerca dos Ingleses.
De 24 ele septe111b1'o de 1658.

ff. T08 v. - Carta p." S. Mag.o acerca do Governador da Ca
pitania de Pernambuco Andre Vidal de Ne
greiros.

De 8 de janeiro de 1659.
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Com. e. ta eh arta :

= Dopoi: de ha,or ontrado a governal' este Estado

dei anta a "'. ~Iag." ropctidas ve. cs dlL i cnção com t[
procedia .Andl'c "Vida] elo ~ egl·eiros. Govcrnador de POJ'

J1ambuco, p! ~. a,alian lo ,na jurisdição em m,' prccmi

llCII(;ia' elas 4. lhe tacão, u, uJ'pa a jurisdição, êj. V. Mag,"
coneedc ao Capil:l0 O' ral do E. lado =

Como a d '"intclligcncias clltrc os dous fama os gl'
nCl'ac . c-tol'l1:lmm bistoricag, não e-lerão sem algum ill
t()l' - '. o . ta ch:ll'tas.

ff. lIO. - Carta p." . !lag." acerca da Comp.i" geral, acerca
de não partirem na\ ios.

D de janoiro elo mesmo anno.

ff. II I V.- Carta p.n S. 1lag." acerca de JOãO Thomás Brum
I-lispanhol.

] o 13 do f',croiro do mcsmo anno.

ff. r I 2 V. - Carta p." lag." acerca ela elevaça q. se tirou
na Parahiba sobre o páo Bràsil.

])e 15 do ic\(~r iro.

ff. II 3. - Carta p.l\ . 1\hg. acerca elos disimos ela Capi
tania elo Rio de Janeiro.

D 13 do fe,oreiro.

ff. II 4. - Carta p." . Mag.ra cerca elo P.c Manoel Rolz.
Da me ma dat:L da precedente.

ff. II..!- V.- Carta p.l\ !lag." acerca do posto ele Tenente
le Mestre de Campo ·General.

D 10 cle junho,

ff. II 5. - Carta p." . Mag.· acerca do Governaelor e Ca
pitãO geral alvaelor Correa de Sá e Benavides
e comprim. to q. se eleo a ordem, e patente q.
trouxe p.l\ o Governo das Capitanias do SúI.

De 22 de agosto.

Começa lt sim:
= :foi V. :Mag." sorvido mandai' p! carta de 3 d~

Dosombro do 65 ij. Salvador Corre(\, do Sá e Bellavides
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governasse n Capitania do R.io de Janeiro om n. mO, da
repartição do Sul =

Fica pois averiguada a, data da nomeação d'e..se go
vernador. Alêm d'isso, esta ebarta ~ digna de leitUl':l
pelas contestações que apresenta, o general Bftl'reto aeêrea
dos limites dft jurisdieção de Salvllelor Corrêft.

fC IIJ. - Carta p.a S. Mag.e acerca da reprenção q. man
dou de se mandar Ministros a Pernambuco.

Da mesma data da precedente.
Versft ainda e ta charta obre as 'ontrover ia' e CO]I

flicto de juri dicção entre o governador geral do Estnel o
e Anché Vidal ele Negreiros, capitão-general ele Pernam
buco. Despeit aelo porque dá cl-rei razão a e te pede
aquelle II S. :M. «( pro tado aos S0U pés, se sirva mnn
dar logo tirar-lhe o po to que occupa porque (eliz a pr ,
sente charta), me atrevo l\ scrvilo ((1 S. lJiagestadc) en1.l'\:'
d sobediencias applanelidas, e Sllppostas culpa ·a. tig:t
elas. »

ff. n8 v. - Carta p.a S. Mag. e acerca ele JOãO Peixoto Vie
gas das contas q. lhe manda tomar.

De 28 ele ..eptembro.

ff. II 9. - Carta p." S. Mag.e acerca do pagam. to q. mandou
faser aos herdeiros do Licenciado Antonio Jorg-e
Carrasco.

De 21 de sep!' muro.

ff. 1I9 v. - Carta p.a S. Mag.o acerca do comprim. to que se
deo ao pagam. to dos 5$ crusados do Conde de
Attouguia.

De 20 de . eptcmbj·o.

ff. 120. - Carta p.a S. Mag. e acerca do Sargento mor As
senço da Silva. e Francisco Rabello.

De 30 de septembro.

ff. 121. - Carta p." S. Mag." acerca elo CapitãO Amaro'
Velho Cerqueira.

De 19 de ..eptembro elo referido :mno ele 1659.
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ff. 121 V. - Carta p." S. Mag.o a favor do Capitão JOãO Lei
tão de Faria.

Da mesma data da precedente.

ff. 122. - Carta p." S. Mag.o acerca do pouco expediente q.
o Chanceller dá aos feitos.

De 12 de m:1I'ço de 1660.

ff. 123.

ff. 124.

Carta p." S. Mag: acerca dos culpados na ex
pulsão do Vigario de Sergipe.

Do 1.° de março do mesmo anno.

Carta p.'l S. Mag.e sobre a incapacidade do Dez.or

Fernão da laia Furtado.

De 6 de março.

ff. 125. - Carta p." lag.o acerca do pagam.to q. o Capitão
Bernardo ieira Ravasco} Secretario deste Es
tado fez a Manoel da Gama de Padua.

Do 1.0 de março.

ff. 125 \'.- Carta p." ag. e acerca dos Religiosos Missio-
narios q. manda vir ao Maranhão.

Da me. ma dai:1 del prenedcute.

ff. 126. - Carta p." S. Mag.o a fa, or do Capitão Antonio
de Faria.

D D d março.

ff. 126 v. - Carta p." S. Mag.o a favor do Sargento mor Se
bastião de Araujo Lima.

D 11 cle junho.

ff. 127. - Carta p." 1ag.c a favor do Capitão João da
Silva lelra.

De 12 de junho.

ff. 127 V.- Carta p." S. Mag.o acerca do Mestre ele Campo
JOão ele Araujo.

De 9 de s l)tembro.
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ff. 129. - Carta p.o S. Mag." acerca da náo Int,-lesa de q.
é Capitão Nicolau Garlant.

Da mcsmn. datn. <ln. precedento.

ff. 130. - Carta p" S. Mag." acerca de D. Vicencia da
Silva.

De 3 do septombro.

ff. 131 V. - Carta p." S. Mag." acerca dos Religiosos /[issio
narios para o Maranhão.

De 13 d scpt;)mbl·o.

ft. 132. Carta p." S. Mag." acerca dos Officios deste Es
tado, e a importancia e valor delles, e fortifica
ções, Artilharia e Cabos.

De 9 de ,eptembl'o.

ff. 133 V.- Carta p." S. Mag." sobre materias da Camara
desta Cidade, e D",z.or Luis Salema.

De 7 de septembl·o.

ff. 139. - Carta p." S. Mag.o acerca do Capitão da Orde
nança Pedro de França.

De 2 de Octll bro.

fi. 139 v. - Carta p." S. Mag." acerca do provim. to do forte
real desta Cidade.

De 6 ele oetubro do referido anno de 1660.

ff.140v.- Carta 13." S. Mag." acerca los navios Estran
geiros q. vem a este Estado sem licença.

De 3:3 de fevereiro cle 1661.

ff. 142. - Carta p." S. Mag." acerca das amostras das ma
deiras q. manda ir. ,

De 2~ cle fu,-ereil'o do [-ucsmo anno.

ff. 142 V. - Carta p." S. Mag." sobre o Capitão João LeitãO
de Faria.

De 26 de fevereiro.
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ff. 143. - Carta p." S. M3.g. e acerca do alvitre da Rainha
nossa enr."

De 2:3 de f,',·el"eiro.

ff. 14-1·. - Carta p." Mag: acerca da Quinta de Quar-
teira.

De 26 de abril.
Com ça a, si III é, ta ch artn.:
= Aos R ae pés de V. Mag." se presenta Franci co

Barreto queixo o das 'em l'azões do tempo, p! ser este o
em 4. se v' m.' attribulado della j e V. 1\1ag.o, a quem
('orno Rei e ,enr. recorre l.a o livrar de toda as (l- occa
siona o ,alim.to dos podero os cout1'a a humildadc de nm
anim abtüido p! lU! ente da Corte, =

J esta charta faz o general valer os scus direitos á
mencionada quinta que fôra de seus antepas. ado, cc foi
cmprc brazão maior do mens pai. e avós, diz elle, por

';01' unico in trumento q. os . LI tentou nas guerra., donde
mo::;lmrão bem o zelo q. tinhão do serviço ~e V. Mag.·
J\ quelle ntendo q não fal ta em q. no decur'o de ,inte e
tTe annos, q. ha q. a .j te no erviço de V. Mag." e sua
COl"oa, po. to ij. me faltasse a Quinta da Qun.rteira por se
ha,er introduzido na posse della o pl'Ílleipe de E qlwache
nn, JJl moria de minha, idade." Estando depois litigiosn.
é ta cau::;a, o fa1Jeeido rei d. João IV dem a dicta quinta n.
Fran i '0 Bn.rreto com uma ommenda pequena, cm remune
ração do.' el·viç.o por elle feitos re 'Laurando o Recife do
poder dos hollaQdez ,(C como o MinÍ'tros do Con -elbo de
V.l\fao·.", con tinúa elle, e , ccretario das mercês podem tes
tificai', e minha de D'J'aça o não fizer e queridos, ou o
pou r do mcu oppo itor não desvanecer e ta verdade. »

Com o fallecimento d'aquelle rei se-suo pelllleram a reso
luçõe ré ria de su b tituir e . a mercê por outra mais va
lio. a. cc M:l.. pal'ece Senr., accre centa o governador que
a mereci,t Fmnci 'co Bn.rreto; poi sem lIe a pedir se ser
vio o dito Senr, de lblt filzer.» O generaJ reclama assim
pelo. eu direito, por lbe-httverem commlmicado o procu
mdores qne tinlut cm Lisboa que S. Mag.. havin. dado
aqllelln. quinta ao arcebispo primaz d. Antonio de l\fen

donça.
A pI'esente chade. é dirigida á rainhn. viuva d. Luiz.t

de Gusmão recrente do reino em nome de seu filho d., '"
Affonso VI, como se-sabe.
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ff. 146. - Carta p.n. S.· Mag.e acerca da Infantaria q. o Go-
vernador de Pernambuco mandou a Parahiba.

De 9 de junbo.
Refere-se a Franci. co de Brito Freire.
D'esta charta se-depreh nde que João Fernandes Vieira

fôra nomeado capitão da Parahyba e exercêra essa juri 
dicção antes de Matbias de Albuquerque Maranhão, o que
não está de accôrdo com o catalogo dos governadore . d'a
qu lia ()apitl1nia dado pelo SUl'. visconde de Porto 'egara
na sua Historiel Geral do Brazil, tom II in fine.

ff. 148 v.- Carta p.n. S. Mag.e acerca da polvora.
De B do maio.

ff. 149 v.- Carta p.n. S. Mag.e acerca dos p.eo da Comp." de
Jesus não quererem pagar disimos do Engenho
q. tem.

De 2 de junho.
A osse respoito pondera o capitão-geneml do Estado:

cc Por (;uja caUf'a havendo sido un e outros (os ela

Oompanhia, os religiosos de S. Bento e os do Oarmo) não hn.
muitos anJlOS pobres se acbão hoje com gl'ande cabedaes,
e cada vez vão augmentando m." a riqu sa, l)arte no ij.
adquirem, pal'te no i:. berdão, e parte no (j. deixão de
pagar a Fazenda de V. :Th1:ag.c E segundo engrossão pOJo
estes meios, brevem." virão a ser Seurs. da ml1ior parto
desta praça, e todos o. ben' seculares e ecclesiasticos. »

ff. 151 V. - Carta p.a S. Mag.o acerca de Paulo Machado.
De 18 de maio.

ff. 152 V. - Carta p.n. S. Mag.o acerca dos lugares q. occu
pão os Desembargadores a q. se concedeo li
cença p.n. o Reino.

De 12 de junho.

ff. 153 v. - Carta p.o. S. Mag.e acerca dos presos q. mandou
Salvador Correa a esta praça.

De 11 de julbo.
Estes presos, cujos nomes se não declaram, entraram

no motim promovido no Rio do Janeiro contra o govêrDo
do preposto de Salvador OOlTêa de Sá e Benevides, Thomé
Oorrêa de Alvarenga.
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ff. 154 V.- Carta p.R S. Mag." acerca dos Officiaes da Secre
taria deste Estado.

De 7 de maio.

ff. 155 v.- Carta p." S. Mag.e acerca do Rio de Janeiro.

De 13 de maio.

Communica o general Barreto a el-rei a pm:ticipação
de se·haver rostabelel:ido a ordem no governo ela capi
tania do Rio do Janeil' com a de, tituição de Ago tinho
Barbalho Bezerra nomeado tumultuariamente em vez de
Thomé Corr'a d' Alvarcnga, que I alvador 'orrêadeixám
em sel1 logal' qua ndo fC\l'a. para . Paulo tratar do entabl)
lamento das minas d'aquella capitania, como lhe jÓta C01/<-

mettido (V. de POl'tO guro, Hist. Geral do Brazil).
ce ... com o exemplo. diz o general Francisco Bal'l'eto

ne La ua charta, de uma cabeç<l (j. oortou, e desengano
ela pouca p rmanencia (. a experienci<l mo tTOU podia ter
aquelle GOY'I'no intru o como tão violento em tudo, 'e
não atI' vel'ilo seu emltLo. a novo movim.'o: e se conserva

o povo em o gO.)l

ff. 156. Carta p.R Mag.e em q. pede o Sefir. General
Francisco Barreto licença p." se ir em naviOS
fora do comboio

De 25 d maio do referido anno de 1661.
om e ta eharta tel'minam a contida. pnr CÓpill ne te codice.

as quae ,ão toda sl1b:'\ 'l'iptas por BCl:nard Vieira Rava co, de de
a do cOlld do Attol(O'uia até ri cio En nci co Barreto de Meneze ,
cujo o-overno ali}\, e-prolongou até ~4 do junho 1663, dja em que

cl'elle tomou po o conde ue Obido, ou u 'ces 01'.

29. Tratado de paz e confederação entre Portugal e
Hollancla a 6 de Agosto de 1661.

Em seguida OCCOr1'o:

« Contém 26 artigos o foi feito na Haya p lo. conde de Mi

randa. J)

E' o re umo em portuguoz do h'ac:tado.

No art. 3.0 se-diz: (C Podel'ilo os Hollancl'" negocear livrem.'·

de quae:s quer terras de Portugal p.fi o Brazil e elo Bra.zil p.' qua
quel' terras de Portugal m todo o genero do fazendas excepto o

páo do ~razil. J)
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Cópia poe leUra do __VIII seculo. -1 ff. não num. 27 X 16.

Ood. ~:;: . ob n.O 14.

O originaI do teactado, ql1e é em latim copiado da collecção
manusc1'ipta de tI. Luiz Oaetano de Lima, acha-se publicado com
a re pecti\'a. vee'ão porLllgueza em fl'ente, tambem extrahida da
retin'ida 'ollecção, pelo s\11'. B rO'es de Oastro no tomo I de ua
CoUee ão de tra!aios, conl:eníõeS &, de pp. 260 a 293: ob I) ti
tulo:

« Tratado dv p:1Z e onfúdemção entre l-rei o senbor dom
Affonso VI e 03 E'tado::l :l-el'fL 'da Províncias nida. dos PLtize~

Baixos, a.. ignado na Haya, a 6 ele ago to de 1661; r~.tificado 1)01'
pal'te ele Poetllg:ll, em 3-! de maio, e pela dos Estael s Ger:1e., em
4 ele novembro le 1662. »

E5te tractado foi renovado pelo artigo I do Tract:1elo ele Líga
defen. iV:1 ele 16 ele maio ele 1703.

ao.. Cart.as do conde de ViUa Pouca de Aguiar, do conde
de Castel-melhor, do conde de Attouguia, de Francisco
Barreto de Menezes e do conde de Obidos, governadores
geraes e capitães generaes do Estado do Brazil, do anno
de 1648 ao de 1663.

E' o livro ele regi to. 117 ff. num. 24 X 14.
ão traz titulo.

00 L

Oontém:

fi. r. Carta p.1l Saluador Correa g.or do Rio de Jan. ro

E' elatada ela Babia a 6 ele jan iro el 1648.
ão tl'az as. igna.tlU·a j mas ó do 'onele de Villa Pouca.

de Aguiar.

{f. 2 V. - Carta p." Saluador Correa de Saa com as da do
dez.or Manoel ferr." franco. Em II de m. CO de
1648 a.

T:1mbem sem a. sigllatm'a, mas é do mesmo conde ele
Villa Pouca ele Aguiar, como a que se- eguem.

ff. 3 v. - Carta para os offiçiáis da Cdm. nl do Rio de
Jan!O

De 11 ele março ele 1648.
Sem assignatura.
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Carta p." o capp.nm mor e offiçiais da Camera'da
Capitania do Spirito Santo.

Da me ma data da antecedente.
Sem a . igoatura.

ff. 4 \'. - Carta p." Duarte Correa Vasqueannes.
De 11 ue março.

m a... ign:ltul'l1.

ff. J'

ff. 6.

Carta p." aluador Correa de Saa e Benauides.
Do último de março.
I em a. ignaulI·a.

Carta para Saluador Correa de Saa e Bena
vides.

em datn. nem as icrn'lt.ura.
Falta aqui a El. 8 por inad\-ertencia da primitivo eo

I i ta. na paginaçiio.

ff. 9. Carta para o Dezembargador M.el f." franco.
De 13 de junb .

ff. Ia. - Prouisam para o Capitam mor de Sam V.to

om. = Antonio 'Ielles CClnde de Villa de Aglüal' cT

Faço auer aos que esta minha prouisam virem =

Ar. = Daua ne ta cidade do Saluador da B." de todos
os aot/) em o qllinze dia. do me. de Junho Anuo de
mil seis cento e qLlUreota e oito. E eu o Capitam Ber
naruo Vieira Raua co Secrct." de Estado por S. Mg.de
n te Brazil a fi c c creuy. =

PaI' '8ta provisão se-verifica, que o 110me de conde de
Villa Pouca de Aguiar, SLlcce SOl' de A11tonio Telles da.
Silva no gov mo ger!1l do Estado na Bahia, era tambem
Antonio Telle de Menezes como o-cU, Ac ioli nas sua
.1IIemol'ias hio,tol'ica da Baltia, e não Antonio de Sousa de
:Menezes, como o-dá o SUl'. visconde de Porto Seguro na
ua Bistoria. Gel'a.l do Brazil.

ff. 11. - Prouisam p.n O G.or Capitam do Rio de Jan. ro

Datada de 2 de julho de 16.1,9.

ff. I I v.- Treslaclo da carta q. vay p.n o Gouernaclor do Rio

de Janeiro Saluaclor de Brito Pereira.
De 24 de agosto do mesmo anno.
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ff. 12. - Treslado da carta que foi para os ofticiais da
Camera da cidade de S. Sebastiam do Rio de

Janeiro.

Da IDC'smll. data supra.

ff. 13. - Treslado da carta que vay para o Rio de Jan:o

Salvador de Brito Pereira.

Da me ma data das pr e deute .

ff. 14 v.- Treslado da carta que foi p." o Gouu.or Geral da
repartiçam do sul.

De 26 de ago to.

ff. IS. - Treslado da carta que foi p.R o Capitam P.o de
Souza p.r.. Prouedor da fazenda R.I do Rio de

Jan. ro

De 24 de ago to.

ff. IS V.- Treslado da carta que foi para (o Spirito anto
da Capitarlia) p." os ofticiaes da Camera.

De 26 de ago.. to.

ff. 16 V.- Provisam do Conde de Villa Pouca de Aguiar,
Antonio Telles.

Sem titulo.
Do 26 do flgO. to de 16!9.

CARTAS QUE K CREUEO o S.ou CmmE DE CA TEL MELHOR

DO Co rCELHO DE GUERRA G u.OR & CAP.'" GERAL

DESTE EST DO DO BRAZIL AO RIO DE JANE1TRO.

ff. 17. - Carpara (sic) o Gou.or daquella praça Saluador
Brito Pereyra com a occasiam de ser vindo S.
Ex." a este Estado.

Com. = Depois de quatro mezes le naO'em foi Deu
sernido T1'3Zerme a este E Lado, de euj gouerno quis S.
Mg.dO que deus g.do seruil'ce, ene3rl'egll.l'me =

De 20 de março de 1650.

ff. 17 v.- Carta p." o mesmo Gouernador do Rio na mes
. ma occaSlam sobre os mesmos nauios da Comp."
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Geral em q. vay por pnmeIra e segunda VIa
nesta Comp."

Da me ma data que a precedente.

Carta p." o mesmo Gouernador do Rio de Jan.'"O
na mesma occasiam sobre o donatiuo que se
manda pedir a essa Capitania.

De 20 de mnl'ço, como as auteriore;.

ft. 18 v.- Carta p.a os officiaes da Camera do Rio de Janr.o

com a occasiam de ser chegado S. Ex." a este
Estado hido (sic) primeira e segunda via nestes
nauios da Comp." g.l

Da me. ma, lata.

ff. 19. - Carta p." os officiaes da Camera do Rio de Ja
sobre os nauios da Comp./l geral que nesta occa

ziam forão.

Da me ma data.

ff. 20. - Carta p./l os officiaes da Camera do Rio de Ja
neyro na mesma occaSIam sobre o donatiuo que

se pedio voluntario.

Da me ma data.

ff. 2 r. - Carta p.a os Adiministradores da Companhia

geral na praça do Rio d~ Janejro sobre os tre .
da Armada da mesma comp." quão ... pr./l e se

gunda via.

Da mesma data.

ff. 21 V.- Carta pera o Gou.or do Rio de Jan!O na mesma
occasiam sobre occomissario q. se ordenava a

S. \ icente buscar as f.[1S

De 21 de março.

ff. 22. - Carta na mesma occasiam p.a o ouuidor g.l da

Repartiçam do Sul sobre as apelaçoens.

Da data da antecedente.
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ff. 22 V.- Carta p." o GOll.or do Rio de Janeyro sobre o·
Prollincial do Carmo.

Da data das lll'ececlcn teso

ff. 23. - Carta para o Gou.Ol' do Rio de Janr.° sobre os
Indios que nesta occasiam se remeteram pera
aquella' Capitania.

Datada 1:1 Babin fi, 28 c\ março de 1650 e é fi, pri
m im qnc truz no declaração dr. estar assign:ld:1 peJo cond
de Ca tel-melhor.

ibid. Carta p." o Prouedor da faz.dl> Real da Capitania
do Rio de Jane) 1'0 sobre as naos Inglezas.

De ... de maio do me..mo anuo.

ff. 23 v. - Carta p." os Administradores da Comp." G.l do
Rio de Jan.l'O sobre as seis naos inglezas.

De 24 d maio.

ff. 24. Carta p." o GOll.Ol' do Rio de Jan.l'O

De 26 de mnio.

ibid. Carta para o G.or do Rio de Ianeyro Saluador
de Britto Pr." sobre a prizão do Ouuidor G.1

De 23 de junho.

ff. 25. - Carta p." o mesmo G.or do Rio sobre as fortifi
caçoens daquella praça.

Da mesma data supra.

ff. 25 V.- Carta para o mesmo G.or do Rio sobre os Ad
ministradores da Comp." G.I

Dá mesma data das anteriores.

ff. 26. - Carta para o mesmo G.or do Rio sobre o Te
nente (A1zt01ZZ'O Gaivão).

Da mesma data aiud[\,.

ff. 26 v. - Carta para os officiaes da camera do Rio de

Jan.ro

Da mesma data das precedentes.
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fi. 27. - Carta para a mesma Camera do Rio de Ian.ro

sobre os administradores da companhia g.l
Da mesma data ainda.

ff. 27 V.- Carta p." o Prouedor da Fazenda R.I do Rio de
Janeyro sobre a prizão do Ouuidor.

Da me 'ma data de 23 de junho.

ff. 28. - Carta para o mesmo p.or da fazenda do Rio de Ja
ne) ro sobre a junta da companhia G.1

De egual data á ua' precedentes.

f{ 28 V.- Carta para o Ouuidor G.1 do Rio de Jane) ro
sobre sua prizão.

Ainda de 23 de junho de 1650.
O on viclor de quo . e-tJ'[lcta 11 sta e em outras ehnrta .

anterIores ó o licenciado Balthazar cle Castilbo.

ff. 29. - Carta para Ioam NIontr.° da fonseca sobre a pr;
zão do Ouuidor G.1

Da me ma dat... das prec dentes.

ff. 29 V.- Carta para Antonio Galuão em reposta das suas
Cartas.

De 23 d junho ainda.

ff. 30. - Carta para o Emgenhejro Miguel de lescolle
sobre as fortificaçõens.

D 23 li junho de 1650 eomo as prec c1 nte .

ff. 31. - Carta para Saluador de Brito Pereyra na occa
siam do nauio dos Padres da Companhia de

IESV .
E,ta chal'ta e~tâ, de todo iniute\l.igi,el e apena . e

-percebe, quanto :í data, que é de vinte e tanto de no
"'I"embro, e qne tracta da elevação do pO"'l"oado de Campo'

cio' Goytacaze á categoria de villa.

10

ibid. Carta para o Gou.or do Rio de Janr.o S .
Tamb m est:'Í, de tal modo e tragado o papel })el:>

tincta que é impo sivel I r-se é ta cha1'tn. 'Vê- e que é
de 23 ou 25, não sc-póde porém verificar dc que mez
anno j omtudo, v' - e cli tinctamente que, como a aute

riore., é cio conde cle Cu. tel-melhor.
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ff. 31 V.- Carta para , Pere) ra.
TUlllbcm não se-pátio v rifiúar a data d'osta, mas pa

rece ser ti' novembro.

ff. 32. Carta. para o Prouedor da fazenda do Rio de

Jan jro na mesma occasião.
De 25 tio novembro de 16jO.

ibid. Carta para os dministraelores da Comp." G.' do

Rio ele Janeyro na mesma occasião.
Da mesma data . upra.

ff. 32 V.- Carta para os moradores (?) elos Campos la

Parahyba na mesma occasião.
Da mesma datai e tá ili'giv L

ff. 33. Carta para o Gou.or do Rio ele Jan. ro Saluador

ele Britto Pereyra.
Parece ser d,~ III . nut, tlata llII'U.

ff. 33 V.- Carta para o Gouernaelor do Rio de Janeyro
Saluador ele Britto Pereyra.

De 23 ele novemhro de 16-0.

ff. 34 V.- Carta para o Gouernador do Rio de Janeyro
Saluador ele Brito Pereyra.

De 17 de m"rço ele 1651.

ibiel. Carta para o Gouernador ela Capitania elo Rio

de Janeyro, Saluador de Britto Pereyra.
DJ 1 de mure; tI mvSlUO lUlllO.

ff. 35 V.- Carta para o Capitam mor da Capitania do Rio

de Janeyro Antonio Galuão, sobre o Capitam
Vicente de Aristonclo. .

De 17 de octubro do tli ·to anno.

ff.36v.- Carta para o p.or da faz. ela elo Rio ele Jan. ro sobre

o galeam.
De 26 de abril tIe 1651.

ibicl. Carta para o GOllernaelor elo Rio ele Jan.ro Ant.°

Galuão sobre as noticias do Inimigo.
De 17 de octubro <.lo m :mo anno.
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.ff. 37. - Carta para o Gouernador do Rio de Jan. ro An
tonio Galvam sobre haver succedido no Gouerno.

D~ me. m~ data supra.

COIII. = )Iuito enty a morte de Salvador de Bl'ítto
P l'e,rm; ma: nam me deu tanto cuidado sua falta lh;' e
C+oue1'l10 como mc l)udera lar n. d Vm. para lhe snccc
der nell . =

-ff. 37 v.- Carta para o mesmo Gouernaelor do Rio de
Jan. ro Antonio Galuam, sobre Gaspar Carrilho de
Mattos.

Da me ])ln, data.

ibid. Carta para o Sargento mayor Gaspar Carrilho
de Mattos.

Da me ma data da ant riOl'e..

ibid. Carta para o Prouedor da faz.dl\ R.I da Capitania
lo Rio ele Jan. ro P.o de Souza Pere) ra.

D~ m . ma chlta.

ff. 38. - Carta para o Capitam mor ela Capitania do PI
ricto Sancto Manuel da Rocha Alme) ela.

Da 111 sma data.

ff. 38 v.- Carta para o GOl1ernador da capitania do Rio de
Jan. ro ntonio Gall1am.

De 27 de novembro.

ff. 39. - Carta para o Gouernador da Capitania elo la

de Jan. ro Antonio Galuam.

Da me~ma llata . upra.

ff. 39 v. - Carta para o mesmo Gou.or sobre Manuel da
costa Ml1niz.

De 28 le novl::mbrC'.

ff. 40. - Carta para os off?ciais ela camera elo Rio ele Ja

neyro.

De 27 de nov mbro do referido aDJ10 de 1651.
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ff. 40 V.- Carta para o Olluidor G. I do Rio ele Janeyro
Balthazar ele Castilho e ndraele.

Da mesma data da pl·ecedente.

ibid. Carta para o Capitam mor e g.or do Rio de ]a
neyro Dom Luis de Almeyda.

De 27 de abril de 1G5J.

ibid.

fC 41.

ib~d.

Carta para o dito g.'"' Dom Luis d Almeyda.
Da me ma data upI·a.

Carta para Dom Lu is de 1m eyda.
Do 27 do julho do me 'mo anno.

Carta para dom Luis de Almeida.
De 1-1 de ago to.

fr.41 \'.- Para Dom Luiz de Almeyda.
De 5 de dezembro.

ibid.

fr. 42.

Para' Dom Luis de Almeyda.
De 8 d' lez mbl'O.

Para o olluidor Geral do Rio de Jan. ro

De 6 de dezembro.

lmeyela GOll.or elo Rio'
dá conta da Relac;am.

fC 43. - Carta para a Camera do Sp.to Santo.
Dv 5 de ti zeinbro.

ibid. Carta para o cap.1ll môr do p.to Santo.
De 6 de dezembro do r ferido :U1ll0 de 1652.

Carta para dom Luis de
ele Janeyro em q. se lhe

De 24 de janeiro de 1653.

ibid. Carta p.a o 1.'10 Ioam Velho ele Azelleelo oUllidor'
gl. ela repartiçam elo sul.

Da me ma clata . llpm.

fr. 44. - Carta para elom luis de , lmeyda.
Do 4 de abril.

ibid. Carta para Dom Luis de Almeyda.
De 12 de :l"·osto.
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ff. 44 v. - Carta p.1\ o Ouuidor Geral do Rio de Janeyro.
Da. mesma data suprll,.

ibid. Carta para os juises ordinarios da cidade do Rio
de Jan. TO

D~t data da precedentes.

ff. 45. - Carta para o Cap. m mor do Sperictu Santo.
De .,. de agosto.

ibid. Carta para o Ouuidor g.1 do Rio de Jan.TO

De ... de oetllbro.

ff. 4S v. - Carta para Dom Luis de Almeyda.
Do 25 de julho do referido nnno de 1653.

ibid. Carta para o Ouuidor Geral do Rio de Jan.'·')
(Ma1Z1tel Vel/w de AZlrúedo).

Da. mesma data dn, antecedente.
AqlLÍ tel'min:t111 a chal'tas do conde de Castel-melhor.

ff. 46. Carta para o P.OT da faz.dl\ R.I da Capitania de .

Vicente Sebastião
De 5 de octubro de 1654.
Tl'az á marcrem:
= Gouerno do conde ele Attougllia = e aindicação de

:er por e te g vern:tdol' a. signada.

íbid. Carta para Dom Luiz de Almeyda.
Dc G de octubl'O elo me mo anno.

ibid. Carta para Dom Luis de Almeida.
De 7 de octubro.

ff. 46 v. - Carta para Dom Luis de Almeyda de avizo.
De 1 ele novembro elo referido anuo de 1654.

ff. 47. - Carta pera Dom Luis de Almeyda sobre o
aVlZO atraso

D 7 de janeiro de 1655,

ibid. Carta pera o Prouedor da Fazenda do Rio de
jan,TO Pedro de Souza Pereyra.

De ... de janeil'o do me mo anno.
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ff. 47 v. - Carta pera Dom' Luis de Almeyda.
Do I.· de fevereiro do me~lUo ~u)no.

ibid. Carta pera Dom Luis de Almeyda.
Da mesma data que a anterior..

ff. 48. - Carta pera Dom Luis de lmeyda.
De 27 de abril.

ff. 48 v. - Carta p.a os off. es da Camera do Rio de Janeyro.
Da mesma elatn.

ff. 49. - Carta pera o P.o,· mar da faz. da R. l da Capitania
do Rio de Jan. ro P.o de Souza Pr.a

Da me,ma elatn.

ff-49 v. - Carta pera Dom Luis de lme) da.
De 2 ele ago 1.0.

ibid. Carta p.a os officiae da Camera do Rio de Ja
neyro.

De 2 de ept mbro.

ff. so. - Carta pera o Prouedor mar da Fazenda Real da
Cidade do Rio de Janeyro.

Do I.· ele oe:tll bro.

ibid. Carta pera os Officiàes da Camera da Cidade
de Sam Sebastiam do Rio de Janeiro.

De 26 de novembro.

ff. SO v. - Carta pera Dom Luis de Almeyda.
De 9 ele lezembro do refel'id allllO de 1655.

ff. SI. - Carta para Dom Luis de Almeyda.
De ... ele fevel'eiro cle 1656.

ibid. Carta para Dom Luis de Almeyda a favor ele
roam Garera Françez.

De 22 de fcv reiro cio me:ll1o anno.

ff. SI V. - Carta p.a Dom Luis de Almeyda sobre os preso
q estauào nas fortallesas.

pe 23 de março.
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ff. 52. - Carta p." D. Luis de Almeyda sobre a rassam
q se ha de dar a Infanteria.

Da mesma data da anterior.

ff. 52 V.- Carta para o L.do Ioão velho de Azevedo Ouvidor
G.1 da repartisão do sul.

Da mesma data.

ff. 53. Carta para os officiaes da Camera do Rio de
Jan. ro sobre os prezos q. estão nas fortalezas,
sobre o contratador e sobre irem navios de An
golla a aquelle porto.

Da me ma data que a pr cedente.

ff. 53 V.- Carta para o p.e Provinsial da Companhia Simão
de vasconçellos sobre as farinhas q se mandão
vir do Rio.

Da m SUla d< ta.

ff. 54 V.- Carta para o Prou.or morda fazenda R.I da Capitania
do Ryo de Jan.''O P.o de Souza Pr." sobre o so
corro da infanteria e farinha q ha de vir.

De dnta egual â pI·ecedente.

ff. 55. - Carta para o p.e Prior elo Coll.° elo Sperito
Santo.

Da Jll ma dnta.

ibid. Carta para o Capitam moI' elo Spirito Santo Fran
cisco Luis ele olivr." sobre remetter todos' os pa
pel e devassas ele Simião ele Carvalho.

Da me ma dnta.

ff. 55 v.- Carta p." o G.or elo Rio ele Jan. ro Dom Luis ele
Almeyela sobre o p.e frey francisco elho.

De 1 de ago:'to.

ff. 56,1 Carta p." o G.or Dom Luis de Almeyda a fauor

ele Antonio de A1cassoua Cirne.

Da mesma data.
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ff. 56 V.- Carta p." o G.or do Rio de Jan:o Dom Luis de
Almeida a, fauor' de Sebastião' guomes p.a (Go
?1ZeS Pe1'eúra).

Da me ma data.

ff. 57. Carta p.a. o G.or D. Luis de lmeyda sobre a fari
nha q remetteo.

Da, me ma uuta.

ibid.· Carta p.a o G.or do Rio de Jan. ro D. Luis de 1
meida a fauor de B.R\" Antunes Santiago.

Da mesma dala.

ff. 57 V.- Carta para os officiaes da Camera do Rio de
Jan. ro a fauor dos frades do Carmo.

Da mosma data que 'as precedentes.

ff. 58. - Carta p.R o Vigario geral do Rio de Janeiro.

Da mesma data.

ibid. Carta p." o Ouuidor C. I da reparticão do sul,~
hüa deligencia da Relação deste Estado.

Da mesma data.

ff. 58 V.- Carta p." o Prouedor da faz. tI
" R. I da Capitania

do Rio de Jan:o P.o de Souza P:" acerca da fa
rinha.

Da mesma data.

ibid. Carta p." o G.o'· do Rio de Janeiro D. Luis de
Almeyda sobre os socorros da Infanteria.

Da me. ma data.

ff. 59. - Carta p.R o Administrador do Rio de Janeiro.

Da. mesma uata.

ibid. Carta p.R os Officiaes da Camera do Rio de
Jan:o

Da mesma uata de 18 de agosto de 1656.

ff. 60. - Em branco.
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ff. 6 J. - Carta p.A o Gouernador do Rio de Janeiro Tho
me Correa de Aluarenga.

Datadn. de 13 de eptembro dc 1657.
Esta chart:1 é lL primeÍ1'l1 do gencral Francisco Bar.

reto, 'u(;ces 01' do éonuc elc Attoogllia, e começa

= Muit~L e ·timação fis da carta de Vm, e da elleição
q. S. Mg.de fes ue na pe oa pera o gouerno dessa Capi
tania na ob tituição de Lourenço de Britto COl'rea, por
me scg;umr ~. hão de scr iguaes os acertos de V m. ao
~. deixou muito p.o imitar o Gouernador D. Luis de Al
meida. =

ibid. Carta pera Matheus Carlos da Silua.
Com. = Mais fellice considero o Rio de janeiro cõ

assi tenç;a de Vm. =

Da mesma data da antecedente.
E' tambem de Francisco Barreto, assim como a. que

e-segu m.

fe 6r v. - Carta p." o Ouuidor da Cap."i" do Rio de janeiro
cõ húa Carta de deligençia da RÇl\O

De 19 de novembro do mesmo anno.

ibid. Carta que se escreveo ao g.or do Rio de Jan.1'9
Thome Correa de Aluarenga, e ao Cap.m mor
do Cabo frio acerca da rellação q. an de enuiar
e das noticias daquellas terras, e doacçõens.

De 12 le lezembro do rcferido anno de 1657.

A' margem le-se:

(C A mesma se escreueu ao Cap.m mar do Sp.IO Santo,

e Capitam da Pamhiba (do Slll). "

E cm s goida ~í. charta occorre:

cc Acr entousse na da Parahiba. - Mandeme Vm.
dizer tambem com pal,ticularic1ada ti laguas tem por co ta
o Campo dos Guaytacazes e os estremos donde se ter
mina a me ma fronte, tanto da parte do Spirito Sa nto
como da do Cabo frio, c nesta conformidade se escreveo
ao Cap.m do Guaitacaze, Cabo frio, e Spirito Santo. »

ff. 62. Carta para o Ouuidor do Rio de Janeiro.
De 2 de janeiro de 1658.
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ff. 62 v.- Em. branco.

ff. 63 r. - Em. branco.

ff. 63 v.- Carta para o Gouernador da Capitania do Rio
de jan.ro Thome Correa de Aluarenga acerca de
alguns particulares.

De 26 de fevereiro do mesmo anilo.

ff. 64. - Carta p." Francisco da Costa Barros.
Da. lllesma data da antecedente.

ff. 64 v.- Carta p." o Ouuidor do Rio de janeiro Pedro de
Mustre Portugal.

Da mesma data.

ibid. Carta p." o Gouernador do Rio de janeiro Tho
me Correa de Aluarenga, p." prender húns sol
dados q. fogiram desta praça (da Ba/zz"a) em
hú barco.

Da me ma data.
Accompallba-a uma Memoria dos soldados 7j. se enuiou

cõ a carta atraso

ff. 65. - Carta p." o Gov.oJ,: elo Rio de jan.ro

De 21 de maio do clieto anno de 1658.

ff 65 V.- Carta p." o Ouuidor do Rio de jan:o P.o ele
Mustre Portugal.

De ... de jtLlleiro do 1659.

ff. 66. Carta p." o Prouedor da faz." R.I do Rio de ja
neiro acerca dos Dizimos e officio de Almoxa
riffe.

De 18 cle janeiro do mesmo anno..
ff. 66 \.- Carta para o Gouernaelor elo Rio de janeiro, em

reposta ele varias mate rias 'e outras rezoluçõens..
De 20 cle jalleiro cio mesmo anno.

ff. 67 v.- Pera os officiaes da Camerra do Ryo de Jan.rO'

Da mesma data da precedente.
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ff. 68. - Pera o Administrador ecclesiastico do Ryo de
Jan!O

Da me ])1:t data.

ff. 68 V.- Carta pera Frey Diogo Rangel.
De 18 de janeil'o do dieta anno.

ibid. Carta para o gouerndor (sic) do Ryo de yaneiro
Saluador Cor a de sa e beneuide.

De 10 de ahril do referido :1nno.

ff. 69. - Car.ta para o capitam mor Jozeph varera, de
cabo frio.

Da me ma data da antecedente.

ibid. Carta p.a o Cap.m mor An. to de Seq.ra
D 9 de abril do mesmo anno.

ff. 69 v. - Carta p.a aluador Correa de Sá e Benauides
G.or do Rio de jan.ro

Da. m mI, data.

ff. 70. Carta p." aluador Correa de Saa.
De 10 de abril do r ,ferido :wno.

ff. 7L - Carta para Saluador Correa de Sá e Benauides.
D 11 dr abril do me no Hn110.

ff. 71 \ .- Carta p.a o auuidor g.l da repartição do sul, digo
p.a o Gou.or do Rio de Jan. ro Thome Correa de

Alvarenga.
De iO ti mlU'ço do rei' rido anno.

ff. 72 V.- Carta p.a o ouu.or da Repartição do Sul P.o de

Mustre Portugal.
D !) de abl'il do dieta a11no.

ff. 73. - Carta p.a o Gou.or aluador Correa de Saa, &

Benavides.
De 25 d abril.

ff. 73 V.- Carta p," Thome Correa de Aluarenga G.or do

Rio de Jan. ro

De 4 de oetuhro do me"mo anno de 1659.
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ibid. Carta p." o Dez.or Joam Vanuensse.
De 2 de março de 1660.

ff. 74. - Carta p." Saluador Correa de Sa ....... de Portu
gal.

De 3 de dezembro do dicto anno.

ff. 74 v.- Carta p." o Doutor Fran.co Barradas de l\tIen
doça.

De 16 de janeiro ele 1661.

ff. 75. - Carta para os Off.ea da Camera da Villa da Vi
ctoria, em reposta do q. escreueram sobre o sus
tento da infanteria, e procedimento do Dez.To

Fran.co barradas, e culpados.
De 13 de jRlleiro do lllesmo anno.

ff. 75 v. - Carta dos Officiaes da Cam."' do Rio. de jao!
escrita ao S.or Francisco Barreto, Gov.or e Cap.UI

G" do Estado, acerca do aleuantamento q. aquelle
pouo fez do Gouerno.

Feita em camara a 17 de dezembro de 1660.

ff. 76. - Carta de Agostinho Barbalho Bez.m G.or elleito
p.Jo pauo do Rio de Jan!O do sucesso do ale
uantamento.

E' datada do Rio de Janeiro a 15 ele 1 zembro d>
1660, e dirigida a Francisco Barreto.

R' documento de bastante intere. se para o conheci·
mento do successo que relata.

ff. 79 v. - Carta p." o Cap. m Agostinho Barbalho Be,zr.rfl
G.or elleito p.Jo pouo do Rio de jan!O em reposta
da sua q escreueo, atraso

De 25 de janeiro de 1661.

ff. 80. r- Carta p." os Off. ea da Camera do Rio de janeiro
em reposta da q escreueram acerca das mudan
ças do Gouerno.

Da mesma data da antecedente.
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ff. 80 \'. - Carta p." Saluador Correa de Saá e Benauides.
De 2D de abril do referido anno.

ff. 81. - Carta p." o Administrador do Rio de Jan. ro ácerca
dos procedimentos daquelle pouo.

Da me. ma data da precedente.

ff. 8r ". - Carta p." aluador Correa de Sa e Benauides
Gov.or das Capitanias do Sul, ácerca do auiso q
fes de se hauer restituido ao gouerno.

D 10 de maio lo referido anno.

ff. S:? - Carta p." o OUll.or g.1 da repartiçam do Sul Se
bastião Cardoso de Sampayo.

Da me ma data da nnteced nte.

ff82 Y.- Carta p.a o Administrador do Rio de Jan. ro ácerca
da restituição de Saluador Correa de Sá ao seu
gouerno.

Da mesma da ta.

ibid. Escrito p." M.el Freyre de Andrada gen.' da
Comp." G. I

Dú 11 de junho do me. mo anno.

ff. 83. - Carta p." aluador Correa de Sá e Benauides
Gov.or do Rio de janeiro.

De 15 de jnlho do referido HnnO.

ff. 84. - Carta p." o Gov.O i
· aluador Correa, acerca das

mmas.
Da me ma data ela precedente.

ibid. Carta p." o Dez.or Francisco Barradas.
Da mesma data.

ff. 8-+ Y.- Carta p./\ aluador Correa de Sa, e Benauides r

Gov.or do Rio de janeiro.
De 4 le agosto do referido Hnno.

ff. <.5. - Carta p." o Dez.or Francisco Barradas.
De 7 de septembro do mesmo anuo.
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ibid. Carta p." Saluador Correa ele aa & Benallieles.
De ~4 do oeLubl'o do dieta anDO.

ff. 86 V.- Carta p." alllaelor Correa ele Sa G.OI' elo Rio de

Janeiro.
D :l6 de octubro lo mosmo anno.

ibiel. Carta p." o P.OI' ela faz. d
" R.I da Cap."h elo spirito

s.to Sebastião Frz Correa.
De 27 Ir, oetnbl'o do me mo anno.

ff. 87 V.- Carta p." o Dez.ol' Fran.co Barraelas.
Do 10 de no,,"· mbro do mesmo < nua.

ff. 88. - Carta p." o GOll.OI' do Rio de jan.l'o alLlador

Correa de Sa.
De 12 de no\oll1bro do m ,mo anno.

ff. 88 V.- Carta p." o Capitam mor Thome Dias Lassos.
De 18 de abril do 1662.

ff. 89. - Carta p." P.o ele Mello GOll.or do Rio ele Janeiro.
De 29 de al)l'il do me. mo anno.

ff. 90. - Carta p." P.o ele Mello GOll.OI' elo Rio de Jan.'"
acerca ela contribuiçam elos 4 milhões, & elotte
ela S. m Raynha da Gram Bretanha.

Da lUesma data (ln, antecedente.
No final tl'cSÜt chal'ta nota-~e uma emenda e Cl'iptll

pelo punho de B rnal'do Vieira, Ravasco, tl'l1zenclo a assi-
gDatur:1 d eu appellido - Il tVClSCO.

'ff. 91 V.- Ca':'ta p." P.o de Mello Gou.OI' do Rio de Jan.'o
a fauor do p.e Frey Alberto.

Do 1 de maio do meSll10 anDO.

ibid. Carta p." a Camera elo Rio de Jan.l'o acerca dos
4 milhoens, & dotte ela S.m Infante.

De 29 de abril do mesmo anno.

ff. 92. - Carta p." Saluaelor Correa ele Saá, & Benauides
ele cumprimento.

De 1 d maio do referi lo :1Dno.
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ff. 92 V.- Carta para o Capita!11 mor de Sam Vicente
acerca da contribuiçam dos 4 milhoens, & dote
da S."" Infante.

Do ultimo de abril uo dieto auuo.

ff. 93. - Carta p.a os Officiaes da Camera da Villa de S.
Paulo acerca das contribuiçoens.

Do ~9 cl abril do me mo alluo.

ff. 93 v. - Carta para os Officiaes da Camera da Villa de
icente acerca das contribuiçoens dos 4 mi

lhoens, & dote da S.m Infante.
Da mesma dat.l.

ff. 94. - Carta para o Capitam mor da Capitania do Spi
ritu ancto acerca das Contribuiçoens dos 4 ml
lhões, & Dote da S.m Infante.

De 19 de abril do rc("e)'i lo <tUIlO.

ff. 94 V.- Carta p.'" a Camera da \ illa do Spiritu Santo
acerca dos -± milhões, & clotte da s.nL Infante.

Do 29 d abril do me-mo <tUIlO.

ibid. Carta para os Officiaes da Camera da Villa da
ictoria.

Do 4 de 11l. io elo me IUO :lI1I10.

ff. 95. - Carta para o Capitam mor da Capitania do Spi
piritu ancto sobre o pataxo Inglez.

Da m ma data.

ff 95 V.- Carta p.'" D. Denis Lobo Cap.m mor da Capita
nia do Sp.to anto em q. se lhe leuanta a ho
menagem daquella Capitania e entregar ao ii
vaj prouido.

De 3 de junho do referido <tuno.

ibicl. Carta p.a os Officiaes da Cam. fi da Capitania do
Sp.to Santo acerca do Capitom mor q. vaj pro

uido nella.
Da mesma data.
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ff. 96. - Carta p.a os Off:" da Cam.rn da Capitania do
Spirito Santo acerca do pao Brasil q ha de ser
da casta melhor.

Da mesma datll.

ibid. Carta p." os Off.e" da Cam. ra da Cap.nin do Sp.t...
Sancto, acerca do Caldeireiro q. vaj prezo p."
aquella Capitania.

D 7 d jnnbo do me.mo :111110.

ff. 96 Y. - Carta p." o Ouu.or da Capitania do p.IIl anta
P.o Correa do Couto.

De 2 ti junbo lo me mo n1100.

ff. 97. - Carta p." o Cap.1lI mar da Cap.oi" do
S.10 D. Denis Lobo.

pirito

ibid. Carta p.o o Gou.or do Rio de Janeiro P.o de
Mello.

Do llltimo de ago. to do dieto anDO.

ff. 9 . - Carta p.a o General da frota Francisco Freire de
Andrada.

Da mesma data.

ibid. Carta p.a P.o de mello g.or do no de jan. ro

De 15 de septembl'O elo referido anno.

ff. 98 Y. - Carta p." o Cap.m mar do espirita Santo.
Da me. ma data.

ibid. Carta p." o Gou.or P.o de Mello.
De 3 de novembro do dieto anno.

ff. 101. Carta p.a P.o de Mello G.or do Rio de Jan. ro

acerca de mandar rec1usir os effeitos do donatiuo
adr.o

De 4 de novembro do mesmo anno.

ibic1. ..L- Carta p.a Saluador Correa de Sa e Benauic1es.
De ... de novembro do me mo anno.
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Carta p.a Fr. cU Freire de Andrada General da
Armada da Comp." G.'

De 4 d LJovembl'o.

ibid. Carta p.a Rodrigo Munis da Silva Almirante da·
Armada da Com.a G.'

Da mo 111n. lata.

ff. 102 Y.- Carta p.a Fr. cO Pinheiro de 10raes Almox.e da
\ illa de antas.

Dn me ma da ln..

ff. 103. - Carta p.a Sipriano Tauares Cap. m mar da Cape
tania de S. Vicente acerca do pagamento do tre
buto.

De 2 de nOl'embl·o.

fe 103 Y. - Carta p.a Sipriano Tauares Cap.m mar da Cap:-
tania de .te acerca do trebuto, e gente q
11a de dar a ordem do G.o!" elo Rio de Jan.ro p.a a
<Tuerra do Gentio.

nn. mesma dnta.

ff. ro-+ '". - Carta p.a os Ofe cs da Cam. m ela Villa ele S. Paullo
acerca elo trebu to.

DI.' J dl) llO \('111 Ul'o.

ff. IOS ,. - Carta p." os Off."" ela Cam.'"" ela illa ele S. Vi
cente acerca do trebuto.

De ;} de no,omuro.

ff. 106. - Carta p.a P.o Correa do Couto Ouu.or da Capi
tania elo Sp.to Santo acerca de Jozeph Rebello
Leite.

]) 30 d oetubl'o.

ff. r06v.- Carta p." o mesmo Ouu.or P.o Correa do Couto.

D 29 d oetubl'o do referido anno ele 1662.

ff. r07'.- Carta p." o Cap.1Jl mar de S. V. te Sipriano Ta-

uares.
De 20 de janoiro de 1663.

11
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ff. 108. - Carta p." os Off:s da Cam.r,' ela Villa ele S.IO n
tonio de guaratingueta.

Da me ma data.

ibid. Carta p.fi D. Denis Lobo CaI.'"
nia do p.to anto entregar o

lopes êi vaj prouido.
De 23 de janeiro do l' fCI··do anlln.

mor la Capita
ov.o a jozeph

fe 108 v. - Carta p." os Off:s ela Capitania do . pmto Santo
acerca do Cap.lIl mar êi yaj prouido ]ozeph Lo
pes.

Da me ma data.

ibiel. Carta p." o G.or P.o de :.\Iello acerca da despesa
do Certão e liuransa elos solelados.

De 1 de jan 'iro do dieto anilo.

ff. 109 v. - Carta p." o G.or P.o de ~Iello.

Da, mesma data.

ib·d. Carta p." o Gou.nr p.o de :\Iello acerca das ppinas
(jJropúzas) , e outras materias.

Da meSIllfl, data.

{f. TIO V. - Carta p." o G.or p.o de :\Iello acerca das paten
tes, e soldo, e nouas (1 'ierão elo Reino.

De 20 le janeiro do 111 . mo a.nno.

ff. II r. - Carta p." o G.or p.o el

sellaelo, e Officiaes ela
Da mesma data.

::\Iello acerca elo papel
Capitania elo sul.

ff. [II v. - Carta p." o G.or p.o de ~Iello a [auor do Cap.'''

Luis Ali Montarrojo. .
De 19 de janeiro do mesmo a11UO.

ff. II2. - Carta p.'" o p.or da faz."'" R.I da Capitania de S.
V.te Sebastião l~ ri orreã.

D 29 de janeiro do mesmo anuo.

ibid. Carta p.a o p.or da faz." R.I do Rio de Jan. ro JoãO
Correa de Faria.

Du 19 ele janei 1'0 do dieta :111 no.
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ff. II2 V. - Carta p." D. Denis Lobó Cap.m mor da Capita
nia do p.to .to acerca do q ha de obseruar cõ

o nouo prouido e Off.es da Cam.l'a
1)0 13 de maio elo mo mo anno.

ff. II3 v. - Carta p." os Off.es da Cam:" da Cap.ni" do pe

ri to an to acerca de eu excesso e posse q ham
de dar ao Cap.1Il mor Jozeph lopes.

Da 111 ;;ma dnta.

ff. II 4. - Carta p." ? Ouu.ur da Cap."ill do Sp.tó S.lO P.

Correa do Cou to.
Da me;;m:1 data.

ff. II4 v. - Carta p." o ouu.or do Splntu Santo, acerca de

sequestro das faz. ns de culpados.
D 1 de maio do me mo anno.
• qui terminam a. chartas de Franci co Barreto COH

tida' ne-ta co11e ção; n CJ.ue e- eguem . ão de eu ..u··

cc "ar o conde elo bidos.

ff. II 6. Carta p." Diogo Carneyro Fontoya.
De ]- ele octubro do mo~mo anno.

ibid. Carta p.a o D.lÓl" l\Iiauel Athioli de Affonseca a

fauor de Bento de Crasto.
Da me"ma dnta.

ff. II6 v. - Carta p." o Cap.m l\I.c1 da Costa Muniz.
Dn ln ;;m:1 elaÜl.

ff. II 7. - Carta p." o Gouernador P.O de l\Iello a fauor de

gostinho de Azeuedo.
Do ~o d> octll bro do me mo mmo.

ibid. Carta p.a Pedro de l\Iello G.lr do Rio de Jan.ro

a fauor de Diogo Carn:~ Fontoya.
Do 1 do octnbl'o.

ff. II7 v. - Carta p." o GOll.,'r P.o de Mello a fauor de Ma

noel Lopes ele Leam.
Da mm;"\, d,lta.

ibid. Carta p.a l\Iiguel Achioly de ffonseca.
Do m omo dia 1 d octnbro lo 1663.

e
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31. Ordens de FI=ancisco Barreto, do conde de Óbidos
de Alexandre de Sousa Freire, governadores e capitães

generaes do Estado do Brazi1. 1654 a 1669.

E' o livro elo re~isto. Não tL·uz titulo, 11 m ' t~í eompl t .
11-1, fr. num., fhltun<lo porém as que ,:lo indicada. em ,'eu lu"al'·.

2- X 13.

Ood. l~~~'

Contêm:

H. J. - Falta; pravavelmeJtte c07l!cr/a o titulo d'este nJ-

gisto.

ff. 2. Proposta que o Senhor
Freyre fes em Rellaçam
assento que sobre ella se

lexanclre de ou a
sobre os Tapuyas
tomou.

Feita na cidade ela Babia n 4 de março d 1669.

B l)UP 1 inter' ..anti. simo pal'a a bi 'tol'ia dos indíge
na da, capitania da Babi.l e as Ji/((ic' lJ/'oyimas para o ul.

ff. J' - Em branco.

ff. 6. Regimento que levou o Sargento mayor Pe'dro
Gomes para passar mostra nas freg. fiS do Re
concavo.

Dada pelo conde lo At tOllgllhl dat:Hb da. Bubia a
25 d' ptembro do 1654.

ff. 6 v. - Ordem p./\ o argemto mayor Balthezar dos Rei'
Barrenho ir alistar todo os Gados q. há do des
trito da ve,)a tbe o da Torre.

E' do m smo comio de Attollgllia. o traz data do 16
d novembro do referido anno.

ff. 7 v. - Ordem que levou o Sargemto mor Lourenço
Carneyro de Arahujo p." a comição das madr."s

a q foj.
Da me ma data da ant cedente. Accompanba.a nm,l

~Iemol'ia das madey1'lls (j. !ta de lIwlldar fa::el' o Sargento
mor Lourenço '((rll.'· il' Ara!tvjo.
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ff. 8. Prouizam que e envIou ao cap.1II mar· de- Sam
\ iccente para fazer vir mantimentos para esta
praça (da Bahia).

J) 20 de novembro.

ff. 9. Ordem q. se emuiou a An,t~ de Couros Car
neyro pera fazer ally abrir caminho de Mapen
dippe té Jaguarippe, p." comboy das farinhas.

Do 1 ti· n v 111bl'O.

fC 9 \, - Ordem p." o Cap.1II mar Gaspar Tourinho Maei '1
fazer recolher a esta praça (Balzia) oito mil si
rios de farinha das Villas de Boipeba, Cairu &
Camamu, e B.nr unes Heitor.

] e ~2 lo no,ombro.

ff. 11 V,- Regim,lO q. levou o Capp.1II mar Gaspar Rií

adorno na jornada do Certam (e guerra que
mando fazer ao gentio Barbara, que vem el11
quietar aos moradores deste Reconcavo, que para
em húa e outra couza se hauer com o aserto,

e desposiçam, que conuem).
De 24 de dezembl'o de 1654,

ff. 13 V,- uccessam que leuou o Capp.1II mar Gaspar Rií
adorno na jornada do Certam.

Da m081J1a data do R. gimento antecedente.

ff. 14. - Regimento que leuou o sargento mayor Asenso
da ilua que hora vay por Cabo de quatro náos
a pellejar com o Inemigo (q anda sobre esta

Costa [da BaltiaJ).
Do 6 d abril de 1655.

ff. 1 S. - Ordem que leuou o argento mayor Asenso da
ilua, Cabo das quatro Naos.

Da mo 'ma data.

ibid, Succesam que leuou o Sargento mayor Cabo das

quatro naos q sahem a pellejar.
D, 7 de abl'il do lieto anno.
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ff. IS V.- Regimento q leuou o Cap.m Francisco Luiz d"
Oliueira q. vay por Cap,'" mor da Cap.ui" do

Spirito anto.
De 8 de oc:tllbro cio mesmo :mD 1 1655,

ff. 16 V.- Reo-imento q. leuou O Capitam mor Thome dias
Lassos na jornada a q. hora se enuia ao Cer
tam.

De 9 cI octubl'o elo 1G56.

Manda fnz l' guerra (/0 Gentio Barbaro ij rem ÚUjllil'

tal' aos ?1!v1'Cldol'cS deste I'l'conraro (da Bahia), &.

ff. 18 V.- Successam que leuou o -Cap,1II 0101' Thome dias

Lassos :na jornada a q. vay ao Certam.
De 1 cI octubro do me. mo an 110.

ibid. Ordem q leuou o Sarg. IO mor P.o
fa.zer dar condução e o necessario
q. hora se fas ao Certam.

D:1 me T:'::l. data.

'uomes para
p." a jornada

ff. 19. - Regimento que leuou o Capitam
Pacheco e contreiras a Cáp."il\ do

De 24: cI no,embro do 16-6.

mor Gaspar
p.l" anto.

ff. 20. - Regimento q leuaram os lferes Joam Roiz al
sedo & Antonio do Couto indo por cabos do
dous barcos q sairam te a Itapoam.

De 23 de dezembro do me, mo anHO.

ff. 20V.- Prouisam que se passou ao Doutor Simão Al
uares de la Penha Deu dara p.ur da faz nda &
Alfandega da Cap."ill de Pernambuco.

De 20 do agosto le 1657.

ff. 21..- Prouizam que se enuiou a todas as Capitanias
deste Estado acercaJ>.dos Regimentos q se an de
enviar a reo-istar e prouizoen, e dos proui
mentos.

Do 11 ele septembl'o elo rúfe1'ielo anno.
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ff. 22. - Aluará qu se passou p.a na Cap.nia de Pernam
buco o Prouedor da f~z.a R. t dar cumprim. to, as
patentes, prouizoens, e ordens deste gouerno.

De 25 de o'eptembro,

ff. 23 v.- Aluará p." os officiais da Cam.TIl da Cap.ni" de
Pernambuco acerca dos stillos que se obseruam
na Cam,"" desta cidade (da Balúa) sobre as co

branças (receitas, e despesas das fintas, e dir. tv
"

q lhe pertencem).
De :2 ue Oc:tll bt'o.

ff. 24-. - Regimento que leuou o Sargento mor P.o Gomes
p.a abrir a estrada desde a Cachoeyra te o Orobo.

Po 3 ti octllbt'o.

ff. 26. - Aluará que se passou para se dar cumprimento
na Capitania de am icente a ordem q se lhe
tinha enuiado sobre os mantim. tos, q se an de
dar a gente q se mandou vir p.a a entrada do
Certão.

J c 13 ue OCLU bJ'o.

ff. 26 V.- Portaria que se passou ao sargento mayor P.o
Gomes para tomar o Gado necess.O p.a o sustento

da gente do Certam.
lJu IG li c:tllbl'O,

ff. 27. - Re 'imento que se passou ao judante Luis Al
vares p." ir passar as Alleas da Jacuabina, para

a erra do Orobo.
De ~~ llo dez 'mim).
Em cguitla a c-te Jlegim nto ,cm uma prOVIsao,

ond' ::ie·je <Í. 11l11t'gelll e"cl'ipl p(Jh~ miLo lle B. Vieira Rn,·
,a,:c() :

l( S:lo trile ffeito e. ta pl'olli -al11, &, tú. e em eu lug:w
a que - ti 'gllU - R({va~co. )

ff. 28 v. - Aluará pIo que qual se ordena ao Gou.or Andre
"\ idal de egreyros os mande 200 homês filhos
da Parahiba p." a mesma Cap.Uia de prezidio.

D' _-1 ele tlczem bro.
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ff. 29 V.- Aluará p.R o p.br da faz.da R. I da Cap.Dia de Per
nambuco manda,r a da Parahiba, poluora, Cara
pinas, ferro, & outras cousas necss.'8

De 24 de dezembro de 1657.

ff. 30. - Regimento que leuou o Cap.m Bertholameu Ai
res, que foy por cabo de quatro Companhyas
fazer Guerra ao Gentio do Certam.

Do último de janeiro ele 1658.

ff. 32 V.- Regimento, que leuou o Capitam Francisco de
Brá a jornada do Certam, e caza forte delIe
aonde ha de asestir.

De 1 ele fevereiro do me mo aTIno.

ff. 35. - Prouizam, q se enuiou a Capitania do pirite
Santo p." os officiaes da Camera elella supnrem
no q faltar dos eli r. l08 dos vinhos, por contribui
ção do pouo.

De 21 de maio.

ff. 36. Aluará p.a se entregar os papeIs e prezas elos q
o estiuerem em poder ele qualquer ministro na
Capitania da Parahiba do sul elos culpados na
morte de André Miz da Palma Cap.m della.

Da mesma data ela pl'ovisão ante ·edente.

ff. 36 V.- Regimento, que leuou o Ajuelante Joam Gomes
Barroso para ir a Parahiba do Sul.

De 23 de maio.

Acompanha-o: J.1Iemo1'ia dos culpados na morte elo C,t
pitam J1ndl'e ]J{al'tins da Palma., e seus sinete, li leuou o
J1jlld'wte João Gomes.

ff. 38 V.- Regimento que levou o Cap.m Luis de Mello
Pinto q foy cõ hüa esquadra ele 4 nauios, e hú
barco a correr a costa.

De 22 de julho.
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ff. 40 V.- Ordem q. se enulOU ao Gouernador de Pernam
buco acerca da con.seruação, prehiminençias, e
liberdade dos soldados do Terso do Gouernador
Henrique Dias.

De 19 de agosto.

ff. 41. - Regimento que leuou o Cap.IU mor Domingos
Barbosa Calheiros na jornada do Certam.

De 5 de eptem bl·O.

ff. 43. - ucessam q leuou O Cap.m mor da jornada do
Certão p." lhe suceder o Cap.IU Bernardo Chan
ches de Aguiar.

De 10 de septemb1'o.

ff. 44. - luará pIo qual se Manda a Cap.ui" de Sam Vi
cente, e am Paulo se guarde inviolauelmente a
prouisam do Conde de Attouguia sobre os Ca
margos, e Pires.

De ]3 (?) de oetu bro de 165 .

fC 44 V.- Regimento que se passou ao Ajudante Antonio
de Matos.

D 26 de maio de 1659.

ff. 45 V.- Proposta que fez o p.or mor da fasenda R.I deste
Estado ao s.or Fran.co Barreto, Gou.or & Cap."'
G. l acerca dos soldos do ]\1.e de Campo Joam
de rahujo, e engenheiro (Cap."' P.~ Garcim).

Do 2 de E:<'ptemb1'o do mesmo anuo.
Em eguilhl occo1'1'o o D' ~)acho (~C Franci O Barreto

de 3 do J'eferid mez.

ff.47 .- Prouisam p." se despender cõ a infantaria e [or
teficaçoês da Cap.nia da Parahiba as duas partes

dos subsidios, e rendas da Camera.
De 12 de abril de 1661.

ff. 48. - Regim. to q. leuou O Cap.m mor Thome Dias
Laços na jornada a q. he enuiado ao Certam.

De H de fevereiro do 1662.
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R . I C lUeglmento que euou o ap.
Pinto, Cabo de tres nauios com

Costa.
De '27 de fevereiro do me. mo anno.

ff. 50 V.- Prouisam que se enuiou as Capitanias deste Es
tado p:' se tirar neUas o dote da S.m Infanta, e

o êi falta p.a o ajustam. to da pax.
De '28 cle abril.

ff. 52. - Aluará êi se enuiou a Capitania do Cearã sobre
a obediencia, êi an de ter os soldados ao Cap. lU

mor, e prisam do Ajudante.
D 17 ue abril.

ff. 53. - Carta êi se escreueo aos Gov.'··· das Cap.Uin. deste
estado e Capitães mores deUe acerca da ordem
de S. Mg.'lc que han de obseruar com os nauios

estrangeiros êi a eUas forem.
D '2 ue maio.

ibid. Ordem êi se passou, digo Prouizão p.a correr o
papel cellado nas Cap."' deste Estado.

De 1 do jl1l1l1o.

ff. 53 V.- Prouisam êi se passou p." os Superiores das Al
deas darem Indios p." a Corte do pao Brasil do
donatiuo.

Do último tle maio.
Em f'egui<ht lê·o'e: (C E ne'tlt eonfol'midade, se passarão

duas prouizoeíls mais c;õ uata de 2 de junho I?'" ao' OHI i
tltll ia~ dos IllJeos, e Porc SCglll'O ]1.' o p~tO cõ tl hn,1l de

concl'Íbuir o~ 200S 1'.' li a cada, hüa foy lançado I," o tre·
buto lo doto da S."" Infa,nte e pa,x ele Ilohw la. »

ff. 54 v'-. Prouisam êi se passou p.n se continuar com o
papel celado do anno passado.

De '29 le lloíembro.

ff. 55. Aluará êi se enuiou ao Ouu.or da Cap.uin de Ita
maraca p.a lhe pagarem o ordenado.

De 3 de dezembro do referido anno de 1662.
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ff. 56. - Aluará p.a correr o papel cellado dos dous annos
passados de 66r e 662. no prez. lO de 663. e a
forma, em q se ha de obserllar.

Do '1 u jnn iro de 1663.

ff. 57. - Regimento q lellou o Ajudante Manuel Vaz, indo
a Capitania do Spirito Santo.

De 1:l 10 maio lo mesmo anno.

Aqui tCl'minam as ol'den. do Frauci co Barr ,to.

ff. 59. - Falta; mas Ita todos os visos de se?' ella em
bra71co.

fi. 60. - Regimento da moeda que se leuantou neste Es
ta lo do Brasil e se mandou as Capitanias delle.

}<..' do eonr] de Obieto::;, . ucce ar de Fl'anci. eo B:w-

reio, traz (1nla de 7 Ic julho de 1663.

ff. 6_ v. - luará que mandou a todas as Capitanias deste
Estado p." se remetter a Secretaria delle, todas
as patentes, prouisoens e luarás e informação
da suficiencia dos q os exerçem.

Do 21 de julbo do me Ino anilo.

Tambem' é va ado pelo ('onu' de Obilo;: n,s im como

o qn e- egu lU.

ff. 64. - Regiment'o que se mandou aos Cap."' mores das
Capitanias deste E tado.

De 1 de o ·tubr .

ff. 67. - Regimento, para e usar no lançam. to do dona
tiuo do dote da '" Rainha de Gram Bretanha,

e pax de Holanda.
De 44 do oc:tubl'o d refi rido ann cl 1663.

ff. 69 v. - luará que se passou para correr em todo este
Estado o papel celIado, do anno passado de

r663. no prezente de r664.
De 4 de janeiro d' 1661.
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AJuará ácerca do que se abbateu nos subsidios
dos vinhos, e auisos' que se enuião a Ilha da
l\ladeira, e se passou o prezo te p.a ir por uia de

Pernambuco.
De 17 de fevol'oil'o elo mosmo anno.

ff. 72 . - Ordem que se passou ao Mestre D.oS Escouio

para partir p." a Ilha da Madr."

Da mesm:t datu.

ff. 73 V.- Regimento que leuou o Capitam Balthesar da
Costa, Cabo do socorro que se enuiou ao Reino

de Angolla.

Do 12 de maio.

ff. 74 v.- Aluará, com que foy enuiado o Cap.m Joam Hen
riques, a Corte a leuar a p.ra via do auiso a S.
Ma de

b'

De 6 do junho.

ff. 75 V.- Regimento que se deu a Fran.c° GIz Ferras Ca
pitam da naueta . S:a de azareth.

De 9 de agosto.

ff. 76 V. - Aluará q se passou para se cunhar a moeda na
Capitania do Spirito S.to. que estiuesse por cu
nhar.

De 5 ele septembro.

ff. 77. - Ordem que se passou ao Capitam mor Gaspar
Roiz Adorno do que ha de obrar na jorna a <í
vaj ao Certão.

Do 23 do septembro.

ff. 78. Aluará p." se observar na Capitania da Parahiba,

o q se assentou acerca da balança, e pagamen

tos q nella se fizerem.

De:: 29 de novembro.
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ff. 79. - Aluará em que se ordena ao GOY.OI' da Capitania
de Pernambuco, nam despache embarcação algüa
p." Portugal.

De 20 de dezembro do refel'ido anuo de 1664.

ff. 79 ".- Ordem que leuou o Capitam 1\1.'1 da Costa indo
a entregar o Gado q se prometeo aos Indios da

erra do Gayraru.
De 2 de jUlIllo de 1G65.

ff. ~o. - Prouizam p." os Capitaens mores das Cap. nin- de

. \ ic. te e Tinhaem, e as mais do Sul cobrarem
dos Off.'· da Cam.m de cada villa o q no seu
anno deixarem de cobrar p." o donatiuo g.l

De 10 de oc:tubro elo me.,mo allno.

ff. 80 ".- Reo-imento que se passou aos Cap."" B,meu Ayres
q foi ao CamamO, n. t de Faria, q foi ao CairO,
& ao Ajudante ,I GIz Gago, q foi a Boupeba,
sobre as farinhas, q yam a f:lzer condusir, sal e
lanchas.

De ~4 el maio de 166u.

ff. 8::!. - Prouisam em q vay incluhido o Regimento, que
se ha de guardar na Secret." deste E tado.

De 23 de janeiro de 1667.
Termin. fi as ordeu' do conde ele übido .

ff. 83 Y.- Informação que deu o escriuão da faz." (Go1l[alo
Pina de Freitas) a sua excellencia.

E' data ltt da Balda a. l± de jftneil'o ele 1667.
Pai' lettra I Bernardo 'Iieim Rl,a co lê-se o e

guinte no começo da informaçuo á margem:
c( Estau:t bebado quando deu esta informo ção. - Ra

ra coo »

ff. 85. - Regimento que trouC1e o Douctor Joam de Go's

de rauyo.
Dad por el·rei datado de Li -boa " 7 de abril de

1667.
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fi. 86. - Prouisam que trauche o Desembargador Joam
de Gois de Arauyo para por em arecadação as
diuidas, que deuem a fazenda R. I deste Estado.

Tambem é dada por eI-rei a 5 ]e n.bril lo re~ 'l'ido

:luno.

ff. 87. Prouisam de S. Mag.<1C p." q. os moradores da

B.a e Capitanias suas annexas paguem somente
o q lhes tocarem pro rata da Contribuição do

dote, e paz.

De 12 de julho de 1666.

ff. 88. - Prouisam p.a os mo. re5 da Cap.Ui" de Pernambuco

& mais annexas pagarem o dote, & paz de Ho
landa.

E' tambem provisão régia da mesma data (1:1 ll11teC'c
dente.

ff. 89. - Provizam do Alferes Aluara de Castro da Sil
uelra.

E' do governador Alexandre de I Olha Freire o t1':l.Z

data do 22 de junho de 1667.

ibid. Prouisam da seruentia de escriuão da uara de
Meirinho do Campo.

Da mesma data.

ff. 89 v. - Prauisam da seruentia do off.o de p.or da faz."

R. I da Villa de Sam Jorge Capitania dos Ilheos
prouido na pessoa do Cap. m JOão de Araujo de
Ecça).

Do 3" ]á jllllbo cio mo..mo nnno.

ff. 90 v. - Prouisam da seruentia elo Caro'o ele P.OI' ele de

funtos e ausentes Capellas e resieluos prouielo
na pessoa elo Cap.1Jl (Pantalleão Gonelins Malla
faya).

Da mesma data da preee lente.

PO)' êJ'l'o de numeração, de ff, 90 p:l::iSa pal'll tr. 100.
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ff. 100. - Prouizam da seruentia do ofro de escriuão de
A1l110taçaria desta Cid. o prollida na pessoa de
João Mendes de ndrade.

Da me ma. data.

ff. 100 V.- Aluará concedido cõ fiansa ao Sargento mayor
Bernardo correa Leitão.

De 25 de junho.

fC 101 V. - Prouisal11 de meirinho, perante o dezembarbador
JOãO de uanuessel11 pera pernambuco.

De 23 de junho.

ff. 102. - Prouisal11 de seruentia do Officio de enqueredor,
e contador desta Cidade prouido em Bento P:"
de Andrade.

De 27 de junho lo referido :111DO de 1667.

ff. 102 \'.- Prollisal11 da seruentia do Oficio de escriuam da
uara de meirinho desta Cid..

Da me ma da.ta. da unteeodente.

ff. 103. - Prouisam d~ escriual11 perante o Dezembargador
Joam Uanllessem.

D 30 de junho do referido anno de 1G67.

ff. 104. - Prouisam q. Sus Mag.de mandou passar aos mo
radores da Capitania do Rio de Janeiro p." q.
paguem 400 mil cruzados no discurso de 2

anno.

E' pr vi tio régia de 12 de julho de 1666.

ff. lOS. Prollisam de escrillam perante o Dezembargador
JOãO anllesen nas deligencias q foi fazer a Ca
pitania de Pernambuco.

De _o de junho de 1667.

ff. 106. - Prouisam da seruentia da uara de MeirinLo do
Campo prouida en Fernão de ousa pereIra.

D 2 lo julho do dieto am10.
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ff 6 Prouisam da seruentia dos ofticios de Almoxariffe. Ia ".-
das armas, muniçoens, e mantimentos prouida em
Gaspar Dias de Arahujo.

De 16 de julho.

ff. lO7. - Aluará p.JO q.l teue S. Mg.do por bem prorogar
mais quatro mezes de tempo .a An. to zuzarte de
siq.m, e seu Irmão Fran.co de siq.m pacheco p.ll
se liurarem da culpa q lhe resultou da morte de
sua mulher Dona Catherina RabeIa.

De lD de julho do referido anno de 1667.
E' passado cm nome d l-r i l)elo referido go,erna-

dor Alexandre de SOllfla Freil' .

ff. lO7 ".- Prouisam q se passou ao Ph) sico mor Ventura
da Crux Arrais para seguir seu aggrauo.

Da mesma data no 111 mo ea 'o la ~l,D tee- den te.
N o ver'O ela folha 108 oeeone a seguinte declaração

escri pta pela mão de Bernardo Vieira Rava co:
(C Tudo quanto erradamente e regi. tou neste livro

desde a, p"" declal'açam que fi ate eflta, foy emquanto
estine prezo: & o official da ecr taria ou de m tida le, O[l
de miseria, on de pal'Uoice ou çI tudo junto, quis mo trar
nisto o pouco lj. era p." as i~tir ne te lugar. Faço ta

alivertencia }l." êj. quem ler . ta de relem me nam culpe.
- Bcmal'do Vieira Ravasco. ))

ff. 1°9 e - Faltam " mas provavelmente estavam em brall-
I Ia coo

ff. :rI r.

ff. II2.

ff. II 3.

ff. II3 Y.-

Em b7'anco.

Ordem que se mandou ao capp.m mar Antonio
de Couros Cam. ro

, e a Gaspar Tourinho J\Iacicl,
CapI.1ll mor que foi daquellas uil1as (Cairú, boi
peba, Camamu) e ao Capp.1lI ebastiam Ribr.°

Não foi lançada :1 tlab d'esl:1 01'l1 111, cl ix:.ncio·sC' en
tretanto o espaço nece ~m'io parn, i ... o.

Orelem q leuol1 O Coronel B.nr dos Reys Barrenho.
De 3 de janeiro de 1668.

Orelem que leuou o Capitam ele Caciallos 1\1."
de Barros da franca.

De 10 ue janeiro do m bmo :lI1no.
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ff. r 14. - Ordem que Ieuou o Capitam de Caualos Fran
cisco de Brito de Sampaio na conformidade desta
aSlma.

Da mesma dltta da antecedente.

ff. I 14 v. - Ordem que Ieuou o Capitam de Caualos Affonso
Barbosa da franca.

Acha- e ille mpl 'ta, onLcndo a,penas a. trez primeira.
linha, e ae:thando nas pal:wras=dc .. inca nt:t ,'01-= que
e. r,ito no final da última linha da folha.

Qua, i todos os elocumen tos Clue che."·am até a folha 54 Lmzem
no final a a.signatura, autógmpha le Bernn.l'c1o Vieirn- Ravasco,
secretario ti ~Estado do Brazil, oCCOl'rellC!o em algun. delles notas
mal'O'inae e ~riptas pelo s n propri pUllho.

39. Tratado de Alliança e Comercio entre PortUGal, e
Holanda feito na Haya a 30 de Julho de 1669.

C ntém 25 artigos e mais um separatus ele 31 ele julho.

Em latim, com a ratificações em franc z.

Cópia por 1 ttra elo XVIII secula. 14 ff. não num. 28X15.

Cod. ~~ sob n.' 19.

Acha- e publicado, eom n- ver ão portugueza em frente, tirada

dos mann eriptos de d. Llliz Caetano de Lima na, Collecção de
tratados, cf; do SUl'. BorO'es de Ca tro, tomo I, de pp. 444 a 471
ob o titulo:

(e Trata lo de paz, nllin.nça e commercio entre o enhor dom

P dro lJ(-ineipo regente, o Estados Geraes das Pro,incins uni.
das do.. Paizes Baixos, a ignado na Haya em 30 do julho de

]669 j ratificado por parte de Portugal em 10 de outubro, e pela

dos Estado Gemes em 13 de dezembro do dito anno."
Ih. CarIo,' alvo tambem o-deu no tomo I de pp. 14 n

Hil, do Rell Recueil complet des traités, conventioll., .cr,., de tOtlS les
R'tats de l'Amériquc latine, om portllguez e com ic1entico titnlo
apenas vertido cm castelhn.no, n.o do Dr. Borges de Cn troo

Aehn--se cgl1almente publicado, em latim com as ratificações
em francez, no tomo V11, parte I, ele pp. 114 a 119, do COl'pS
universel diplomatique de J. Du Mont (Amstel'dam e Haya, 1731),
donde o-extrahiu o sÜr. Borges de Castro para a sua citada

Collccçáo,
]~
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33. Tratado de pax, aliança e comercio entre Portugal,

e. os Estados Geraes feito na Haja m 31 (aliás 30) de

Julho de 1669.

E' ver 50 portuguezll somente dos n,rtiO'o do trRetado prece

dente.
Cópia. por lettra do X VIII serul0. 11 if. não num. 27 X IS.

Cod. ~~ .ob n.O 20.

E' traducção diversa ela que c-a hu na citada ollerção do
Dr. Borges de astro.

34. Tratado de paz, alliança e comerclO entre Portugal e

Hollanda feito na Haia a 3 I (aliás 30) de Julho de 1669.

Occor1'e cm seguida:
«( Contém 25 artigo. c mais um separado. Foy fi ito por D.

Francisco de :M:cllo. J)

E' o resumo do tl'actado.
Cópia por lettrR do XVIII sccnlo. 4 if. não nnm. 2 X Hi.

Cad. ~~ Roh n.O 21.

35. Provizões e Regimentos antigos. 1654 á 1672. Báhia.
CÓpiCI por lcttl':1 moderna do livTO ele I·cgisto. ]8 if. nuo

num. 27 X 18.

Ood. ~8~~: oh n." 2.

C0n têm:

1. PrOvisão q se enviou ao Capitão Olor de S. "icente

p." fazer vir mãtim. tos para esta praça (Bahia).

R' pas. aua por el. Jeronymo de At:1ide, conde de Attougnia,
e datadn, da cidade ela Babia a 20 la novembr de 1654.

2. Ordem q. se enviou a' Antonio de CourQs Carneiro

p." fazer ali i abrir caminho de Mapendipe té Jagua
ripe p." o comboi das farinhas.

E' do conde de Attouguia) e datada a 18 de novembro elo
mesmo anno de 1654.

3· . Regim.'o q. levou o Capitão Olor Gaspar Roiz Adorno
na jornada do Certão.

E' d0 mesmo conde dc Attouciuin., e tl':1Z a data de 2'1 cl
dez mh.l·O do refcl'ill0 anno,



165

4. Successão q. leuou o Capitão mor Gaspar Roiz Adorno
na jornada do Certão.

Da mesma laia do Regimento acima.

5. Rebim.tl> q. levou o Sargento mor Assenso da Silva
q. ora vai p." Cabo de quatro náos a pelejar com o
Inimigo.

B' <10 onde d Atiouglüa e datado fi, 6 de abril de 1655.

6. Ordem q. levou o Sargento maior Assenso da Silva
Cabo das quatro náos.

Da me ma data.

7. uccessão q. levou o Sargento maior Cabo das quatro
náos q. sahem a pelejar.

De 7 de abl'il.

R. Regim. to q. levou o Capitão Francisco Luis de Oliveira
q. vai p.r Capitão mor da Capitania do Spirito Santo.

E' do con le de Attongllia, e traz data de 8 de octubro do
r fi rido amlO de 1665.

9. Regimento q. levou o Sargento mor Pedro Gomes p.l\
abrir a estrada desde a Cachoeira té o Orobó.

E' dudo pelo governador e capitão general do Estado do Bra
zil Francisco Barreto, llCCC. 01' do conde de Attollgllia. Tl'az a
data d 3 d octubl'o de 1657.

Ia. Alvará q. se passou p.l\ se dar cumprim. to na Capita
nia de S. Vicente a ordem q. se lhe tinha enviado
sobre os mantim. tos q. se hão de dar a o-ente q. se
mandou vir p.l\ a entrada do Certão.

E' tamb 111 pa "ado por Franci co Barl' to e traz data de
13 de oetllbro do mesmo anno.

I T. Portaria q. se passou ao Sargento Pedro Gomes p.a
tomar o gado necessario p.a o sustento da gente do
Certão.

De 16 de octubro.

12. Regim. to q. se passou ao Ajudante Luis Alvares p.a ir
passar as Aldeias da Jacobina p.a a Serra. do Orobó.

De 2l de dezemb~'o,
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13. Alvará pelo q. qual se ordena ao Governador André
Vielal de Neo-reiros mande 200 homens filhos ela Pa-

b

rahiba p.R a mesma Capitania de presidio.
D 24 de dezembro do re~ rido unn de 1657.

14. Alvará p.R o Procurador da Fasp.nela Rp.al da Capitania
ele Pernambuco mandar a da Parahiba polvora Car
pi nas, ferro, e outras cousas necessarias.

Da me ma data do ante' dente.

IS. Regim.to q. levou o Capitão Bartholomeu ir s, q. foi
p.r Cabo de quatro Companhias fazer' guerra ao Gentio
do Certão.

Do último dia de janeiro de 165 .

16. Regim. to q. levou o Capitão Francisco de Brá a jor
nada do Certão, e casa forte delle aonde ha de as
sistir.

De 1 de fevereiro do mesmo aTIno.

17. Provisão q. se enviou a Cal itania do pmto Santo
p.n os Officiaes da Camara della supprirem o q. faltar
aos direitos dos vinhos, p.r contribuição do povo.

De 21 de mai 10 refi I'ido al1no.

18.. Alvará p." se entregarem os papeis e presos dos q.
o estiverem em poder de qualquer Ilinistro na Capi
tania da Parahiba do Sul dos culpados na morte ele
André Mlz da Palma, Capitania della.

Da me ma data.

19, Regim. to q. levou o Ajudante João Gomes Barroso p."
ir a Parahiba do Sul.

De 23 ele maio elo refel'ielo anno.

\.ecompan ba-o uma JIemorirt dos rulparlos nn. morte elo Ca·
pitão André jlfartins da Palm.a, e sells signaes, q. lm ou o Ajudante
.João GomeR.

20. ar lem ,q. se enviou ao Governador de Pernambuco
acerca da conservação, preheminencias e liberdades dos
Soldados do terço elo Governador Henrique Dias.

De 19 ele ag6~ to do dieta anno ele 1658.
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2 r. Regim. to q. levou o Capitão Luis de Mello Pinto,
Cabo cL tI' s navios com q. foi a correr a Costa.

De 27 de fevel'eil'o de 16~2.

22. Provisão q. se enviou as Capitanias deste Estado p.l\
se tirar nellas o dote da SnLII. Infanta, e o q. faltar
p.1I. ajustam. lo da paz.

De 28 de abril elo refel'ido auno.

23. Carta q. se escreveo aos Governadores das Capitanias
deste Estado, e Capitaes mores d,Jle, acerca da ordem
de 'lag." q. hão de ob ervar com os navios Es
trangeiros q. a ellas forem.

De 2 ele maio do me lU <tn DO.

24. Provisão p.1I. correr o papel sellado nas Capitanias deste
Estado.

De 1 ele j nn ho do me m an 110.

25. Provisão q. se passou p.1I. o" uperiores uas. Ideias
darem Indios p." o corte do pio Brasil do donativo.

Do último le maio do me. mo anno.

26. lvará q. se enviou ao Ouvidor da Capitania de Ita-
maraca p." lhe pagarem o orucnado.

Du D de tlez mbro do m ','mo a1I1l0 lu 1(j(j~.

27. Regim. to q. levou o Ajudante Manoel Vaz indo a Ca-
pitania do pirito anto.

Dado a 12 de maio de 1663.
Todo e tes Regimel to. Provi 'üe ,Alvará &., são passado
por Fl'~lI1ei ;0 B:.llTuto.

28. Regim. to da moeda q. se levantou neste Estado do
I3ra. iI, e s mandou a Capitanias delle.

R' uad.o pai' d. asco le Ua,' ·~ll·ellha., 'ollue de Obido-"
que succed n a FraDci. co BalTe(o no gOITe1'llo <remI do Brazil.
Traz a data de 7 de julho do r .D'ritlo anno do 1663.

29. Alvará q. mandou a todas as Capitanias deste Estado
I." se r metter a ecretaria d 11 e, todas as Patentes.
Provisões, AIvarás e informação da su fficiencia dos

que os exercem.
De 21 ue j ullio tlo lfiUl:lWO UlJUO.
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30. Regim. lo q. se mandou aos Capitaés mores das Capi
tanias deste Estado.

De 1 de octLlbL'o do referido an no.

31. Regim. to p." se usar no lançam. lo do donativo do dote
da Senhora Rainha, e paz de Hollanda.

Dc 24 de octubl'o do m mo finno ele 1663.

32. Alvará acerca do q. se abateo nos subsidios dos vi
nhos, e avisos q. se enviarão a Ilha da Madeira, e
passou o presente p.o. ir p.r via d Pernambuco.

Dc 17 de fevereiro de 1664.

33. Regim.I'J q. levou o Capitão Balthesar da Costa, Cabo
do soccorro q. se enviou ao Reino de Angolla.

De 12 de mnio do mesmo aUDO.

34. Alvará, com q. foi enviado o Capitão JoãO Henrique
a Corte a levar a primeira via do aviso de S. Mag.o

De 6 de junho do refet'ido anuo.

35. Alvará p." se observar na Capitania da Parahiba, o q.
se assentou acerca da balança e pagam. tos q. nella se
fiserem.

De 29 de novembro do mesmo anno.

36. Ah'ará em q. se ordena ao Governador da Capitania
de Pernambuco, não despache embarcação alguma p."
Portugal.

De 20 de dezembro do me mo unno ele 1664.

37· Ordem q. levou o Capitão Manoel da Costa in lo a
entregar o gado q. se prometteo aos Indios da erra
do Gayrarú.

De 2 ele j unho de 1665.

38. Provisão p." os Capitaes mores das Capitanias de
Vicente, e Tinhaem, e as m." do Sul cobrarem dos
Officiaes da Camara de cada Villa o q. no anno pas
sado deixaram de cobrar p.o. o donativo geral.

De 10 ele octubro do referido anno.

Todas as ordens acima desde o n.O 38 são assignadas pelo
conde de Obiclos.



169

39. Provisão que trouxe o Desembargador João de GOls
le raujo, p.n por em arecadação as dividas q. devem

a Faz nda Real deste Estado.

E' provisão régia de 5 de abril ue 1667.

40. Provisão de S. Mag.e p.n q. os moradores da Bahia e
Capitanias suas annexas pagarem sóm. te o q. lhes to
carem pro rata da contribuição do dote e paz.

De 12 de julho uc 16G6.

41. Provisão do Alferes Alvaro de Castro da Silveira.
E' el gO\'cl'nadol' geral lexanul'c ele Sou. a Fl'cil'e, succes

SOl' do canele do 01 idos. Traz I\, data dc 22 dc jllnuo do 1667.

42. Provisão da serventia de escri, ão da vara le Meirinho
do Campo.

Da me ma data da antecedente.

43. Provisão da serventia da vara de ieirinho do Campo
provida em Fernão de Sousa Pereira.

De 2 de julho do l'C~ rido aUllo.

44. Provisão da serventia dos officios de Almoxarife das
armas moniçães, e mantim. tn provida em Gaspar Dias

de Araujo.
De 17 de julho do me mo anno do 1667.

45. Ordem q. levou o Coronel Balthesar dos Reis Bar
renho.

De 2 de janeil' d 166.

46. Ordem q. levarão os Capitaês preto para Agostinho
da ilva Bezerra, e Matheus Frz p.n ajuntarem a gente
das suas Companhias e a tirarem donde estiverem.

De 22 de ma:o ele 1669.

47. Carta q. se escre eo ao Capitão lanoel da Costa ela
Camara q. stá em a sua Companhia em Ser,)pe deI
Rei.

Do 26 de jaueil' de 1671.
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governar a sua Companhia.
De 12 de junho uo me.'mo alma.

49. Provisão de . Mag." concedida a João Borges de Es
couar prorogar mais quatro mezes.

R' passada na Babia a 13 de muio de 1667 elll nome d el

rei d. Affon. o I elo eoude de Obidos.

50. Ordem q. levou um Ajudante q. foi ao partido do Co
ronel Balthesa.r dos Reis Barrenho.

De 15 de junho de 1671.
Não traz o nome do gov rnador; lllas é de Afiouso Bur

tado ele Ca, iro do Rio d Mendonça, vi onde ue Bm'baeena
que sueceden a Alexandre de San. a Freir no govel'llo geral do

Bl·azi1.

SI. Ordem q. levou o Capitão Domingos Ribeiro Franco
que foi ao Santo Sé.

De 27 de junho do me mo aono.
Tl'az o Home do gov mudar acima. indica.do, a.. im . mo a'

que se-seguem.

52. Portaria que se passou ao Provedor mor da Fasenda
Real sobre o soldo de José Rebello Leite.

De 20 de julho elo referido anno.

53. Carta q. se escreveo aos Officiaes da Camara da Ci
dade de S. Christovão.

De 21 de julho do lllesmo a,nno.

54· Carta q. se escreveo aos Officiaes da Camara da Ci
dade de S. Christovão.

De 20 de julho do referido anno.

55· Ordem q. levou o argento q. foi com 4 soldados a
condusir alguns Indios da Tapororocas e outras partes.

Da, me ma data da charta antecedente.

56. Portaria q. se passou sobre ã cobrança do Capitão mor
José Rabello Leite.

De 23 de julho elo lllesmo anno.
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57. Carta q, se escreveo ao Capitão Christovão Vieira Ra
vasco de Albuquerque.

De 5 de agosto do me. mo anno.

58. Carta q, se escreveo ao Capitão Manoel Velho.
Da mesma data da antecedente.

59. Ordem q. levou José de Barros, Soldado da Comp." ao
Capitão Manoel de Barros.

De 20 de janeiro de 1672.

60. Ordem q. levarão os Ajudantes p.a fazerem registar o
bando q. se lançou sobre todos digo as caixas de as
sucar p.r todos os Engenhos.

De 30 de janeiro do me mo ann .
Toda. as ordens acima são do vi conde de Barbaeena.

6r. Alvará q. se passou p." correr em todo este Estado o
papel sellado do anno passado de r 663 no presente
de r664.

R' do c nd de Obido c traz data. de 4 de janeiro de
1664:.

62. Ordem que se passou ao ilestre Domingos Escorcio
para partir para a Ilha da Madeira.

R' tambem do conde d <?bido, e traz data de 11 de feve
I' iro do me mo anno. Ainda . do mesmo conde a que c-segue.

63. Ordem que se passou ao Capitão mar Gaspar Raíz
Adorno q ha de obrar na jornada que vai ao Certão.

De 23 de septembro do referido anllO.

64. Regimento que levou o Sargento maior Pedro Gomes
para passar mostra nas Freguesias do Reconcavo.

R' elado pelo conde el Attouguia o traz data de 25 ele sep

t mbro de 165 i.

65. Ordem para o Sarbento maior B'althesú dos Reis
Barrenho ir alistar todos os gados que ha do destri

cto da Vegia até o da Torre.
De 16 ele novembro elo I' fi rido anno de 1654:.

R' elo conde d AtLouguia.
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66. Provisão da s rventia do officio de Provedor da Fa
zenda Real da Villa de S. Jor;:,e Capitania dos Ilheo
provido na p~ssoa do Capitão JoãO de Araujo de

Eça.
De 23 d' junho de 16G7. E' do 60vornador Alexandro d

Sousa Freire.

67. Provisão da serventia do cargo de Provedor dos de
funtos, e ausentes, Capellas e residuos provido na
pessoa do Capitão (Panta!eão G87tdi7ts jVIalfajaia).

D.) mesmo e eh. mo. lllí"l cln.ta.

68. Provisão da sen entia do officio de E crivão de 1-
motaçaria desta Cidade provido na pessoa de João
Mendes de Andrade.

lJa me ma data.

69. Provisão de Meirinho perante o Desembargador JoãO
de Vanvêsem para Pernambuco.

Da me ma da ta.

70. Provisão da serventia do officio de Inquiridor e Con
tador desta Cidade (Baltia) provido em Bento Pe
reira de Andrade.

Do 27 de jUDbo do referido anuo.

7r. Provisão da serventia do officio de Escrivão da vara
de Meirinho desta Cidade.

Da mesma data.

72. Provisão de Escrivão perante o Desembar;:,ador JoãO
Vanvensê.

De 30 de j unho elo referido anDO.
Todas éstas provisões são ele Alexandre do Sousa Frei 1'0.

73. Alvará pelo qual teve V. Mag." por bem prorogar
mais quatro :11eses ele tempo a Antonio Zuzarte de
Siq.m e a seu Irmão Francisco de Siq.m Pacheco para
se livrarem da culpa que resultou da morte de sua
mulher D. Catharina RabeIa.

Passado D:1 B:.b ia a 1!.J do j ulb de 1667 pelo govornador
AI xandre ele Suu::m .FI'oiro por Illandu.uo d'úl-rci d. Alfunso.
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74. Provisão que se passou ao Physico mor Ventura ela
Cruz Arrais para seguir seu aggravo.

E? provisão régia da mesma data e nas mesmas condições
da antecedcnte.

An
Pa-

75· Orelem que se mandou ao Sargento elo Capitão
tonio de Queiros que tinha ido a Companhia d
ripo a cobrar a finta.

E de Uexandl'e de Sousa Freil'e, e traz data de 2 de ,ep
tembro de 166 .

76. Ordem que levou o Ajudante elos Soldados pretos.

De ... de 'eplcmbro do m smo anno. 'E' do refcrido gover
nador g ral.

77. Regimento que levou Fernão Carrilho que foi por
Capitão para faser entradas aos mocambos de Gere
moabo.

Dado p lo me mo governador A. de Sousa Freire e é da
iado de 21 de maio de 1669.

78. Ordem q. se passou ao Capitão mor Agostinho Pe
reira.

De 24 d abril de 1671.

79. Carta que se escreveo ao Capitão Manoel da Costa
da Camara, que está com a sua Companhia em Ser
gipe, pela qual se manda venha para esta praça com
a outra.

De 18 d junho do me. mo anno.
R' do governador Affon o Flu·tado de Mendonça.

80. Instrucção que levou o CapitãO mor João de Munhos
que foi p." a Capitania de Sergipe deI Rei.

De 1 de julho do mcsmo fInno.

81. Provisão em que vai incerto o 6. 0 Capitulo da Instruc
ção que trouxe a Senhor General e se mandou ao
Provedor da Alfandega ntonio de Brito de Castro.

D' 10 de jlluhu UO l' ·f,'rid anno.
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82. Ordem que I vou o Capitão Manoel la Costa Fer
reira sobre a gente de . Paulo que vai ao Certão.

De 27 de julho lo mesmo anno.

83. Orelem que levou o Capitão JOãO de Crasto Fragoso,
e Mánoel da ilva Pacheco que vão no descobrimento

da. mmas.
De 1 ele :ln'osLo elo m ::imo anDO.

84. Ordem q. levou o Capitão Sebastião Barbosa, que ai

com a sua Companhia para o Cairú.

De 5 de ngo:;to do dioLo aUilO.

85. Ordem que levou o Gov mador da conquista Estevão

Ribeiro Baião Parente.

De 7 de ago. to elo me!;lllO anno.

86. Ordem que levou o Govemãdor da conquista dos

Barbaros Estevão Ribeiro Baião Parente.

De 12 de agosto do referido anno de 1671.

87. Ordem que levarão os Juizes que forão ela Camara do
Camamú para cobrarem os sirios de farinha.

De 6 de fevereiro de 1672.

88. Ordem que levou o argento para levar os Indios aos
Campos do Aporá.

De 21 de fev'reiro do me mo anno.

89· Ordem que levou o Ajudante Gregorio Peixoto para
notificar os feitores mores, e Caixeiros mandem aos
Trapiches marcar as caixas que cá estiverem do En
genho.

De 2 de fevereiro do me.'mo [1,nuo.

90. Ordem que se passou aos Administradores sobre o
aviso de Portugal.

De 4 d a1 ril do 1icto anno.

91. Ordem que levou o Ajudante Manoel Ferr Ira que
vai aos Campos elo Aporá.

De 22 de aUl'il do mesmo [LUDU.
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92. Ordem que se passou ao Padre Provincial de S. Bento
Fr. Balthesar Pinto.

De G de sellem bl'o do referido anno.

Toda é tas orden ão elo ,i. conde de Bal'bacena.

93. Orc1~m que levou o Sargento mor Lourenço Carneiro
le raujo para a con lucÇão elas madeiras, a que foi.

'I<}' do conde de :\ltollguia, e traz data, de la de Ilovembl'u

de 165·1. A 'eompallba-:l Ul11a, JUt'lI1oria das m((dára. que lw de
mandar jazer o 'Cll'gento moI' }jourenr;o Carneiro ele Araujo.

94. Regimento que le\ arão os Alferes JOão Rodrigues
Saljeelo Antonio do Couto indo por cabos dos dous
barcos que sahirão té a Itapoam.

Dado pelo 111 mo conde ele Attongllia a 23 de dezembro de

1656.

o c(lrpo do 7? gil11{,l1to lê-se: ({ A111 1'0 reformado Pe 11'0 do

C uto. l)

95. Provisão que se passou ao Doutor Simão Ah ares de
la Penha Deos dará Provedor da Fazenda e Alfan
dega da Capitania de Pernambuco.

Pus. ada por Fl'anei 'co Ba,l'I'eto a ~O de ago to ele 16!'í7.

a6. Chartas do conde de Obidos, ele l(;xandre de Sousa
Freire e de Affonso Furtado ele Castro do Rio de Men
donça, ao depois vi conde ele Barbacena, governadores e
capitães CTeneraes do Estaelo do Brazil, do anno de 1663

ao de 1674.

E' o livI' cl l' o·i. to. :10 h'flz titnlo. 12 ff. nnm. 26X13.

Cod.

ontém:

DXLIX
-16-no .

A. I. Carta p." o Gouernaelor da Capitania do Rio de
Janeyro Pedro de Melo que accompanha o Al

uará.

Datada dl~ B:lhin. n. 23 de octubro de 1663.

E' elo canele do Obido., aS.. im eomo as que e- egnem.
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ibid. Carta para o Cap.1l1 mar da Capitania do Sp.to
Santo, acerca do donatiuo do dote da Serenissi
ma Rainha da Gram Bretanha e pax de Ho
landa.

De 24 de oetllbro elo mesmo anno.

ff. I V. - Carta p.a o Gou.or da Cap.nia do Rio de Jan. ro

Pedro de Mello q accompanha o Regim. to dos
Cap."s mores; e jurisdições daquella Capitania e
se ordena venha os treslados do Regimento dos
Gou. rcs e Ouuidor.

De 26 de oetllbl'o.

ff. 2 V. - Carta p.a o Gouernador da Cap.ni" do Rio de Ja
neiro Pedro de Mello sobre os Eng.os

De 27 de octllbl'o.

ibid. Carta para os officiaes da Camera da Cap.nia do
Rio de Janeyro aserca dos vinte e seis mil cru
sados do dote da serenissima rainha da Gram
Bretanha.

De 28 de oeLubro.

ff. 3. Carta p." o Gou.o r da Cap.n;" do Rio de Jan:o
Pedro de Mello acerca do Donatiuo.

De 23 de Octllbl'o.

ff. 3 v. - Carta p." o Gov.or da Capitania do Rio ele Ja
neiro Pedro ele Mello acerca do Cunho da
moeda.

Da mesma data da antee dente.

ff. 4. Carta p." o Gouernador do Rio ele Ja,n. ro 1.° de
Mello de cumprimento.

De 27 de novembro.

ibid. Carta p." o Gou.o,· da Capitania do Rio de Ja

nelro, a fauor do P." Frey Ignacio da Porifica
çam.

De 25 ele novembro.
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ff 4 v. - Carta p." Diogo Carneiro Fontoya.

Do 23 I no,embro.

ff. 5. Carta p.:' os officiaes da Camera ela Villa le S.
Vicente.

D 11 de dozomll'o.

ibiel. Carta p." os officiaes ela Camera ela Villa ele S.
Paullo.

Da m 'ma dala da antocodonto.

ff. 5 v. - Carta p." os officiaes da Cam.m da Vi1la de S.
Paullo.

Da fi ma data.

fr. 6. Carta p." o Cap.m mar da Cap.ni" de S. \ isente.

Da m ma data.

ibid. Carta p." o cap. m mar da Capitania de S. Vi
s nte.

D 24 de o ·luUro.

ff. 7. Carta p." os Officiaes da Camera da Capitania
do pInto anta acerca do Capitam mar Bras do
Couto.

D ] 5 do dez 111 b,'o do roforido anno de 1663.

ibid. Carta p." o Capitam mar ]ozeph Lopes entregar
a Capitania do Sp.to anta ao Capitam mar Bras

elo Couto.

Da me ma, data da antoo d 'nt .

ibid. Carta que se escreueo aos Cap.cs mores da Ca-
pitania de . \ .to, e de m da Conceisão de

Tinhaem acerca do Tributo.

De 2 do fevereiro de 1664.

ff. 8. Carta p.n. Manuel unes Fig. m Prouedor da fa
zenda R. I da Cap.nin. de Sam \ icente.

Do 4 d mnl'ço do me '1110 anno.
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ibid. - Carta que se escreueo aos Off.· da Cam."' da
Villa de S. V.,te . Paullo, e de . S.ro da Con
ceiçam de Tinhaem acerca do tributo, da S.ma

Rainha da Gram Bretanha e pax· de Holanda.
De 2 d'J fevereiro.

ff. 9. Carta que se escreueo a todas as Villas das Ca
pitanias de . V.te e de J .ro de Tinhaem, p.a

pagarem o q a cada húa toca p.a o donatiuo q
continha hli Rol q se enuiou aos Cip.eH mores

dellas.
De 23 de fe,ereiro.

ff. 9 v. - Carta p.a o Gouernador da
Jan.l'o P dro de 1: 110 p.n s

postos dos generoso
J)e 2... de fever iI'o.

Cap.lIl1l do Rio de

I tlantar m os lm-

•

ff. IOV.- Carta p.a o Gouernador P." de Mello.
De 20 de fevereiro.

ff. I I. - Carta p.n o GOv.or P.o de Mel10 acerca da perda
de Cochim, e socorro de ngolla.

Dl1 me IDl1 dnta da pl'eeeden te.

ibid. Carta para o Sindicante Miguel chioly de Af
fonseca.

Da mesma data.

ff. I I V. - Carta p." o Sindicante Miguel Achioly de ffon
seca a fauor do Capitam Md.nuel da Costa Mu
I1lS.

De 1 de março.

ff. 12. Carta para o Gouernador da Cal itania do Rio
de Jan iro P dro de M 110 cõ as Copias las ele
S. Mg.'le sobre o clr.° elo Cunho, e tributo.

De 7 de abril.

ibid. Carta p." o Gov.or Pedro de Mello, cõ a copIa
ele outra de S. Mg.de acerca de hlia nao Fran
cesa,

Da mesm(\, data da pl'ececleute.
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ff. 12 V. - Carta p.R o Gouernador P.o d Mdlo acerca do
Ollllidor daql1ella Capitania.

D:t meR111:t data.

ibfd. Carta p." o Gouernador P.o de Mello acerca da
nao Holandesa que ally apportou.

Da mUTIla data.

ff. 13.

ibiel.

Carta p." o Gou.or Pedro ele Mello acerca do
papel cellado cõ a Copia da ele S. Mg.do

Da me ma data.

Carta p.R o Gov.OI' Pedro de Mello açerca de n~

uios elo Rio ela prata, e Regimento.
Da m ma data.

fr. 13 v. - Carta p." o Gov.or Pedro de /[ello em reposta
do fauor q. fes ao Cap. Ul João leyra e maIs
encomendados.

Dn m ,mn. clntn.

ff. ;1 4. - Carta p." o Gov.or Pedro de /[ello acerca do do
natiuo q se ha de remeter a Portugal, e forma
de e cobrar.

Da. me ma data.

ff. 14 V.- Carta p." o Gov.or Pedro de Mello acerca da
Capitania de Cabo Frio, e do Capitam moI' elella

Jozeph \ arella.
Da me ma data.

ff. 16. - Carta para o GOll rnador da Capitania do Rio
de Janeiro Pedro de fe11o, em reposta de outra

sua; nouas de Portugal.
Da ln ,111:t data.

ff.16v.- Carta p.~ o ov.or Pedro ele /[ello acerca dos

prouimentos q em de Portugal.
Da 111 :-imlt dlün.

ibid. Carta p." os Officiaes ela Camera ela cidade do
Rio ele Janeiro acerca elo elinheiro 10 Cunho.

Do 8 de abril,
13
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ff. 17. - Carta que s escreuell aos Capita ns mores de
S. \ .t", Spirito S.lo e Tinhacm, com a Copia da

de . Mg."o acerca do pap 1 cella lo.
D:l dnta dn ant c dentro

ibid. Carta que se escreueo ao Cap.l1I Olor da Cal i
tania do pirito Santo, acerca do donatiuo, q
ha de ir na Armada.

Da mesma dnta.

ibid. Carta que se screueo aos Cap." mores da Cap."ift
de S. V.to e Tinhaem acerca do lonatiuo <1 ham

de remetter ao Rio de Janeiro p.ft e embarcar
na frota.

Da TIl ,ma data.

ff. 17 v. - Carta p." Miguel
nao Holandesa, e

Da me. ma data.

chioly de ffonseca ácerca da
Cap. m do GalJeam nouo.

ff. 19.

ff. IS. - Carta p." o P." Prouincial Frej Dioo'o Ranael
sobre húa coleha de penas.

De 7 elo nbi'il.

ibid. Carta p." o CO\ ."1' r.o le Mello.
Do 18 de julho.

fi. 18 v. - Carta 'p." o G.OI' P. de 'lello.

I a m sma daln da pl'ocodon te.

ibid. Carta p." Diogo Carn. ro Fontoya.
De ln do julbo.

Carta p." o G.or P.o de Mello acerca do dona·
tillo.

De 3 elo Feptombl'o.

ff. 19 V.- Carta p." o Gou.OI' P.o de Mello.
Da me ma d::tta da pl'ececlen to.

ibid. Carta p.R o Cov.or P.o de 'lello acerca do papel
cellado.

Da me, mn datn.
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ff. 20. - Carta q se escreueo aos Officia.5 da Camera da

Vil1a de S. Sebastiam. e aos da Ilha grande
acerca do donatiuo.

Da mesma data.

ibiel. Carta q se escreueo a Diogo Carn:o ela font1'."
Da me ma data.

ff. 20 V. - Carta para o Administrador da Capitania do Rio

de Janeiro.
Da, me. mn lata.

ibid. Carta que escreueo o Gov.o,· da Capitania do Rio
de Jan:o P.o de Mel10 ao s.or Conde de Obidos

isorey deste Estado.
Datada do Rio de Janeil'o a 10 de jllDho ele 166*.

ff. 2 I. Carta p.o. 1anuel unes Fig.""
De 3 ele eptembro do referido anno de 166-lo

ibid. Carta p.a o Cap. m mor da Cap."i" do Sp. to S.IO

Bras do Couto de Aguiar.
D 19 d fev I' iro de 1665.

ff. 21 V. - Carta p." o Cap.1l\ mor ela Capitania ele Sam V.t.

ac rCd ele 100 1'." da Cam.'"" da \ illa de S:"
da consc ição, ou o P.O!· da faz.'1:I R. I della. em

auz,' do Cap.1l\ moro
D de n.ln·il do m l'1l10 anno.

raff. 22. Carta p." os Off.os da Cam. nI da il1a de

da Conseição.
Dn 111 • lUa data da prec ciente.

ff. 22 V.- Carta para o Goudrnador do Rio de Jan.l'O Pedro
de iIel10 a fauor de o-ostinho Barbalho Be-

zerra.
De 4 de abril.

ff. 23. - Carta para o Capitam mor da Capitania do pi
rito .to a [auor de gostinho Barbalho Bezerra.

Da m . ma data dn, pr oedente.
Abllxo lê-' : (C B II ta forma, e e ereneu tllmucm

a ~\pib10 da ~l.l'ibni<:\. do aba Frio S. Viccllte
Piu·oahiba. li
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ff. 23 V.- Carta p." o Cap.fi moI' da Capitania do Sp.t

Santo. sobre o donatiuo.
Do 15 de mnio.

ibid. Carta p." o p.or da faz." RI da Cap.oi" do Sp.to

Santo.
Da mes]])[\, data da precedente.

ff. 24. Carta p." Diogo Carneiro Fontoira p.or da faz."
RI da Cap."i" do Rio de Jan.'·o

Da mesma c1nLn.

ibid. Carta p.a o Gou.or da Capitania do Rio de Jan:o
Pedro de 1ello, cõ nouas da India, e Galleão
Pupulo.

Da me ma lata.

ff. 24 V. - Carta p.a o Gov.or do Rio de Janeiro P.o d lJ:ello
acerca de uarias materias.

Da m('~ma data.

ff. 25. - Carta p." o administrador do Rio d Jan. ro Ma
nuel de Sou a de Almada.

De 20 de maio.

ff. 25 V.- Carta p." o dministrador do Rio de Jan:o Ma
nu I de Sousa de Imada.

Da me,'u' a data (ln, pre 'edE'n te.

ff. 26. - Carta do (Sl'C) GOU.'"' da Cap.oill do Rio de Ja
neiro Pedro de Mello.

Da me ma dat:1.

E' do 'onde de 01 ido I ara P dro d 111('110.

ibic1. Carta para o Gouernador da Cap,nill do Rio de
Jan. ro P.o de Mello.

Do 22 d junh .

ff; 27. - Carta para o Prouedor da faz." RI da Cal itania
do Rio de Jan:o Diogo Carneyro da fontollra.

Dn. mesm~t U.1tn. un antecedente,
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CC 27 v.- Carta para os Officiaes da Cam. m lo Rio de
Jan. ro com a Copia da prouisam sobre os Enge
nhos.

De 19 de j un.l.lO.

ff. 28. - Carta para os Officiaes da Cam.'" da Ilha de S.
ebastião acerca da Villa q fundou Manuel de

F é:.ria Doria.
De 13 d octubro.

ibid. Carta pera Diogo Cam Iro da fontora Prouedor
da fazenda do Rio de Janeiro.

De 18 de dezembl'o dI) l' 'fCl'ido ~Ulllf) ti· 166 -.

FC 29. - Carta pera o P.roueclor da faz.'a do h.io de Ja
neiro digo p.a o ouuidor dela.

Da mC"mn dnbt (b p1'eeetl>nie.

ibid. Carta pera gustinho Barbalho 13 zerra.
Da me ma datn.

ff. 29 v. - Carta para o Gouernaelor ela Cap.Ula do Rio de
Janeiro P.o de Mello acerca do q pede <::;ust.°
Barbalho p.a as 1\'Iinas ele S. Paulo.

De 23 de fevereiro de 1666.

ff. 30. - Carta para o Gou.or do Rio de Jan:o P.o de rello
acercâ de mandar vir farinhas.

De 22 de março do 111 mo anno.

ff. 30 V.- Carta para o Cêlp.m mor cipriano Tauares acerca
de se lhe leuau tar a homenagem.

D 23 de março.

ff. 3 I. - Carta p.a o Prelado dministrador do Rio de

Janeiro.
Do último de mal'ço.

ibid. Carta p.a o Cap.lIl mor la Cap. IIi" de S
Agostinho de Fig.'lo

De 29 de IDm'ço.

lo
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ff.3 1 V.- Carta p." o p.or da Cap.uill de S. V.to nclre de

Cais d~ Seq.rn
Do, mesma data dn, lU! Lecedell te.

ff. 32. - Carta p." o G.or do Rio de Jan. ru r.o de 'lello.

Da mesma dala.

ff. 32 V.- Carta p." Diogo Carn. ru da Fontoura.
Da me mo, data.

ff. 33. Carta p." o Prelado dministrador do Rio le Ja

neiro.
Da 1ll '111:, data.

ibid. Carta para Dom Pedro i\Iaz (Jlasl'l~rellltas)

Cou.ur do Rio de Jan. ru

De 7 ue maio.

fr. 33 V.- Carta p." Dom P.o Maz C.or do Rio de Janeyro
sobre os frades de S. Francisco.

De 13 de ho'~embro uo re~'l'ido ann d' 166ü.

fr. 34. - Carta p." os Off.e" da Camera da cidade d S.
Sebastiam do Rio de Janeyro sobre as ordens
dos Religiosos de S. Fran.co

Da mesmo, dato, da precedente.

Aqui terminam a. cburta. expcuiuas pelo 'ollllc de

übidos ti começam a. de seu suece SOl' Alexandl' de Sou.'a

Frcil'c.

ff. 35. Em branco.

ff. 36. Carta que escreueu ao Capitam mar da Capi
tania de (sic).

De 28 de dezembro de 1667.
Esta e a. que e-seguem ão expedida por le::mndt'e

de Sou. a Ft'eire, que suceeUCl1 ao conde do übidos no go
vêl'llo goral do Brazil.

ff. 36 V.- Carta êi se escreueu ao Capitam mar da Capi
tania de (sz'c).

De 2!:l ue d zembro do IDesmo anuo.
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ibid. Carta que se eser ueo as Camaras de é:l.m Vi
çente, Santos, e S. Paullo.

Do úllimo do dezembro do l'efel'illo anno.

Ff. 37. - Carta que se esereueo é:l.0 G.or do Rio de Janeyro
D. P.o Mascarenhas.

De 1 de janoiro de 166u.

ff. 37 V.- Carta p." Dom Pedro IIasearenhas.
Do 15 de fev r iro do me mo :mno.

ff. 38. - Carta que s
rito aneto

e ereueo ao Capitam mor do Pl
ntonio l\Iendes ele Figueyredo.

De 11 de agosto.

fC 38 v. - Carta que se esereueo ao Capitam mor do Spi
rito aneto ntonio Iendes ele fio,!" <I"

b'

Da m ma data da pr 'c·o lente.

ff. 39. - Carta qu se esereueo aos offieiaes ela Camera
da illa da Victoria ela Capitania elo Spirito

aneto.
Da me m,L data.

ff. 39 V.- Carta que se esereueu
Real da Capitania elo
iIoraes.

Da m ma data.

ao Prouedor da fasenda
pirito Saneto Manoel ele

Fr. 40. - Carta que se eser ueo a Diogo ele ...

Da me,ma delta.

ibid. Carta que se sereu o a Lei Barretto ela ylva.

De de ago lo.

ff. 40 Carta que e esereueo ao ouernador do Rio
de Jan. ro Dom Pedro Iasearenhas.

D 1 de eplembl'o.

ff. 41. Carta que se esereueo ao ouernac.l r elo Rio
de Jan. r

) D m Pedro Ias arenhas.
Da meSill:.l. daL~L da aulece.leuLo.
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fr. 42 V. - Carta que se escreueo ao Gouernador do Rio
de Janeyro Dom Pedro Mascarenhas.

Da mesma data.

fr. 43. - Carta que se escreueo ao Gouemador do Rio de
Jan.l'o D. Pedro Iascarenhas.

D 19 de eptembl'o.

ibi I. Carta que se escreueo aos officiaes da Camera
do Rio le Jan.I'O

D 18 de ·ejJtombl'ú.

fr. 43 V.- Carta que se escreueo ao Prouedor do Rio dI.;
Jan. ro Dio;o Cam.ro da Fontoura.

Da mosma d~tta da lJl'oúcdOJI Le.

ff. 44 V.- Carta que se escreueo a P.o de Sousa Pen:yra
Do 19 ele soptombro.

ibid. Carta que se escreuco a Joam Correa de faria
De 16 de ,ept mbl·O.

ff. 45. Carta que ~se escreueo ao Prelado do Rio de

Janeyro.
De 1 ele clejJtomuro.

ff. 45 V.- Carta que se escreueo ao Capitão Matheus Vieyra
Botado.

Da. mesma data ela antcc dellt .

ibid. Carta que se escreueo ao P.OI' da fazeuda R.l da
Capitania de . V.te Andre de Gois .de Araujo.

De 10 de novembro do roferido anilO de 166 .

ff. 46. - Carta que se escreueo ao Gouemador do Rio
de Jan. ro Dom Pedro Mascarenhas.

Do 29 dé jal1~il'o lo 1669.

ibid. Carta que se escreueu a Diogo Carneyro da
Fontoura.

Du 30 du jallcu'u do mUclmu HllIlU.
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ff. 46 V.- Carta que se escreueu aos officiaes da Cam.1"ll da
il1a dd Vitoria sobre a meya pataca q se man

dou impor.
D 16 d feverelro do rcfcl'ido :\11110.

ibid. Carta que se escreveu ao Cap.1II moI' da Cap."
do Spirito Santo n. to Mendes de Fig. ro

Da me ma data da antecedente.

ff. 47. - Carta que se escreueu ao Cap.1U mor da Cap."
lo Spirito Santo Antonio Mendes de Figuey

redo.
Da me.: Illa data.

ibid. Carta que se escreueu ao G.o!' da fazenda da
Cap." d icente.

De 20 dc 'eptcmbro de 166

ff. 47 V.- Carta que se escreueo ao Capitão mor da Ca
pitania de . \ icente Agostinho de Figueyredo.

Da m ma data da antcced ntc.

ff 48. - Carta que se escreueo ao Capitão mor da Ca
pitania de am Vicente Agostinho de Figuey
redo e ao Ouuidor.

De 29 ue n\'cmbro do dieto anHO.

ff. 48 v. - Carta que se e creu o aos officiaes da Camera
da Villa ela Conçeyçam.

De 20 de Cl)t mbl'o.

ibid. Carta que se escreueu a Ignacio de Meneloça.
Da me ma data da anteceu>nt .

ff. 49. - Carta que se escreueu aos of:ficiaes ela Cam. o. da
Villa ele Sam Paullo.

Da mesma data.

ibid. Carta que se escreueu aos of:fiçiais ela Cam. ra ela
illa ele an tos.

Da Illcsm~t data.
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ff. J] v. - Carta que s~ e creueu aos officiais da Camera

da Villa de am \ icent
Da me ma data.

ff. 50. - Carta que se escreueu ao P.OI' elo Rio ele Jane) 1'0

Dom Peelro 1\Iascarenhas sobre o nacim nto da

erenissima Infante.
De 3 d' ltbJ'il ue 1669.

Ff. 50v. - Carta q se escreueu ao G.or elo Rio de Jan.l'O
Dom Pedro Mascarenhas.

De 13 de maio do me mo al1I1O.

ibic.l. Carta que se screueu aos Capitá s moI' selas
Cap."s lo Spirito .to e am icente ntonio

Iendes de Figueyreelo.
De 3 le abril.

ibiel. Carta que se escreueo para o Capitam moI' ela
Capitania elo piritu Santo ntonio tIeneles.

De 5 d' octubl·u.

ff. SI. - Carta que se escreueo aos officia s da Camera
elo Spiritu anto.

Da mesma data da ll·ecedente.

ff.51 V.- Carta que se escreueo para o p.or ela faz. da R. I

da Capitania elo piritu Santo lVIanu 1 ele Mo
raes.

Da mesma data.

ibid. Carta que se escreueo ao Capitão Ma.nuel ele
Almeyda elo Cou to.

Da me ma data.

ibid. Carta que se escreueo ao Gouernador elo Rio
de Janeyro Dom Pedro Mascarenhas.

Da mesmA, data.

ff. 52. - Carta q se escreueu a Dom P.o Maz Gouerna
dor elo Rio de Janeyro.

De G de oetubl'o.
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ff. 52 V.- Carta q se escreueu a Joam Bap.tll Roíz Cap.'u
mor da Capitania do Cabo frio.

De 7 li oCLubrà.

ff. 53. - Carta que se escreueu a Joam Baptista ROlz
Cap. lU mor da Capitania do Cabo frio.

Da, mesma data da n,nteccdcnte.

ff. 53 V.- Carta que se escreueu aos officiaes da Cam. TIL

da Cidade da Assumpção do Cabo frio.
Da mesma data.

ff. 54. - Carta que se escreueu a D. Pedro Maz Gouer
nador do Rio de Jan. TO

D:~ mcsm,~ dnta.

ibid. Carta que se escreueu a Diogo Carneyro da
Fontoura.

Da me ma data.

ff. 54 V.- Carta para o argento mor de Sam V. te Fran
cisco G... Barretto.

De 12 de octubro('?)

ibid. P." O Almoxarife da capitania de am V. te Ber
tolameu Mont."o

De ... de DOV mbro.

ff. 55. - Para Paulo GIz de Lara Prouedor de defun
tos e aubsentes de Sam \ icente.

De ] 2 de novembro.

ff. 55 V.- Para ......
Dê\' ffi\1Sma, data eh. :\,TI tee dente.
O titulo e p:1l't d'e 'ta eha,rt.l, acham-se deteriorados.

ff. 56. - Carta que se escreueo ao Capitam Fran.co Joam
Leme.

De ." de novembl' .

ff. 56 V.- Para a Camera da Villa e capitania ......
De 13 de novembro.

ff. 57. - Para a Camera da illa ele Santos.
Da mesm,L data da :111tecedente.
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ibid. Para a Camera da \ illa (; capitania Ic 'am \ i

cen te.
Da 111 'ma data.

ff 8 Para o Proue 101' da [Z.th. le am V.lo An lre de·5· -
Go s le erquejra.

De U de no,embro.

ff. 58 V.- Para Diogo Arias de rahujo.
Da me ma data da, pre 'ed nte.

ff. 59. - Para Sebastiam Velho de Liina.

Da mc~ma data.

f{ 59 V.- Para o Cal itam moI' da apitania de a111 \ .1'

sobre o Gentio, uigo para a Camera uaquL:lIa

Cap."
De 13 tlú no\' mbl'ó,

ff. 60 V.- Para o Capitam moI' da Capitania de Sam

De H de nov mbJ'o.

te

ff. 61. - Para o Prouedor da Capitamia de am

De ... d novembro.

ff. 61 V.- Para o Capitam de Barros.

De 15 d no,emhro.

lo

ff. 62. - Carta que se escreueu ao

Cap." de S. V.lo Andre d

De 9 de d,zembro.

P.C P.OI' da fazenda da

Goes de Araujo.

ff. 62 V.- Carta que se escreueu ao Capitam moI' da Cap."

de S. Viçen te.

Da mesma data da, pl'ec dente.

ff. 63. - Carta que se escreueu a Manuel de 'oisa ele
Almada.

Da mesma data.

ibid. Carta que se escreueu a Dom Pe Iro Maí Go

uernador do Rio de Janeyro.
Da IIlCl:Jilla d;;La.
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ff. 63 V.- Carta que se escreueo ao Cap.m mor da Cap."
do Spiritu Santo Antonio Mendes de Figeyr. dO

Dn 111 !'1ma <ln ln,.

ff. 64. - Carta para a Camera da illa de . Paulo.
D 15 d nov mbro do I' ~ l'ido allllo le 1669,

ff. 65. Carta q se escreueo ao G.or Joam da Sylua de
ouza.

De 6 cl julho d 1670.

ibid. Carta q se escreueo a eb."m Lamberto.
Da me ma datn, da precccleote.

ff. 65 \.- Carta q se escreueo ao Des.or Antonio Jabo
Peçanha.

Da mesma data.

ibid. Carta q se escreueo ao Administrador do Rio

de Jan. ro

Da me. ma data.

ibid. Carta q se escreueo ao Cap.m mor da Cap."i"
do Cabo frio Gaspar de Iaris de lmeyda.

De ele julho do dieta alma.

ff. 66. - Carta q se escreveu a Joam da silua e sousa
G.or do Rio de Janeyro.

De 9 de julho.

escreueo ao Cap.1Il mor da Cap."i" de
0-0 t. 0 de Figucredo obre a jornada

ibid. Carta q se
icente

do Gentio.

De 19 de . e11l mbro.

ff. 66 \ . - Carta q se escreueo aos ofticiaes da Cam.'" la
il1a I Paulo sobr a mesma jornada.

De 1 tle optcmbro.

ff. 67 V.- Carta que se escreueu a Esteuão Ribeyro Bayão
Parente Cap. m mor da Entrada.

D - 19 de scpt ll1bro.
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ff. 68. - Carta q se escreuell ao Cap. nt mor da Cap. do

Espiritu Santo Antonio Mendes de Fi....,ueredo.
D 9 de o (ubro.

ibiel. Carta q se escreueu ao p."r ela fazenda da Cap."

do Spirito anto sobr a propina do ecret."
(Be1'1lardo Viára Ravasco).

De 13 de octubro.

ff. 68 V.- Carta que se escrelleu aos off. es da Camera da
Cap.A de Porto seguro sobre o q se delle ao
donatiuo do dote e paz.

De 14 de o tubl'o.

ff. 69. - Carta q se escreueu ao Cap.m mor da Cap. elo
Porto seguro sobre as farinhas q se hão de
comprar no Bio das Carauellas.

Da me. ma data da precedente.

ibicl. Carta q se escreueu ao p.or da faz.a R.I la Cap.A

de S. Viçente P.O Taques ele Almeyda.
De 2-1 de octulu·o.

ff. 69 \T. - Carta ~ se escreueo a Cal ."ln da Conceição ao
Cap.m mor Sebastiam de 1éi.cedo.

J) 13 tle Oc-illUI·O.

ff. 7ov.- Carta que se escreueo ao Cap.m mor de S. Vi
cente Agost.o de Fig.'IO

De 1--1 de ociuul'o.

ff. 71 V.- Carta q. se escreueo ao Procurador da Coroa e
fas. dA R.I da Cap.nj, de . VicentE' ebastiam Ve
lho de Lima.

D 12 de oC' llbro.

ff. 72 . - Carta q se escreueo ao Cap.m mor do Rio das
Caruellas.

De 14 ele octubro tl roferido anno de 1670.

ff. 72 V.- Carta q se escreueo aos officiaes da Cam.ra ela
\ illa de . Paulo.

Da mesma data ela precedente.
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ibid. Carta q se escreueo ao Gou.or do Rio de Jan.TO

Joam da Silua de Sousa.
J) :?~ de jnneil'o de 1G71.

ff. 73. - Carta que se escreueo ao D.o" Antonio Nabo
Paçanha.

Da me. ma. dnta da. an! e dente.

ff. 73 V.- Carta q se escreueo ao ouuidor g.! da reparti

ção do Sul João de Abreu e Sylua.
])a me ma data.

ibid. Carta que se escreueo ao p.or da faz. rla R.! do

Rio de Jan:o P.o de ousa Pr."
Da meRll1n dala.

ibid. Carta q se escreueo ao g.or do Rio de Jan. ro

João da ) lua de Souza.
])e 6 de abril do dieto an110.

T nnioHm nqni n. ebnrtns de AI xnndl'e de .onsa

Fr ir.

CARTA. Q . E E. CRE .~o (sic) xo Go ER~O DO s.on AF
FO).'S F RTADO DE CA. TRO no RIO DE ME~DOÇ.\.

ff. 74 v. - Carta q se escreueo ao Cap.1U mor da Cap.nill do

pirito anto ntonio 'Tendes de fig.'!')

D 22 de maio d 1671.

ibicl. Carta que

do piritu
D 23 ele

e escreueu ao Cap.1n mor da Cap."ill

anto nt.O Mendes de Figueyredo.
muio.

ff. 7S. - Carta q se escreueu aos officiaes da Camera da

Villa da Victoria.
Da 111 11ma eln tn. da ]))'ee d nte.

ibid. Carta 1 se escreueu ao Cap.1n Sebastião Duarte

q estâ na il1a dos Ilheos.
D 26 de mnio.

ibid. Carta que se escreueu aos officiaes da Cam.l'&

da Villa de Porto seguro.
D 2 de Il1nio.
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fr 75 \. - Carta q se escreueu ao Gou.o,· elo Rio ele Jan.ro

Joam da Syllla de Sousa.
De 2::l de maio.

ff. 76. Cd.rta q se creueu ao Gou.or do Rió de Jan. ro

Joam ela ylua ele Sousa.
Da mesma data da pre ·edente.

ff. 76 V.- Carta q se escreueu ao Cap."' mor ela Cap.R de

S. Vicente &.
Da mC:JUn dnbl.

ff. 77. Carta que se escr ueo ao Capitam mor da Ca

pitania da Parahiba.
De 2.. de maio.

ff. 77 V.- Carta q se escreueu ao p.or elo Rio ele Janeyro

P.o ele sousa Pr."
De 23 de maio.

ff. 73. - Carta q se escreueu aos Proueelores das Cap.ni"a

lo Spiritu Santo, e . Viçente.
Da me. ma lata <la I r('cNI nte.

ibiel. Carta que se escreueo ao G.M elo Rio de Jan.'·o Joam

da Sylua ele Sousa.
De 23 de jnJbo.

ff. 78 V.- Carta que se escreueo ao GOl~ernaelor elo Rio

de Janeyro Joam ela Sylua ele Sousa.
D,\ me, ma data da precedente.

ibid. Capitulo de húa Carta que se escreueo ao G.or

do Rio de Jan!O Joam da ylua ele Souza.
Da ln ma data.

ff. 79. - Carta q se escreueu ao ullielor elo Rio ele Ja-
neyro.

Da me '111a data.

ff. 79 V.- Carta que se escreueo ao Cap.ll1 Antonio Luis
de Espinha no Sp.tll anto.

D ... de septembro.
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ibid. Carta que se escreueo ao Cap.m mor da Capi
tania do Spirito Santo.

D 12 de SCI)i m 1))'0.

fr. ~O. - Carta que se escreueo ao Cap."' mor da Cap."i"
do Spirito Santo.

D:t me, ma data da prccedente.

ibid. Carta q se escreveo aos officiaes da Camera da
Cap."ill do • pirito Sanro.

Df\. m ma data.

ff.8ov.- Carta que se escreueo ao Cou.or do Ryo de
Jan. rtl Joam ela ylua ele Sousa.

De 9 de abril.

ibiel. Carta ii se escreueo aos Capitães mores elas
Cap.DillS elo Spiritu Santo, e Sam Vicente.

Da me ma data da precedente.

fI 81. - Carta q se escreueu aos off. es ela Cam.m ela Villa
le S. Paulo.

D '" de oetllbro.

ibid. Carta ii se escreueu aos officiaes ela Camera ela
il1a ele . Paulo.

Da mcsma. data ela precedente.

fr. 8r '.- Carta q se escreueo a Fernam Dias Pais m.o r

na Villa ele S. Paulo.
Da. m Rma dnta.

fr. 82. - Carta q se escreueo ao L.11o Matheus unes de
eq.m m.<'r na (sic).

Dn me ma unta.

ibiel. Carta ii se escr ueo ao Capitam mor da Capita
nia ele . Vicente Agostinho ele Figuereelo.

Da mesma data.

fr. 83. - Carta q se escreueo ao Cou.or do Rio de Jan. ro

Joam da Sylua ele Sousa.
De 19 de oC'tnb,' .

l'i
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ff. 83 V.- Carta g se escreueo a Gou.Ol" do Rio d Ja
ne) ro Joam da Sylua de Sousa.

D 20 l1e o('(nb1'o.

ff. 84. - Carta g se escreueo ao Cap."' mor da Cap."i:! de
Vicente gostinho de Fi.;ueyredo.

Da mesma l1ata da pl'cc:ed nte.

ff. 86. - Carta g se escreueo ao Cap."' moI' da Cap."ill d
S. Vicente gost.o d Fig.du

D 19 le octubl'o.

ibid. Carta g se escreueo ao Cap.m Fernão Dias Pa s
morador na Villa de Paulo.

De 20 de octub1'o.

ff. 87 V.- Carta que se escreueo ao Procurador da Coroa
e faz. dll R.I da Capitania de S. icente ebastiam
\ elho ele Lima.

Da mesma data da pI' edente.

ibiel. Carta êí se esc r u o aos officiacs la Cam.'" da
Villa ele Santos.

Da me ma data.

ff. 88. - Carta q se escreueo ao Proll.'1T da fasenela R. I da
Cap."I:! ele S. Vicente P.o Taques ele Alm yda.

De 22 de oetubro.

ff. 88 V.- Carta que se escreueo ao Ouuidor ela Capitania
ele S. \ icente Diogo Arias de Arahujo.

Da, mesma l1ata, ela precedente.

ff. 89. - Carta que escreueo ao Cap.1l\ mor la Cap."iB de
S. V.tu Agostinho de Figueire ]0.

Da mesma l1atn.

ff. 89 V.- Carta que se cscreuco ao Cap."' mor d:l Cal."I"
do Esp.to Santo Icrnacio ele Lezearo.

Da mesma LhLla.
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ibid. Carta que se escreueo ao Proucdor da faz. rlll R.l
da Cap."ill de . \ .Ie P." Taques de Almeyda, e
ao Cap.'" mor la lita Capitania gost.o ele Fi
glleir elo.

0:1 mesma datn.

fr. 90. - Carta que se escreuco aos officiaes ela Cam. m

ela Villa ele S. Paulo.
Da ln sma data.

ff. 90 v. - Carta que se escreueo aos officiaes da Camera
ela Villa de icente.

De 23 le octub1'o.

ibid. Carta que se escreueo ao Gon.or do Rio de Jan. r8

Joam da Sylua ele Sousa.
De 11 ele octubro.

ff. 91'.- Carta q se escreueo ao Gouernaelor elo Ryo de
Janeyro Joam ela ylua de ousa.

De 15 de dezembro.

fr. 92. - Carta q se escreueo a Joam de Abreu e ylua.
D 16 tle dezrmbro.

fr. 92 \'.- Carta q se escreueo ao Cap.fi mor Gaspar
Loureiro.

Do 17 d dezembl'O 10 refi ri lo anno ele 16il.

ibiel. Carta para o Cap.fi mor ela Cap."ill ele S. Vicente
sobre a o-ente q se manela para S. Paulo, e
Minas.

O 19 d fc,el' iro d 1672.

ff. 93. Carta q s escreueo a Fernam Dias Paes sobre

as mInas.
D:t ln mn eh.tn. cln. precedeu te.

ff. 93 \.- Carta q se escreueu ao Gou.or elo Rio ele Jan. ro

Joam ela ylua e Sousa sobr as juriselições.

De 20 de fcyel'eiro,
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fi. 94 V.- Carta p." o Prouec1or da fazenda do Rio de
Jan. ru P.o de Sousa Pr." em reposta da sua

carta.
DQ 29 d abl'il.

ibid. Carta para o Ouuidor do Rio de Jan. ro accom
panhando húa carta auocatoria.

Da m . ma data da pr c dent .

ff. 95. - Carta p.a Joam da ) lua de Sousa G u.or c10 Rio

c1e Jan. ro

J fi me. ma data.

ibic1. Carta q se escreueu ao D.lor Joam d

Sih a Ouuic1or 0'.\ c1a Repartição do
(sic).

De 30 de abril.

Abreu e
uI sobre

ff. 95 v. - Carta que se escreueo ao Gou.or do Rio c1e
Jan. ro Joam c1a Silua e Sousa sobre mandar VII'
a esta praça o mineyro que al1y hâ.

] o 1.0 de maio.

ibid. Carta q se escreueu a gostinho de Figueredo

porq se lhe leuanta o pleito menagem q c1eu
pIa Cap.nin de S. Vicente.

De 30 de abril.

ff. 96. Carta q se escreueo a Antonio Ribr.° c1e Moraes
ii acompanha a patente para ser Cap.1l1 mor c1a
Cap.Uin c1e S. Vicente.

Do 1.0 de maio.

ibic1. Carta que se escreueo ao Cap.1l1 Fernam Dias
Paes.

Do ultimo de octuhl'o.

ff. 97 V.- Carta q se escreueo ao Cap.m moI' c1a Cap.n;/I de

S. Vicente gostinho de FiO'ueirec1o.
Da me ma data da 11l'ece lente.
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FC 98. - Carta que se cscreueo ao Sarg. to Mayor Sebas
tião Velho de Lima.

Da me. ma data.

ibid. Carta q se escreueo aos oFfi.ciaes ela Cam. m ela
illa e Ilha grande.

Da me ma data.

fi: 98 V.- Carta que se escreueo ao Gou.OI' elo R) o de Ja
neyro Joam da ilua de Sousa sobre as nouas
lo Certão e partida elo Galleão para a India.

D 23 cle uo,embro.

ff. 99. - Carta para o Gou."1' do Ryo ele Janeyro Joam da
ilua ele ousa com as nouas ela nao da India,

e Tapuyas.
De 10 de llezembl'u tlu J'L:Íurillu annu de 1672.

FC [00. - Carta q se escreueo ao officiaes da Camera da
illa de . Paulo sobre mandarem legumes p."

os Paulistas.
De 11 d fev l' iro de 1673.

ff. 100 \.- Carta q e escreueo ao Cap.lIl mor da Cap.aia
de icente acerca dos mantimentos para os
Paulistas.

Da mesma dala da. pro ·euente.

ff. 10r. - Carta p.a o Capitão mor da Capitania do espl
rito anto sobre o donatiuo.

O logn.l' onde ,em a daLn. :Lcha- , dct ri orado.

fr. Ior V.- Carta para o Ouuidor G. J do Cul acompanhando
as cartas de deligencia que uam para as des
pezas.

D' D de jnlho tio t1ic:o :1nI.O.

ff. 102. - P." O Cap.lU mor da Capital1la ele
• gustinho de Figueiredo.

De 10 de jlllho.

icente
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ff. 103. - Carta para o mesmo Cap.IU mor de . Vicente.
Dlt mesma üaüt dn precedell L'.

ff. 104 v. - P." Sebastião elho de Lima.
D:t me:;mn. daLa.

ff. lOS V.- P." a Cam ra de S.
Da m SUla daL:1.

le

lo Lou-

f( 106. - P." os Officiaes .da Camera de S. Paulo.
Apcna vem o com ;ço cio T gi Lo d ta charLa, lleball

do- e o resto ela, folh~t m branco, amo pa ra c-lançaI' a

.. ua contil1u:1ção.

ff. 106 V.- P." O P.OI' da fz. d" da Capitania d

renco le Mello.
De 11 de julho.

ibid. P." O Ouuidor da mesma Capitania de . \-.le

acompanhando a Prouisam que se lhe enuia sol re

as pedras.
Da mesma data cht 11' CCdUlll '.

ff. 107. - r. a ° Gouernador lo Rio de Jan.'·o sobre s Pe
ligiosos de S. RIo

D:L m 'I:i1TItt daLa.

fC 108. - p.a o GOll.ol· do Ryo ue Jan.l'u Joam da ilLla ele

Sousa, acompanhando o saquo onele uão as car

tas.
Da me, ma data.

B. 108 v. - Para o Cap.IU mor da Cap.Ui" do perito 'anto

Jozeph GIz de oliu.'"
Da, mc..ma data.

íf. 109. - Carta -1 se escreueo a ndre da Costa 10reyrd.
q acomI anha a prouisão p." proceder contra os
Culpados sobre o caso da Parayba do sul.

De 8 de julho.

ibi 1. Carta q se escreueo a Fernão Dias Paes sobre
o descubrim nto da prata e 1edraria.

De U d' jlllliv.
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rr. 109 v. - arta q se escreueo ao Cap.lII mor do Cabo frio

sobre a duuida q teue como ouuidor g.' daquella
repartição Gaspar l\laris dalm.<h<

De 13 de . eptemb1'o.

FC. 1 Ia. - Carta q se escreueo ao Cap.1Il mor de S. V. to

sobre o discubrim. lo das minas.

Da 'metiUla d.lLa, ela precceleule.

rr.llOV.- Carta q se escreueo ao Prou."r mor de S. V.le

sobre o sal.

Da me roa data.

ibid. Carta q se escreueo aos orCes da Camera da

illa da Conceição sobre os sem mil r." da es
molla.

Da me'lUa data.

ff. I I 1. - Carta q se escreueo ao Prou.or da ras." do Ryo
de Jan!O sobre o dr. u que resultou do Cunho.

Da mesma data l11'1'tl.

ibid. Carta que se escreueu as Cameras ele . Paulo,
an Vicente, e tinhae.

De 22 de .: pLembl'o.

f[. I II V.- Carta q se escreueo ao Cap.lIl mor de Tinhaem

para se leuantar a homenagem.

De 23 de 01 temuro.

ibi 1. Carta p.a o Gou.or do Rio de Jan!O JOãO da

ilua.
A' IDlll'gem Li':lZ a 'eguiolc nULtl:

cc Est:\ ct\J't.t nito se t\Cltbo li , U he .l li sc 'ug'lle n.

ff. 112. - Para o Gou.or do Rio de Jan. ro

D 4 d oCtllU1',

ibid. Carta q se escreueo ao Cap.lII mor do pirito

Santo.
De 12 do o(;Lllbro do r '1Ul'ido tU.1no de 1673.
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ff. I I 2 v.- Carta q se escreueo ao Prouedor dos defuntos
e ausentes da Cap.Hi" do espirito 5. 10

Da illesma datn. da pl'eeeüente.

ibid. Carta p." o Cap.1U mor da Cap.HilL do Spirito lo

Joseph GIz de oliu. 1ll para vir logo a esta praça.

De 2 de junho cle 167'l.

ibid. Carta p." o Cap.1U B.lUeu FI;agoso Cabral.

Da mesma data ela pl'ocedellte.

ff. I 13. - Carta p." Joam da Sylua de Sousa Gou.Ul' do
Rio de Jan.ro •

De 26 de mu,io do dieto anuo.

ff. II 4. Carta q se escreueo ao Gou.Ul' do Rio de Jan.l'O
sobre os Prouenciaes de . B.lu Joam eh Silua

de ousa.
De 11 de julho du 1073.
H,wel'á engano no an1l0?

f{ I I 5. - Carta p." os officiaes da Cam.'" da Cap.Hi" do
Sp.IO Santo sobre soltarem os q nam tiuessem

culpa. no caso do Cap.1n mar.
De 29 de agosto de 1G7-1.

ff. II 5 V.- Carta aos officiaes la Cam."~ da Cap.ni" do pi
rito S.lo sobre gouernaré aquella Cap.ni" durante

a ausencia do Cap.1U moI' della.

Da mesma eh.ta dl1 I l'eeedenLe.

ibi 1. Carta para o Cap.lU da Cap.nj" do Espirita

Joseph GIz de üliueyra vir a esta praça
conta ao gov.o g.1 dos seus procedimentos.

Da meS1l111 el:1tl1.

lo

dar

ibid. Carta para o Cap.1n moI' da Cap.ui" do Sp.tu S.tH

Joseph GIz de üliueyra para q uenha a esta
praça sem embargo das rasóes q alega na sua
carta.

De 1~ ele l:lu}JLcmbl'u do 1ô74:.
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Ff. 1 16. - Carta para o Cap.IU moI' Agostinho de Figuei
redo m reposta da que escreueo com a noua
das minas.

De 28 tl noyemul'o do dieto anno.

ff.1I7V.- Carta para Manuel de p.or das
mll1as de Pernaguá.

D de novembro.

ibid. Carta para Roque Dias p.l1l Thez.'·o das mll1as
de Pernaguá.

Da me ma data tla pl'eeed nto.

ff. 118. - Carta para o P.o Fr. Joam de Irataca.
Da mo ma cinta.

fr. 118 v. - Carta para os Capitães elas Aleleas ele S. A. da'
Capitania de . '\ içente Ianue1 ROls ele Arsão,
Joam Bapp.l" de Leão, Fran.co nunes de Siq.'''' e

ntonio Lopes de Meclr.°s

De 9 d> n v mbl'o.

ff. 119. - Carta para os officiaes da Cam.m da Villa de
am Paulo sobre a recondução dos Indios das

Aldeas de S.
Da mesma data da pl'eoedont .

ibiel. Carta p.a o Prou.or da [as." R.I ela Cap. IIi" ele S.
V.lo Cypriano Tauares sobre eliuersas materias
tocantes as minas de Pernagua.

D 28 de noycmbl'o.

ff. 120. - Carta p.a o Sarg. lo mayor Seb.nlll Velho de Lima
sobre as amostras das minas q se recebeo.

Da m SIDa data da antecedente.

ibid. Carta p.a o Cap.1U mor Agost.o de Fig.do sobre o
Engenr.° Antonio Correa Pinto, e soldados éí
leua em sua c mp.a

Da mosma data.
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H. 120 V. - Carta p." o CaI. 111 mor gost.o de 1:' ig."u Admi-.
nistrador das minas de Pernaguá acerca de se
lhe remeter 220$ e hum espé!-dim de I rata.

De 31 de n ,"ombro lIa roferido :ln11 cl 1674.

37. Observação sobre a transplantação dos fructos da
India âo Brazil. (Por Duarte Ribe) 1'0 le Macedo.)

Cópia por JeLLn. lo XVIII so ·1110. 15 ff. não num. 27X13.

Cad. CL;~4~'

Contém 7 §§:

[\ I. ° Refere hüa proposição de El Rey de Grão Ber
tanha; e hüa resolução da Companhia las Indias
em Holanda, que derão notticia ~l estas obserua
çoens.

Com. = 'Ti, oorro poncloncia' cm Püris com nlilol'd M:on
ligl1 Embaxadol' del .Roy ele Grão Bcrtllnba naquelh
Corte sobrinho ele MiJord 1'[on1.i<rú, qu fi sisLio cm
nossa COl'tO [\,0 tratrtc10 UO Pás ·om CasLclla cm
blla C011v l'saçãu, cm que descul'ssamo vagamenlc,
sobre as Calunias lngl zas Da Yil'ginca; e Porlugal
110 Bl'azil; =

§ 2.° Provasse pella razão, e pellas experiencias a pos
sibilidade da transplantação dos fmctos da India,
e Brazil.

§ 3.° Varias experiencias, que temos entre nós sobre a
transplatação.

§ 4.° - O que sobre esta materia escr ve a Hi storia da
Sociedade Real de Londres.

§ 5.° - Que as terras do Dominio de . Alteza são as
mais capazes para esta experiencia.

§ 6.° - Como se poderâ por em execução esta experien
Cla.

§ 7.u - Respondesse ás dificuldades, que se podem COI1

siderar nesta materia.
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lc. - 'lll I)ue UlliC::lmcnte 'oilsi::;Le :l COIIS 'r\'açi[v dus
Reyno.. - Paris 1- elo ..\Iarço do lliT. - DUlLI'LO n.i
be)T ele ~IaceJo. =

lia ouLra cópia, tambcm por lcUra elo XVIII scculo. 10 ff.
26 X 15.

'od. L~ do n. 61 a 70.

Aiuda lJossuimo' ou Lra cópia do mcsmo XVIII sccul0. 11 ff.
2".l:xr.

Cod. ~~ de ir. 9 a 19.

I 'aÍLl ímpl'e . a, ma. com incorrecções notavcis, nas Obras inedi
te! elo auctor, 1mblicadati pelo pouco escrupulo o Antonio Lou
l' l1ÇO Caminua (Li boa, na III/pressão Regia, 1817, in-8.') de pp.
103 a 144.

a8. Regimento que trouxe Roque da Co ta Barreto,
Mestre de Campo General do Estado do Brasil, em data
de 23 de Janeiro ele 1677, com varias observaçoens feitas
pelo actual ice-Rei. e Capitão General ele lar e Terra
elo' Estado do Brasil D. Fernando Jozé ele Portugal. em
cumprimento la Pro\ isão do Conselho Ultramarino ele 30

de Julho de 1796, cuja execução se recõmenda por outra
de 10 de Abril le 1804 em as quaes se apontão as Or
dens que te alterad , ampliado, ou restringido alguns Ca
pitulas .do mesmo Regimento, interpondo-se o pa':"ecer
sobre os Artigos presentemente praticaveis.

Original (?) 6 ff. não Dum., 107 dictas mm). 2 X ]3.

'od. cc;:.
Ei a, prÍIDeinl, Obsen:açlio:

(C _E .. Le Regimento em dat:1 do 23 ele Jnneiro de 1677 ho o ul

timo quc o el o ao' Gov l'r.lldore Gemes 'do E tado do Bra il:
trouxe-o Roque da osLn BarreLo. para i, eus uce ores, ·omo
n le s diz so declarou a D. Rodrigo dt1 Costa Governador do

lU STI10 Esi:Hlo por Carla Regia d 7 ue Fevereiro (1 170"*. Acha

se registado 110' Li"ros ela I 'et:l'daria do Govorno da Babia, e nOl:i
desin. e ainda qll tnmbom aqui enc:ontro o R gimento dado a D.
Mnnool Lobo em 7 el Janeiro ele 1679, como en1 soment Gover
lia lur du Hiv do Jall 'iro, l' lo 1763 ]ltll'tl d, . Illudou a l'ctiid 'llci~L

dos Vic.o·l{ 'il:l clu Bral:iil ptll'tl esia 'ilbüo, P01' esLe motivo só
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pas.. o a tratal' do R "'imento do Roque da Co.'ta Barl'eto, fazendo
souro ele as minha' oh ervaçoen', tlpontancJo a.' Ol'den::; qu cm

diversas época . e expecliruo aos Governadores Gera" ou aos
Vice-Reis paI' diferenic Ropar içoons, confirmando, d rogando ou
declarando alguD cios Capi lula.' como tambom a. qu dovem fazeI'
parte cio no,o Regimcnto, xpecifieando ti quo tão lU vigôr c

as que nas circunstancias atuaes nãv são aplic:wei , inte1'lJOlHlo em
tudo o meu parecer 1H"\' :D rma que se me Orcl ]1a. )

A última Observação é a eguinte:
cc tÍm e ta as ref1exoen , o ob elTtlçOCnS que m occorr ma

l' peito de te R'gimcnio; ma C0l110 lliÍ algun arlíg., de que
nello se não faz monção, e quo cI vom er eompr h 'nclido fázor

I arte cle n vo, que 'e houver de formal', me I'tlI'OC o por ta
r,MO '11" conveniente xpôr as Onlen que 'obl'o !le' 'o tom diri
gido, ')

]~J11 ,'eguicla vem:

cc pendiz em que se ex.põem as drdens sobre algu
mas mJ.terias, de qLL não trata o Regimento dado a Roque
da Costa Barreto que devem fazer parte do que se hou
ver de formar de novo para Governo do Vice-Rei do Es
tado. ))

Com, = Concelhos cle Guerra. - Qllando tomei po, cio Go-

vcmo cleste E 'tado achci a prática 'OD tan e antiga cio::;
Vice-Rei" confirmarem, revogal'em, ou altel'arom as cn

lenças proíi rida nos Concelhos ue Gucna dos Regimen
tos desta CalJitania =

Ac. = ·São e ta' as ref1exoell' que me occorrem obre o Re-
gimento clado a Roque da Co ta Baneto, e alguns Adigo'
de que nelle so não tra.tão) que no ca o de merecerem a
Roal Aprovação poclením ,'ervir para o novo Regimento,

que e houver de formal' para governo do Vice-Rcis do
Estado. Rio 28 de F v r iro de 1805.

No principio do cóclicc traz o .eguint :

Indix do Regimento los Governadores Geraes do Es
tado do Brasil com as observaçoens do II1. mo, e Ex.mo Sôr.
Vice-Rei D. Fernando Jozé de Porhlgal.

cc Quando, o a qucm foi dado priDcipio f. l.

cc Ollde duvo !:iCl' a I'U -iclaucia elu Uovcl'uaclul' 0.0 \. Ctlp. ]." f. ;J.

c( O llle devu ]}l'uLi(;tlr qllumlu tomar 1'u::;:;(; C'LLJ. ~,u f. ~
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cc O qu d ve pl'aii ar n r sp ito da. Portnleza.

Armnzel] , c TJ'e.ll]a~, e de Luúo quo p 1'

ience a Real Fazendn, como Navio, e AI'ti-

lhuria Cap. 8." f. 2 ".

cc O que u 'v lw:1iicnr '0111 os nenlim; novamente

conv l'lidos Cap. 4.· f. 3 v.

cc O que d ve praticar com o 1YIi I] i tros Eecle-

. iastico occupados na om-er. no, e Doutrina

dos m mo G n ia Cap. 5." f. 4.

cc O que deve praticar com a Ca a. de Mi. ericor-

dia, e IIospital c seus Offieiae Cap. 6.· f. 6.

(C O que leve prati ar are. pito do Officiaes de
Ju, tiça Guerra. e Fazenda. a que pessons

de,e ncal'l' gar' a .01 V ntia dos Omeio va-

go Cnp. 7." f. 7.

(C D ,e estnb lecer dia de F ira em que o. I1l
di(l venhão v uder o que trouxer m, e com

prar o que lhe for J) re. ario e prohibir qu

o bri tão vão a Aldea. do. Indio. em

lieençn Cnp. 8.· f. 12 v.

Call. 11. f. 15.

Cnp. 12 c J3. f.
15 v. c 16v.

(C O que d-ve praticar a re peito da' Renda' da

R AI Faz nda CIlI. 9.· e 10 f.

13 c 14.(C Deve LN' a me. ma vio-ilanein na gua -dn. e D 
rença do parl ' de to lo o E ·tado, o que

11l1ra te fim ha de I miirar ..

C( A r . pito da. FOI'lnI zas .

cc A r pito d'Artilharia, Armn o muni-

çoen C:lp. 14. f. li.
(C A r . pei lo da. Ol'll nança de pé, c le C:wallo

m qll e devem reparti]' o moradore da

lj reguezia. I to la as apitanill. do Es-

tado . Cap. 15. f. 1 .

« A respeito do provimento dos Posto Iilici:t-
no. ap. 16. f. 21.

« Are p it da p oa que .. ervirem no. "avio'

que mandar armar, ou meL'J'n. m algum

acto Militar, a. quae pód fazer' :wal1eir'o

mereeendo-o p la qualidade ue sua pe oa.,

e d Serviço Cap. 17. f. 23 v.
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« A reRp ito do pngnmento do, Officiae, de ttll'1'

1'<1, e ÂrLilhei1' ,_ que , 1'Yil'em no, rr :-idio~

do ERi:Hlo................................................. 'ap.] . .r. _4.

«( A reRl) ilo <lo pro,imenlo dOR C n<1eRl:wei:4 c

.A l'Lilheiro, qtl f:l11arem naR C:lpitania:4 C

Governo do Estado, do mouo por que e te'

do,em Cl'vil' e clOR pl'ivile~ios que lhe com-

pete , Cap. 19. r.2+ v.

(C A r Rpeito do Gentio ,i iuho elo E tado, dos

meio pam con eguil' a eon ..el',açiIo da paz

·om elle, o dome ticar- e para o quo . o 1 J)l

hrfl, fazer-R hum vocabulario la . na lingua

para a f:1cilicll1.ue de foIO ent nde1' C:1p. 20. f. 26.

« A r speito la lib l' laclr, e Go\ rno do í nti ,

como tambem :11'01'(':1 do, Cal ita ns c!onntario

do apitanias do E. tado................... Hl). 21. f. 26 v.

C( \. reRpeito da ohl'i<ração quo te])) o 'nhor.

d'Engenho <lo terem armas pn1'<1 poderem re-

.iRti I' n. inns el1R do G ntio...................... ar. 22. f. 2 v

cc A re, peito de o niío darem ,\1'mas algnma. 1\0
Gentio Cap. 33. f. 39 v.

C~lp. 20. f: 42.

'n]1. 30. f. 4·LC( A respeito da Pe, ca1'i<"1 elas Balêl1. .

C( A 1'ORpeíto das de pezas <la, Polhas Eelosiaslí

ea , e Seeula1', Gente de (; n '1'1':1, () qua s qn r

outra assim ol'llinariaR, como c:xtrnordinal'iaf:!,

«( ,\ re, peito da cultura tia, t 1'1'a., e e tahcleci-

nll'll Lo do; nó,o Engen ho Cap. 2·L f. 31.

(C A respeito da. Con. el'\açilo du. Maltas em be-

neficio dOR Engenho.............. .......... ......... ap. 25. f. 37 v.

cc A respeito da distancia que <l v bl1.vor do. En
genhos a. Aldêas ri In<liús, e rossas de rtIan

ti II1cn Los, e do OUtl'l1S p1'o\'i<!en ias pai'[\, ql1

não falte 1 'nha. ao, EngeIlLo....................... 'ap. 20. f. 38.

C( A re pito da disLanch~ qUI) de,e hav l' <le hun,

Engenhos a outros.................................... ap. 27. f: 39.

cc A re peito lo PfÍ.o Bmsil.. Cap. 2 . f. 42.

(I A 1"0 peito das 11 ina' <le I 'nlit1'r, ql1 o ;0\- 1'-

nadol' Alcxandl' de Souza, tinha dado conta

hav rem se dm~col orla .
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que s hão ele fazer p los l' nc1jmenLo. , e con-
i~l1aço n al1).licudas a lias não e tirando

dinh it·o do. 'ofre., do. Defuntos, ou dOR 01'
pl1i1oR ainda em neC'cRsi.dalles U1'genteR naR
qlla s s l'ecOl'l'erlí em emproRtimos ('ap. 31. f. 44 v.

cc A re.'peito da formalid:Hle POI' que e ha de
faz l' o pagam lltO das folha., e de de pezas
extl'aordinarias, e sobre a, Relaçoen de le8
p za mai: papeis que e hão de remeter
ao Concelho ltmmarino para o fim ll' se
reformarem as 01' len , e negimentos Cap. 32. f. 45 v

cc .A. respeito las de pezas que fizerem nos Porto
do E tado do Brazil a,c; Embarcaçoens ela
ln lia qu o tomar fi. ou na abida, ou na
,olta qu cle'l"em satü;fazcr ,om nte pelo

donativo ele Inglatel'rn: e Paz el OJanela, e elo
modo por que os Officiacs das elitas Embm'
caço ns h[o de procede)' na venda das roupa,
le lU1 liberdade....................................... 'ap. 33. f. 4 v.

« A l' pito do, Dizimo. e mai renda. R ae"
Donati,o qne não e. tiver lU aplicado a

amora do E tado, quando se não ti'l"erem
arr nelado em Portuo'al, ou niío ti,er ,indo

1'1lem obre o moelo de e admini. trar-moo .. Cap. 3,k f. 49 v.

cc A rC peito da .Admini.1I':1ç:l0 da Ju tiça, do
banc ller e mai De, embarO"adores enear-

l' gado della.... .. 'ap. 35. f. 50 v.

cc \. re peito da Juri di<;iío dos Donatario Cap. 36. f. 51 v.

cc .A. re pito dos Alval'ás que o Governador Ge-
ral pód pa. ar, e Provi. o TI ao Pro 'urador
R' 'io do E. tallo do Bra il para d mau lar
pe soa d II Cap. 37. f. 52 v.

I) A r speito do provimento dos Offieio. de Ju -
tiça, Fazenda Gll rra, e do pó tos Mili-
tare. que vagaI' m Cap. 38. f. 53 '1".

cc A re peito da independ ncia qu pr tencIião cIo
Governndol' Teral, o. Gevel'l1 ael ore ele POI'-
nambu o, Rio d Janeiro Cal)' 39. f. 54 v.

cc A re pito da r nção do nóvos Oili'i s, e Pó -
tos Milicianos, praça: morta, e a 1'e eenta-
mento de O1'tl nudo., on Soldo Cap. 40. f. 57.
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c( A ref'peito clnfl circunst:ancin. CJ.lle devem con
correr nns P 's oas, que se promo,em cm Ca
pitaen~, e olltrns PÓfltos el ,norrn, e da fi 1'

mnlidnde que fl hão tl ih7.er iaefl prnvimen-
tOR, e dos ca~()s 111 1J1l () :m'el'l1n<!or Gerál
p' le nccei tnr eleixnçrro ele certos Pósios, ou

reformar: eleclal'f\]l(lo-s n. ob1'ignçuo do Pro

vedor Mór dn Faz 11 la, e E. cri vuo ela Matri-
cula á este r peito Cap, 41. f. 57 v.

« .A respeito das Congrúas elo Bi po, Capitular R,

e Viga,rios das Freguezia" rem pontual-
mente pagos pela folha Ecle ia. tiea. E de
aber o Governadol', e o. mesmos cumprem

com o. cus devcre , e se o Cnlto Divino 11
celebrado com a deceneia devídfl Cnp. 42, f, 62 v.

(C A res])eito dn. boa C01'1' spondenein que deverá

ter o Governador com o Bif'po, e ml.is Ec
clesinsticoR, recõmendando- e a conformidade

dos dous estados, e que se não introm tão nas
jurisdiçoens, que Ihc não competi rem ......... Cap. 43. f. G4,

cc A re''llcito da .A nthoridade do Governador para
reprehCllder aos De.'embargador R, e mai'
JlIlgadol'e.. , quando faltem fi • lt:1S obriga
çocns: e da j'OI']1][1, pOl' que hado praceei l'

l'Ontrll ele.', sC'nc1o neCeSRlll'ia C:lp. 44. f. 6- v.

cc A re peito de AULhorisar ao Governador pam

rcprebendel' aqueles Officiaes negligentes, qu
não cumprirem com aR seus Regimentos: ele
Ruspcndc-Jo., não se cm'enuando, e ele prover
outro, em ell lugar Cap. 45. f. fi~.

cc A re. peito ela.: p .. oas, que do Reino se ml\ll

darem legrado,das, dever ordenfW o Governfl
dor, se lhes bente pl'f\ça, em flquella partes para
OD le forem destinadas a eu mpri1' o I gl' do

e po to que venção soldo, estan 10 el1\ p1'C-
. idio nfio podorám occllpaJ' pó, tos ou Offic:ioR. Cal)' 46. f. 69 v.

cc A respeito dos :M:amalucos flllsentes por crimes
ele ferimentos, o outr·os insultos, que Dão tendo
nem parte l)Om maior gravidade de culpa,
])OS8o, o Governador perdour-lhes, com par 'COl'

dos Ministros da Relaçuo , , Cap. 47. f. 70 v.
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lC A I'e:'l[ cito ela prohibição do Cõmel'(:io Rxtran

g ü·o. &. E da II0slliialit1atlc, lJn c m tllclo

sc deve prestar em oaso de necessidade....... Cap. 48. f. 71.

IC A l'e peito do modo com que o Governo deverá

11 aver- e com os Navios Inglezes, e Rolan
dezes, que com licença Régia, entrarem nos

Pórtos deste Estado. & Cap. 49. f. 71 v.

lC A rcspeito, elo (IUC, não obstante a paz celc

hrada cnlJ' P JrtugnJ, c Ca,'t 11:1 não i I'ata I'

lo 'õmcrcio l' cipl'o '0, qnc ha el havei' entre
as dlla a çoells &, d'olara-s\, qn aos ::'í1a
.-io.', que ohegal'em das Inelias Occielcntaes

com pra.ta e 011l'0 (menos outras especies de
fazendas) lhes permittirá o Governa.dor entrar,

e cõmerciar tfi<........................................... Cnp. 50. f. 72 v.

{( Aro, p ito do se t l' mandado que a bem d .

Governo do E;:i-ado pnra e ter mais oortn.
noticias das cou as le11e, ordenassem os no

v rnadol'es geraes, s fizesse hum livro, em
que c a 'enta em os GoVel'llO, e uas Ca
pitanias, declarando-se dostintam Dte a, For

talezas Artilhal'ia, Armas, e MUlliçõe., tanto
ch\ orõa, amo dos Donatal'ios, & Cap. 51. f. 86 v.

cc .A. respeito d podel'em os Govcrnadore Geraes
repartir em m rcê. a quantia de mil cI·uzado.

por pessoas benemol'ita , & Cap. 53. f. 8 .

IC \ respeito do pnrtienlnl' cuidado, qlle deve
hn,vcr de o procurar 10e Me tres d ~avio,

qllO chegarem do Reyno a Ol'Clen~, ou C~lTtn.

R. gin. , Do pa 'hos do Concelho Itraml1rino,
lJlle roxorem & Cap. 53. f. 89.

{( A respeito I . Magestade ter havido por bem
lo largar o lav r d Ouro, e prata do Bra. iI,
aos seus VassuJlos, pagando ste o quinto,á
Real Faz nela. &: Cap. 54. f. 89 v.

lC A. r spoito da bl'igaçffo, que o impõom ao Go
,ornador, o Ministros do darom COJlta de

todos os 110gocios d Jll iça, Guel'l'a, o Fa
y.cntla lo Eshl.do n Sua l\Iag Rtat1e, ]1elo'
'onc lho Ill'nmnl'Íno & , , C:l]l. f,!i. r. flO,

lii
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cc A l'eRpeito de pod r o GovE'l'lludor decidir nl

gÜl1R dnvidns, qlle não e tiverem aeanteladas

no seu Regimellto, eonsultando primeira,mente

o }lal'ee '1' dos :M:inistros dn,. ReJeIção, e Pro
vedor :Mór da 11\lz nela &, e que em aso de

eleseoncol'dallC'ia de vettos, prevalecer o do
Govel'lln,dor :... np. 56. f. 93.

« A respeito de Sua :Mng stad confirtr m nito
cm q uo o Govel'lln,dor t 'rá um exacto pl'oee

tlimento nas mn,teria' rolativas á Chri, tan

daele, aos interesses Rertes & Ordena lhe dê

frequentem·nte conta <lo estado elo seu Go

verno cm todos os Nn,vio" qu D rem pam o

Reyno Cap. 57. f. 93 v

« A respeito ela prohibição, ord na la na Provisão'

ele 27 ele Janeiro ele 671 para o. Governado

res elas Conquista, Ministro, de Fazencln" e

Guerra, não poss[,o eomêrein,r de moelo al-

gUlll & Cap. 58. f. 94 v.

« A res}leito ela entrega elas Cópia. elo. Cflpitluos

das paze celebradas entre esta Corôa, a de

Fmnça, Inglatel'l'l1, e Estados d'Olan la, men

cionadas do,s Capitulos 48 e 49 deste Regi-

mento & Cap. 59. f. 95 v.

cc A res}leito ele ser obrigado o Governador a

advertir ao Provedor a obrigaçã.o ele eUl11prir

e.om exação tudo, que expressamente lhe per

tencer sobre despesas, ,ub pena de pagaI las

ela . ua fazenda, quando as permi tta ineom

petentemente: como tambelll ele se oppôr n,o

Governador, quanelo não confil'iio com o Re-

gimento; mas se in. tal' eleve obe Ice r &....... Cap. 60. f. 96.

cc A respel to do Governador fa.zer cumprir com.

pletamente este Regimento, e de manelar re

gi~tallo nos livros da Seel'etaria, da Fazen la

Reá!, e Camera da Ba.bin, 1'emettenlo tl'rtsln,

dos, eom ordem sua aos Govel'lladores, e Ca-

pitanIas Subaltérnas & Cap. 61. f. 97. J)

Em seguida vem:

Index do Appendix sobre a exposiçãO de Ordens, não
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compr hendidas neste Regimento, e que com tudo devem
fazer parte do que d novo se fizer.

cc A respeito da pr~Hir.a em que u.'aviIo os Vit 

Reys de rovogal'('l1l, 'onfil'marem ou aI Ler:l

rcm fi 'entenças dos Con elbo de Gnel'l'a,

{'xc' pto na. de pena ultima; que ncste caRO

a. remetião á Reál Pres nça &................... f. 98.

cc A re. peito ela e eôlba, e nomeação tios Pr fe.'-

• 01' R' gi< " para fi e. cóla, m nore. fi 'IU'

P rtenc 'ndo a os Vicc-R ys, e maiR apit;lcns

GeJleraus, juntam Dto com o Bi.'po &........... f. 100.

cc A rE\ peito do Navios que viajiío para o Reyno,

lugare d'AÜ'i 'a, outros p 'I'to., deverem
lovar ap lacn , cuja recommcndada eli po 'i

ção s faz rceabu' sobro a con eiencia elo

ovel'l1ador e do Bi po & ,' f. 101.

cc A re. peito da ju tifi<:açoen de ~ rviço e da

Rua formalidade &...................................... f, 102 v.

cc A respeito <;las ju. tjfieaçocn. de I erviços, tocar

ao ]'overnador os pr cisos exames da legali

dade dos Documento e tomar as informa-

ço n ncces aria f. 103,

« A l' peito do Governadol'e elo Brasil não

cone lei' m Pa. a-porte., em algun ca O:::,
como o d pa8. arem mulher para o Bcyno,

TIl licença R' gia. De e não 'on entil'em

nas 'onqui -ta Relio-ióso. algul1 da PI'oyin

cias do Reyno, excéto o que n cmpr gUl'cm
110 :Mini tel'io de leRsi nar, t ndo licenç;,
n ,;iI. De não paf;, ar m Relio'ió, o' da. mes

ma 'apitallia, para Portugal. E tamu m

d' c não facilitarem licença :111 Offieiae8

da Trópa pagus para o Reino, excépto m

ca os de 1I1'ge11te ncce ida le....................... f. 104.

cc A r Rp ito ue se não edificur eom'ento algum
m licença Régia; E ele mandar o Governa-

dor elemolir aqu lIe que Re tenba er cto, sem
prece lenci:1 la rofcrida li· nça.................... f. 105 v.

cc A r ]Joito ele nüo poderem o Governadores,

on Mini tl'O ltrRmal'inofl mandar pr l';OS
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:rnm o Reino, })Ol' cnlpn, qne Jh s hnjilo
formado, ,em que l)l'im iro 1 TIl conta n. EI

Rei para determinar o que for ervido, Da
prohibição de não ])orem em liberdade o,
prezos, que vierem da India, e de outras
parteR fór-a da S11a j1ll'isdição, De se abste
rem os Governadore de mandl1r, abu iva

mente fazer prizoen de Potencia, no CA o~

em qne n ley, t m detcrminnrlo &, B de

ignalm llte não r 111 tt rem PAI'fi Allg61a dC'

gradado" 011 para ou tl'A pa rics :pc" fi a1-
gUlDn!', ,'em a com11eLente sentença ,.. f. 105 v.

« A respeito do Governador, não consentir, qu
aia Embarcação para Angóla, . em 1 vaI', ao

meno , hum Uavallo para o remonte da Ca-
val1aria daquelle Rcyno.............................. f. 106 v. Jl

Ira outro excmpl:tl' iguulmentC' originn1 (?), faltando-lhe p()J'ém

qnnsi touo o capitnlo 23, o!' cn,piLnlo. 24, 25, 2G, ~7, 28; 2!) , o
comêco elo' 31.

102 tf. nno nnm. 30 X 13.

Cml. cC~8P.

Neste codice oceorr no fim, ob o titulo de Do )lE:-.'TOfl. UlUf\

indi,'ação ondo ,e-achnm os documcnto. lllcn 'ionadm; na Obsel'
1Ytções, trllll. l'evendo-se abi algnn!' d' II A nn, inteO'I'A. onstn. tle

19 ff. niro num., de 30 CCl1t, ele alt. pOt' 15 de brJo. Lettl'l"t dif
f, rente da do corpo elo manu cripta.

O Regimento, sem a Ob. el'vaçõe o 'lppendice eseriptos por
d. Fel'llando José de POl'tngal, ao elep i mal'quez d Aguinr f(,i

impresso no tomo V (1843) da Revista tl'immsal do Instituto IIis
tOl'ieo do BraziJ, de pp. 288 a 318, e sn,iu sob o titulo: Registo do
Regimento de S, A. R., que trouxe Roque da osta Barreto, do con
selho de S. A. mestre de camlJo, general do Estado elo Bra, ii, a c1ljo
cargo e tá o governo d'elle.

39. Portarias e ordens do general Francisco Barreto, do
conde de Obidos" de Alexandre de Sousa Freire, do vis
conde de Barbacena, do governo interino, e de Roque ela
Costa Barreto, governadores geraes do Estado do Brazil,
dos ânnos de 1660 a 1678.

E' o liV1'o de registo. Sem titulo. 284 ff, num, 26 X 14,

Cod, DLI
16::1~·



215

Contêm:

n. I. Portaria que se passou sobre o Cal itam, & Alfi.
da Fortalesa do Cabedello da Parahiba.

Datn.dn. da Babia m 30 de dezembro de l6GO.

ibid. Portaria sobre as moniçõens q se deram a Joam
Fri. Viey.""

De -1 de janeiro de 16G1.

ibid. Portaria sobre a nao Ingresa 1." Dou rada.
De 7 le janoiro do mc. mo anno.

A. I V. - Portaria que se pa ou para se darem quarenta
mil reis de merce ordinaria aos Off.c" da Secre
taria deste Estado.

De '* d' jan iro.

ibid. Portaria p." se dar baixa ao Ifei Lazaro Pr."
D 17 de janeiro.

ff. 2. Portaria acerca de se tomarem con ta.' ao lmox.c

das armas Ivaro Garcez de l\Iello.
De 20 de janeiro d lG60 (aliás 16G 1-,"

ibid. Portaria acerca do Cap."1 mor de Itamaracâ Ro
que Ferreyra .

De 27 ue jun iro de 1GGI.

ff. 2 Portaria q se pa sou a fauor de Joam Pinto
a';erca le hüa Jndia.

D 31 de jao iro do lllc-m aono.

ibid. Ordem q se passou a D.o. lias Thez.l'O do~ do
natiuo da Cam. l1l p." ser recebedor das farinha.

ff. 3 v. - Portaria p." o P.Ol' mor mandar fazer o q S. Ig.'IO
ordena p Carta sua de 27 de 7.uro e rol, q della
se acompanha.

D 6 ti fe~' l' iro.

ibid. rdem q e passou aos \dministrael res ela Com-
panhia. .1 I ara mandarem appr' 'lar duas em
barcações p.a irem com o auiso do Rio de Ja
neiro' a S. Ig. l1

O

D' 7 d f"~' 'reiro.
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fI. 4. Portaria para se metúem fardas nos lmaz ns
p.a se darem aos soldados.

De 16 de fe, l"eil'o.

ff. 4 v. - Portaria para se dar baixa ao Cap."' JoãO Leitão
de Faria.

Dt"L mesma data.

ibid. Portaria que se passou ao p.ur mar da faz nda
R.! deste Estado sobre a farda G.!

De 13 d n~al"çú.

ff. S, Portaria que se passou ao p.or dalfandega desta
cidade para se tirar ela faz.'!" los nau ias q i<.:
rem de mar em fora, o q bastar p." o elispendio
q fez a infan.m

De 26 de l1la,rço.

ibiel. Portaria que se passou a Camera lesta Cidade
sobre se mandar concertar as barcas da pedra.

De 2 de abril.

ff. S v. - Portaria p.a os Officiaes
dade tomarem conta, ao

De 11 ele maio.

da Camera desta Cl

lmox.o

ibid. Ordem q se passou p." se enlllarem I SOO r." a
JnquisiçãO de Lx. r

' do dr." da fazenda de Fran
cisco Mourão.

De L d mnio de 1660.

ff. 6. - Portaria, para se fazer a porta do forte de Sam
Pedro de pedra, e cal.

De 18 de mt~io de 1661.

ibid. Portaria que se passou p." se fazer a baldiaçam
dos nauios.

De 21 d maio do mÚtiillO aODO.

ff. 6 v. - Orelem q se passou p.1I. se embarcarem as cx.ns

q estiuerem nos trapiches nas duas naos do
Convoy, G nouesa grand ,e . LO'lr nço.

De 28 de maio.
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Fr. 7. - Ordem q se passou ao Juis ordin!O p." remeter
hú marinheiro p." a Armada da Comp." g.! cõ
as culpas ao seu General.

De 7 de junho.

ibid. Ordem q se passou p." o Dez.or Luis Salema entre
gar os liu.ros e contas pertencentes ao Tribunal

da Cam.""

De 10 d junho.

ff. 7 v. - Portaria, p." servir de escriuão dos orfãos nas
causas de D. Ignaçia de Az.<1o Rauasco, Andre

Teixeira da Iendoça escriuão da Ouuedoria
geral deste Estado.

De 18 de junho. E.~La d. Ignaci::t l'a i1'1ll:111 do padre

ÃnLonio Vieira e viu,a cle Fernão Vaz ela 'o:ta.

Fe 8. - Ordem q leuou o Cap.IU Antonio de faria avilla.

De 20 el junho.

ibid. Portaria q se passou ao Contratador das be
bidas.

De 22 cle junho.

f{ 9. - Portaria p." se dar baixa a dous arg. lO
•

Do último ele junho.

ibid. Portaria p." se dar por emprestimo aos Ofr."· da
Cam. TU desta cidade os 5I 50 r." do Cofre em q
os deixou o Dez.or Luis Salema.

Da lU ma clat::t.

ff. 9 v. - Portaria em q se concede acida le por prisão a
D.oS de Lima Estudante.

De 10 de julho.

ibid. Portaria p." os Officiaes da Cam.ra desta cidade

hauerem 80 L S para as obras da Cam.m e Ca

deas.

De 12 de julhu.
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f{ ro. - Portaria p.a serem pr zos os ICe; da rdenança

n. to Leal de ousa, o' Bernardo Raiz.
De 1 de nn'o~to.

ibid. Portaria p." 'e dar todo o nece "O p.a a secre

taria.
D' 7 ], ,'eptemuI·o.

fi. 10 V.- Portaria acerca de se entre~:;ar a Cadea a M.o'
Raiz Porto.

]) G ele octubl·O.

ibi I. Ordem êí se enuiou a Francisco Dias p." 1 ren
der, ou mattar húa tropa de negros leuantado .

De 19 de nov mbro.

ff. I I. - Portaria p.ll se dar a cera p.ll as lu minarias da
festa da acclamação.

De 29 de 11ovembro.

ff. I I V. - Ordem êí se pa sou aos Off.· la Cam. ra desta
cidade p.ll passarem o dr." dos quatro vintei.
ao Thez.I'O das obras da Cam.l':I e Cadca êí s
faz.

Da li sma data.

f{ 12. Portaria, p." Francisco Dias leuar consigo a
gente êí lhe for neces.I'O em busca dos negros
leuantados, êí se lhe tem encarregado êí prenda.

De 5 de dezembro.

ibid. Portaria sobre o Forte elo mar lo
desta 13."

De 2D el . dey-cmlJl'O ti JG61.

'u rO'i \ou 1'0b .

ff. 12 V.- Portaria p." seruir le escnuão la Camera em

lugar elo pprietario o Capitam M.c l Ribeiro de
Carualho.

De 3 de janeiro de 1662.

ibiel. Portaria êí levou o Ajudante M.ol ela Co ta.
Do 1.0 tle j;UlCí.I'O do à.icto anDO de 1662.
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Ordem p." o Cap.1Il P.o da Rocha entregar o
po to, e mUl1lçÕ 5 ao Capitam ilanuel de Bar
ros.

D 20 de janeil·o.

ibid. rdem p." O Cabo, q vaj aos Mocambos da
Cap."i1' de Sere;ippe DeI Rej, da gente q. lhe
hade dar p." isso, e do q hade segUIr.

Dc 22 d' jan iro.

FC 13 V. - Portaria p." se dar poluora p." as saluas da ar
telharia.

D 30 de janeiro.

ibid. Portaria p." se dar cera p." os tres dias de lu
mlnanas.

Da mC'ma data. e. tas duas ebal'ta. se·declara que
a pol\-or:1 :1 cera qlle e-man Iam dar são por oecasião
da = úeleuridad' ela fe'ta li mando (o go/;ernadol' do E,s
tadI}) faz [' p.la feliz nona do cazam.'" da S.ro Infante com
]~IRei do 111 datol'1'a =

ff. 14. Ordem q se passou ao Cap.11I Fran.co Dias, para
gouernar o Gentio manço, e Tapuyas q vão na
jornada do certão.

De ] 3 ele fever iro.
COI/L = Por quanto tOI 110 rc'oluido m:1l1dul' ca:;tigal'

o G ntio Ba.rbal'o do CCl'tão p.hl8 grande' damno.' =

ibid. - Ordem p." o p.nr da Ifandega desta Cidade ir
executar cõ eus Off.cs com o Cap.1Il da nao ln

gleza q e ta anchorada nesta B."
Do 23 d' fo,ercil·o.

rc 14 \ .- Portaria q .e I a sou p." se deixar baixa na
praça do judante Joam Gomes Barroso.

D 11 do JnHTÇO.

ibid. Portaria q se passou ao 1>.01' mar p." se concer
tarem as escadas dos Criados das casas de Pa

lacio.
Da mO•. um d.tta.
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ff. 15. - Portaria p." os Off: da Camera pagarem 8$ a
cada Cap.m dos êl foram nos nauios, 6$ ao
Capellam M.el Raiz.

D 27 do fc,orei 1'0.

ibid. Portarià para o p.er mar acerca do sargento do
Cap.1II Gp.ar Pacheco.

D 15 de mal'ç.o.

ff. 15 v. - .Portaria para se tirar na Alfandega desta cidade
nas faz. dlls q nella se despachão o custo da Ar

madilha.
De 12 de março.

ibid. Portaria que se passou sobre o Chanceller deste
Estado.

De 2 ue lUa l'ç,o.

ff. 16. - Portaria que se Fassou sobre o papel cellado ao
Chanceller da R.0am deste Estado.

De 13 de abril.

ff. 16 v. - Portaria q se passou ao p.or da Alfandega p.".
fazer aos Mestres dos nauias leuar as madr.ns de
S M a 110

• b'

Da rne.. ma lhta.

Portaria p." o p.or mar da faz. da R. I acerca do
papel cellado.

Da, mesma data que as precedentes.

ibid. Portaria p." O p.or mar da faz.u" R. I mandar con
certar as Casas de Palacio.

De 22 ele abril.

ff. 17 V.- Portaria que se PéLSSOU ao Chanchaler da Rela
cão deste Estado sobre o papel sellado.

Do 2G de maio.

ibid. Portaria q se passou ao Thez. ro do papel cellado,
p." o clestribuir p.la. Cap."ill"

DI.: '* elo .i Ull lia.
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ff. ] 8. - Ordem q se passou aos Cap.rs dos tres naulOS
q farão de auiso.

De 25 de abril.

ibid. Portaria q se passou a Cam.rn. desta cidade p.'"
pagarem o gasto das festas do cazam. to q se fi
zeram p. m.do de S. Mg.de

De 17 d junh

ff. 18 v. - Portaria que se passou ao Provedor mar ajustar

com os Mestres e homêns de negocio o preço
dos fretes.

Do 26 de maio.

ibid.

ff. 19.

ibid.

rdem p." os Officiaes da Cam!'" desta cidade
applicarem o' dr.° do subsidio do azo te de peixe
as obras da Cadea e Cam.rn

De ]8 do junho.

Portaria acerca do Gentio Brabo.
De 2 le julho.

Portaria p." o P.o,' mar da faz. da R. I mandar fazer

os taboêns, e as tias q l\ig.dO manda, e pagar
a pessoas q as fizerem.

De 20 de março.

ibid.

ff. 20.

ff. 19 V.- Ordem que se passou p." se prender P.o Iiz.
Palhano, nos Ilheos.

De 19 de julho.

Portr.1\ q se passou ao p.or mar sobre os off. a• da

secret.m deste Estado.
D 1 d julho.

Ordem q se passou ao Cap.1ll e Mestre Antonio
Luis Iorto p." reseruar a Cam."a do seu nau ia.

De 22 do julho.

ibid. Ordem q e passou ao Ouu.dor G.1
. do crime p."

effeito da prizão dos sujeitos q vieram da Corte,
p. ordem de . MO','lo

Do 8 ]0 agostu.
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fI. 20 \'. -' Portaria p." o Cap. III

os prezas ao Ouu."1'

Do !) cio agoslo.

\n. l
.. '\Jz Coutinho entregar

.' do crime.

ibid. Portaria p." o P.Ol· mar mandar por hüas tornei

ras no forte de Monçarrate.

Da lU smrl data.

ff. 21. - Portaria p." o P.OI' mar mandar socorrer os pre
sos q . iVIg.<1O mandou CÕ 10$ r." por mes a

cadahü.

Da mesma data.

ibid. Ordem (1 leu ou o Ajudante lVI. c1 da Costa p." as
vigas da Cadea.

Do 1-1 de agosLo.

ibid. Portaria q se passou ao Dez.'lol' Christouão de

Burgos, & Contr."" p." ir deuassar da morte de
M.O! Vieyra.

De 7 de julbo.

ff. 2 I V. - Port.l'i" que se passou ao Dez.ol' Christouam de

Burgos, & Contr."· p." ir tirar deuassa da morte

de Joam Ledo.
])e 12 de :1bl'il.

ibid. Portaria que se passou p." Ir p.a o Rio de Ian.l'u

Manuel Caldeira.

De 30 de agosto.

ff. 22. - Portaria p.n o P.OI' mar da faz. eln R.' mandar re

gistar a Carta de . Mg.<1O sobre a quota q
manda fazer Marcos da Costa M.ol do Rio de

Jano'
De J5 LI, "icpk:lnbl'o.

ibid. Ordem q se passou ao Ajudante Joam de Mi
randa, q trouxe a Cam.'" do Spirito Santo.

D·· IG de ocLubl'o.
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fF. 22 V.- Ordem q se passou aos m."O' da Cap.ni:l do Sp.ln

anta p." poderem vender o pao Brasil.
De 14 de octubl'o.

ff. 23. - Portaria que se passou p." se dar farda Geral.
De 26 de octubro.

ff. 23 \.- Portaria q se passou ao p.or mar p.a se deixar
baixa ao sarg. tu do Cap.n' An. to ele Queiras.

De -1 <1 novem b1'<.'.

ibid. Portaria qu se passou ao Tez.1O do papel cel
lado desta praça p." elar adr.o q tiuer em seu
poder ao Contratador.

De 10 le novembro.

ff. 24. - Ordem p.a o p.or mar da faz. da R.I assistir aos
ualielos na forma q nel1a se declara.

] c 21 ti nm' m11)·0.

ibid. Portaria que se passou ao Ouu.dor G. I do Crime
sobre deligencia da Inquici são.

D 2 de n v mb)·o.

ff. 2{ \.- Portaria q se passou p." o Thez:o do tributo da
pax le Holanda & dote da s:" Ra) nha da Gram
Bretanha entregar adr.o q tiuer recebido ao
Thez:o G. I deste Estado.

De 3 ti lczembro de 1662.

ff. 25. - Ordem q se passou ao Carcereiro p" entregar
os prezas ao Mestre B.nr Fez. <í. são do Rio de

pnelro.
D 12 de janeil'o de 1663.

ibi I. Ordem q se passou ao Cap.111 mar Joseph Re-
bello Lei te p." arecadar o q lhe c1euem no p. lo

I

De 24 ele janeiro tio mesmo anno.

ff. 2S V.- Portâria p.a O p.or mar mandar, p.a o Rio Grande

as cousas conteuc1a nella.
De 5 do março.
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ibid. Ordem p." se pagar o soldo ao Cap. m mar Jo
seph Lopes, da faz."" consignada ao pagam. 'O lo
Cap.1ll M.el de Almeida do Canto.

Do ]2 do maio.

ff. 26. Ordem p." se pagar na Capitania do Sp.to anta
ao Ajudante, e soldados e Esmaca em q vam
aprender os Off.e da Camera.

Da mo, ma data.

- ff. 26 V.- Ordem q se mandou passar ao Thez. ro do papel
cellado p.a fazer emprestimo de 3 cr.d!lS ao Con

tratador.
Do 21 do fuvcl'eil'o ele 1663, é n, última a ignada por

FnUlci éo Barr to.

ff. 28. Portaria q se passou p." se alistar, e paaar a
Comp." q veyo cõ o S.r Viso Rej.

De 27 de junho de 1663 e pa, 'ada p lo conde el

übido., c~io govêmo comoeoa, como - abe a 24 el'e o
moz c anno.

ff. 28 V.- Portaria para se dar o neces,ro a Secretaria deste
Estado.

De 2 de jlmho.

ibid. Portaria que se passou ao p.or mar da faz. r1" R. I

do q ha de execu tal' acerca dos mercadores, q
comprarem cõ dr.° por àcunhar.

De 17 elc julho.

ff. 29. - Portaria para o p.or da faz. rh' R. I mandar sentar
praça a 26 soldados na Comp." do Cap.1ll M:1 de
Fig.rlo Mascarenhas e pagar-lhes as paaas q lhes
tocam.

De 29 ele junho.

ibid. Portaria p." o p.or mar da faz. d" R. I fazer pao'a
menta a comp." do Cap.1ll ·Manoel de figeredo
mascarenhas.

Do 2 de julho.
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ff. 29 v.- Portaria para o Prouedor mar da faz.'ln R. I man
dar entregar os 3$ cr.d•que S. Mg.'ln manda dar
de ajuda de custo a S. Ex."

De 2-1 d j lllho.

ibid. Portaria sobre as embarcaçoens que partem.
De 2 de julho.

ff. 30. - Portaria em q se concede maIs hCí mes para a
continuaçam do cunho.

De 6 de ago. to.

ff. 30 V.- Portaria ordenando que o provedor mór da Fa
zenda Real mande fazer os reparos necessarios
em uma saIla do palacio dos governadores do
Estado.

I em titulo. Datada de 30 de jnnho.

ibid. Portaria, para o p.or mar da faz. rln R.I Ir fazer
vistoria na naueta da India.

De ] 3 tle aO'osto.

ibid. Portaria p." os Off:5 da Cam.m desta cidade acerca
das Cartas de . Mg.de p." informarê dos Enge
nhos q se pretendem fabricar.

De 11 de ago. to.

ff. 3r. - Portaria que se passou ao p.or mar da fazenda
Real deste Estado sobre o Contratador dos di-
slmos.

De 20 d ago to.

ibid. Portaria que e passou ao p.or mar sobre em
prestar dr. h do cunho p." as obras de Pallacio.

Da me 'ma data.

ff. 3 I V.- Portaria p.n o p.or mar mandar dar ao Cap. m P.o
Lobam vinte mil rs' da merce ordinarià.

De 4 de 'eptembro.

ibid. Portaria para o p.or mar mandar ao Cap.m Joam
de Toar por uia da merce ordinaria 20$r. 5

D~ mesma data.
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ibi L Portaria I." o p.or mar da faz."" R. I leste Estado
sobre a piment=l da naueta ela ln lia elos parti
culares.

De 20 de eptembro.

ff. 32. - Portaria q se psssou a Fran. CO Raíz Capitam elo
Càmpo p.a ir elar em hum mocambo ele q tem
noticia.

Dc- ]7 d' srpt mI roo

ff. 32 V.- Portaria p.a o p:". mar la Faz nda R. I deste stado
mandar a Companhia do CaI.'" LeI de Figr.'l

LILi a Banelr." CaLxas ele guerra q lhe falta
uam.

Do V de septembro.

ibid. Portaria que se passou p." o Cap.m mar ele Se
regippe Dei (s/r), sobr algtis m. nres a quem ve
xaua.

Do último de ptembl'o.

ff. 33. - Portaria p.~ o Prouedor mar mprestar elinhe) ro
p.a pagar a lnfanteria.

De 1 ele Octllbl·o.

ff. 34. - Carta q se passou a Simão Fri. Madeyra Capi
tão elo Campo p." ir aos Mocambos ela Tabayan a
e Seregippe DeI Re).

De 13 ele octubl'o.

ff. 34 v.- Portaria p." o P.O!· mar do faz." R.l enuiar ao de
Pernambuco os ferros do Cunho da moeda.

De 22 d o tllbl'o.

ibiel. Ordem que se passou ao Sargento mayor Ru y
ele Carualho Pi nheiro acerca elos su bsielios elo s
vinhos, q ham ele correr por sua via, e sua
arecaelaçam.

De 4 cle oetllbro.

ff. 35 v.- Portaria q se passou para se fazer hum barCTan
tim para o S.or Canele d Obielos.

De G cle novembro.
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ibid. Ordem que se ha de guardar p." obseruancia
dotra, passada acerca das embarcações não sai
rem deste porto p.o. parte ctlgúa sem licença.

De 3 de octubro.

ff. 36. - Portaria p.R se dar a ser.a p.o. as luminarias, p.n
as festas da Victoria de Evora.

De 15 d ngosto.

ff. 36 v.- Portaria para o p.or da faz. ela R. I mandar dar de
vestir e sustento aos Indios.

De 8 de no, mbro.

ibid. Ordem p.o. darem os Off.es da Cam."" das tres
Villas posse aos prouidos nam se achando nelIas
o Cap.IU moI' dos Ilheos.

De 20 de novembro.

ff. 37. - Portaria, p." se dar embarcação ao sargento
mayor Balthasar dos Reis, e João Peixoto p.a
irem fazer o inuentario ao Reconcauo.

De 27 de llovemUro.
pnl'a o dote eln, infanta, d.

ülllha, P:Ull n. ele pezn

Versa, ncêl"a, da cOlltribn iç.:1o
Cnthurina, rainha, ela GI'u'll-13,'c

'0111 a paz de Hollu,ndn.

10

ibid. Portaria êi se passou ao Cap. lU icolau de Sousa
Deça que va·y fazer pao Brasil nas Cap.oins aonde

mais acomodo estiuer.
De 6 de dez '111111'0.

ibid. Portaria que se passou ao Cap.m Joam Lobo de
Mesquita, para se lhe pagar quantidade de gado,

De 15 de dezemlwo d 166:3.

ff. 38. - Portaria para se entreaar o procedido de todo
o sal que ueyo le Pernambuco a Cam. m

J)u 30 de jaueil'o de 1664.

ff. 38 v. - Portaria que se passou a Antonio de Sousa de
Aseuedo p.a se lhe darem 40$ 1'.8 da m," (me1'cêj

ordinaria.
D 5 do jan ;1'0 elo l1le'mo anno.
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ibid. - Ordem q se passou ao P.'lOl' mar dos defuntos,
e auz. trs p." dar posse a Fernando Porto do ofr. e

de Thez. re

De 14 de fevereiro.

ff. 39. - Ordem que s passou p." se nam dar despacho
na Alfandega aos Mestres, sem ter m licença
deste O'overno e sem ella os não deixara [Jartir

b '

o meirinho do mar.
De 12 de fevel' iro.

f( 39 v. - Portaria p.a o p:". mar da faz." R. I mandar pre

uenir os mantimentos I." os 200 homes <l vam
p." Angolla.

D 5 de março.

ibid. Portaria p.a o p.or mar mandar socorrer os sol
dados presos q vam p.a Ancrolla de socorro.

De 10 de lllal'ç .

fr. 40. - Portaria p." o p.er mar da faz," R. I escolher na

uio p." leuar o socorro de Angolla.
De 23 (le fevereiro.

ibid. Portaria p." o p.or mar da faz. da R,l mandar fazer

hua lista dos prouim~ntos.

De 23 le marçu.

fr. 40 V.- Portaria sobre a nau q leua o socorro de Infan
t.'" a Angolla.

De 20 de fevereiro.

f{ 41. - Portaria p." o Prouedor da Alfandega desta Ci
dade não dar despacho aos mestres p." carrega
rem sem lhe constar terem recebido as madeiras
de S. Mg.do

De 17 de abril.

ibid. Portaria que se passou ao p.or mar sobre a carga
dos nauios, que hão de ir em comp." da frota.

De 16 d ~bril,
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n. 41 V.- Portaria p." se dar farda aos Ajudanres desta
praça.

De 19 de abriL

ff. 42. - Portaria p.a se nam dar despacho aos Mestres

sem porem edital do preço do .frete e auarias.
De 21 do abril.

ibid. Portaria, p." os Officiaes da Cam.r:! desta cidade
tomarem contas aos Thez.l'O; sendo, em p.ro lugar
o do donatiuo do mar.

De 2·~ de abril.

ff. 42 V.- Portaria q se passou ao Sargento mor Ruy de
Carualho Pinheyro entregar aos Off.es da Cam.""
o dr.o q procedeo do estanque dos vinhos.

Df\, mCf;ma. data,.

ibid. Ordem q se passou aos off:" da Cam.m desta
cidade p.lo ser socorrido o Cap.1U Clementte 0

guelra.
De 25 ele abril.

ff. 43. - Ordem para o prouedor mor da faz.". mandar
contar o dinheyro do Cunho.

Da. mOf;ma. data.

ibid. Ordem para o Prouedor mor dar a axecuçam a
carta de s. mg. de sobre as made) raso

Da mo. ma data,

ibid. Portaria parêl. se dar a n. t
" de Lima Barros

ela occupação q teue no donatiuo do vimtem ele
cada CL d assucar e elous na de tabaco 30 $1'. s

Do 1.0 elo mll'ío.

ff. 43 v. - Ordem q se passou p.n ser socorrida a Comp."
ele Maragugipp'e de I eixe, e carne.

De 6 <10 maio.

ff. 44. - Portaria q s passou p." hir ao moca.mbo An,t°
Paes, e M.el moreyra.

Do 10 de maio.
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ibid. Portaria q se passou p" o Prouedor mar da Faz."
R.I dar moni õen , e armas p" a Infantaria q vay
de soccorro p" Angolla.

Da Ir e 111l1, ll'\ta.

ff. 44 v.- Ordem que se passou a Cam. ra de. ta cidade para
poderem fazer o Regimento q lhe parecer, p."
milhar effeito do donatiuo.

D' 25 de ab1'Í1.

Com = Por quanto COITe por ontl1, lo TI'ibunal ell1,

Camera ele. tu. cidade a cobrançn dos oitenta mil crnsndo',

com qu esta Capitn.nüt, e a. I11llis 'annexas a lla. con

correr m, p.a os ento, e quarenta. mil do donu.tino, li o

E taelo todo contribue cada anno pal'a dote da renis

sima RainhlL da (;r:1m Bl'et:tnba, e paz de Holanda, =

ff. 45. - Ordem que se passou aos Off.c" da Cam:" desta
cidade p." cobrarem a 500 r." por cada ex." de
asucar e 160 dos fechos, p." o tributo.

.De !) ue maio.

ibid. Portaria para o Prouedor mar da faz." R.I man
dar descarregar o q for neces:Oda naueta da
India, e se lhe dar lados.

De 8 de maio.

ff. 45 v.- Portaria p." o Ajudante do Terço, q foy de Hen
rique Dias, An. to do Souto, p./l. entrar nos Mo
cambos de q tem nocia (notiáa).

De 16 cl maio.

ff. 46. - Portaria p." se tomar contas ao Thez. ro da Cam.r
"

do donatiuo do mar e se encarregar aquella co
brança ao Thez.l'O g.1 della.

De 24 ele abril.

ibid. Portaria, p." o sarg. lO mayor Ruy de Carualho
fazer rellacam, e entrega do dr.° q procedeo do
estanque dos vinhos.

D:t me. lUa data.
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ibid. Portaria p." se cobrar 100 1'." por cada Rollo de
tabaco, e p.la" cx.as delle a 1$r.s

De 13 de maio.

ff.46v.- Ordem q se passou ao Mestre de Campo Al
uara de Az.do para mandar por seus Off,c' exe
cu tar o bando das bebidas.

De 15 ue maio.

fC 47 v. - Portaria p.a seruir de escnuão do donatiuo do
tabaco, Agostinho de Almeida.

De 19 de maio.

ibid. Portaria, p." os Offic:á::s da Ca:n.:ra desta ci
dade, p." despenderem cõ o sustento da infan
teria, o q sobrar do donatiuo das peças.

De 1 d maio.

ff. 48. - Ordem q se passou ao argento nnyor Ruy de
Carualho Pinheiro para ir fazer o lançamento
das peças a Tapoam, e cobrar bgo, a sinco
tostões p. cada húa.

Da me ma dala.

ff. 48 v.- Portaria em q se approua o Regimento êi fize
ram os officiaes da Camera de ta cidade p." a
cobrança dos 80 cr. dO• do donatiuo.

Da mesma data.

ibid. Portaria p." se fazer a despeza do socorro de
Angolla do dr.° do Cunho.

D - de março.

ff. 49. - Portaria p.a fardar os soldados êi forem de soc
corro a ngolla de vestidos espadas chapeus ou
carapuças.

De 10 de março.

ibid. Portaria p.a se dar a João de Barros Cardo o, o
necessario p." passar ao Reino.

De "* ele JUJlhu.
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fe 49 v, - Petiçam do P.o R ytor do Cal!." da Comp," le
Jesus desta cidade:: & ordem q no desp.o delIa
tem, p,a serem izentos da contribuiçãO imlosta
os asucare & tabaco do dito Cole ·io.

om, = EX,mo S.or O P.c Jacinto d' Cal'u;dlJU,cs lley

tUl' =

, Ac, = 'e Cmblll'\}:l11l pOl' conta & ri, co do Co11.° d st;L

cidade, ~:lm livrc. e izen[o~ da contt'ibuição impo ta.

Bahya, e Junho 9 de ]6G-1. E o 111 1110 qn C n>lla da

cel'Lidal1l junta tio P,o Franci 'co llIa cal'euba '. =

Neste documento alleo'um os padro' ua Compallbia o

dil'eilo~ que tom de cmbarcarem livrc, d' laixa os ,"'l'ne

1'0 c1a:'\ un. bv ura:, 'omo c·vê, é ópi;t da repl' 'SUL 1

tação original.

fe 50 V.- Portaria p,a o P,o!' mar da fazenda R,I mandar

fazer tr s liuros, p.a o donatiuo,

Dc 3 de aO'o to, D'uma nota IUal'O'inal cle Dava>lco

.'c·verifica quc o ta pOl'taria ficou. cm ·ffeiLo.

Fe Sr. - Portaria p.a

Cunho aos
Dc 20 ti

se entregar o dr.° que re ultou do
dministradores da ComI.a

G.al

março,

ibid. . - Portaria, p.a Lourenço de Britto Correa appre

sentar na Secretaria os papeis e documento p."
húa sesmaria q pretende de s. mg.'IO

De 26 ele junho.

ibid. Ordem q leuou o Ajudante Fran.co de Fi<::>uereelo,
p.a a cobrança lo donatiuo elas tres Villas,

Dn.tn la de 27 de junho e pu, sada pelo Cl' tario d'
E 'tacl B manIa Vicira R.ava co por relem do conde lo

Obidos governador, Tl'Uz á margom uma lJot.\ da me, miL

lata, .\"signada - R lVasco.

ff. sr V.- Portaria p.a informar o P.o!' mar da fazenda R,I

sobre os Eng.os q farão de Marcos Fri. Mons
santo.

De 2ü dc j ullbu.
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fC 52. - Portaria p.a o Prouedor mor da faz.'i" R.I infor
mar acerca do dr.° da obra pia.

De 27 I jUlIho.

fr. 52 V.- Portaria p.'l p.or mor da faz.'!a R. i informar aserca

do dinheyro das letras q se tomarão p.a os con
tratadores.

D' ~ ... de junho.

ibiel. Portaria' p." o p.or mar da faz." R.I fazer junta com
os Capitães, e pilotos das nauetas ela lndia sobre
a nao que aribou indo p." o dito Estado.

De 30 ti· jl1l1ho.

ff. 53. - Iortaria p." os officiacs da Cam.'" desta cidade
informarem acerca ela esmaria que pretende L.0
el Britto Correa ele '1;.'1

Do último de junbo.

ibid. Portaria p.a o p.or mar eh Faz." R,i deste Estado

mandar asistir ao apr sto da Nao cm q hia p."
a lndia Bernardo de l\Iiranda Henriques.

De 5 ele julho. 'l'l'aZ li lUHrgem a. cguinte noLa:

« E Ln portaria DnlU teue eifeito &, ~e pa'sou a seguinLe.

- Raul/. COo

fL 53 V.- lortaria que se pa sou ao Ouu.or g.\ do Crime
deste Estado, p." q emq.to não carregarem as
naos da rmada da Comp." g.\ não carregue
outro nauio algum.

D 10 de julho.

ibid. Portaria p." o p.or mar ela faz." mandar assistir
ao apre to da ao da ln lya q a este porto
chegou arridada.

D 9 de julbo. Trnz lí mar; m UIU,t not,t do SUCI' '

tal'io do E'lado.

fr. 54. 01' lem acerca das duuida entre o Cap.m mar &
p.or da fazenda da Capitania da Parahiba.

De 3 11 jnlho. ,,"cm:1 miu'g III II!!:\" xtl'n:n. noLa!'
t1l:l 13cl'Ué1l'do ieim R,wa '(;fl, d,ttnd,t UIlU d'el\,ts de ~5 e
'om ,t Hll,t n.' 'igIltLLlU',L lUL0graplta. B' ill1portallLe é$kL

cbn.l'La.
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fe 55. - Ordem que se pa 'sou acerca dos fretes. I reço
delles e car,::\'a dos nauios.

Du 7 de julhu.

ff.55 Portaria p." o P.OI' mor da fazenda R.I informar
acerca dos Eng.os de Gurupari.

De 26 de julho.

fe 56. Ordem que leuou o
para as farinhas das

De 14 d' julh .

judante Luis
tres illas.

li da Costa

ff. 56 V.- Portaria sobr as caL,-as q e an de fazer mbar
caro

De 21 ue jullio.

ibid. Portaria p." o p.or mor da faz." R.I mandar passar
prouisam do dr.° do Cunho.

Da me ma data.

ibid. Portaria p." o Prouedor mor ela faz." R. I mandar
passar certidam, do q se dispendeu no ocorro
de Angolla, e de q effeitos.

Da mo 111:1 c1aLa.

fi 57. - Portaria p." o Ouu.OI' geral do crime passar cer
tidão, acerca da carga dos nauios.

De 2:3 ele julho.

ibid. Portaria p.a se passar certidão do rendimento do
papel cellado.

Da me ma data.

ibid. Portaria p." se dar 16 arobas de poluora para a
salua da Armada.

De 2 ele julho.

ff. 57 V.- Portaria p.a se tomarem pipas de aguada p.a a
nao da India.

Da me.'ma c1aLa.
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ibid. Portaria, p." o p.or mar da faz." RI mandar pas
sar portaria da faz."' da naueta de q he Cap. li
Carlos Luis.

Da me ma daLa.

ibi 1. Portaria p." o p.or 11101' da faz." R.I fazer reser
Uí:lr na mão do Contrata lar os 200$r.8 q o CoI
legio prometeo p." o trebuto.

De 29 de junho.

ff. 5S. - Portaria, p." o p.or mar da faz." R.I mandar pas
sar certidão das faz."" da nao de q hé Cap.llI
fr. co GIz Ferras.

De 28 de julho Lle ] 664.

ibic1. Sobre os gastos q se ham de fazer com a na
ueta . s.m dos Remedias.

De 16 cle agosto cle 1663. 'om Umtl noLa explicaLiv<1

de Ravasco.

ff. 58 v. - Portaria para o p.or mar da fazenda RI mandar
fazer as despesas cõ a naueta N. S.m de Na
zarett.

De 9 cle maio LI' 166-1.

ibid. Portaria, p." o p:lor mar

a despesa cõ a naueta
dr.° do Cunho.

De 20 cle julho Llo ln SUl

da faz." RI mandar fazer
S.m de azarett, do

auno de 166-1.

ff. 59. - Portaria p.n se fazer a despeza da naueta . S.m
dos remedias do dr.° do Cunho.

De 3 de junho.

ibid. Portaria p.n se fazerem os gastos da naueta N.
S. \'Il dos Remedias.

De 16 cle ago.. to ele 1663.

ff. 59 v. - Portaria p." se darem tres bandeiras e duas cai
xas ele guerra as Companhias que vam ele so

corro a Angolla.
De 4 de lllaio de 1664.
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ibil~. Ordem q se 1assou ao ap.'1I do Campo 'imão
Fri Macl Ira p." ir aos Mocamuos.

D' ~7 I' agosto L10 mosmo 111111 •

ff. 60. - Parlaria p." se lar f oluora e bailas ao Cap.'" \
mão I' ri I\Iadr."

Da mo. ma data.

ff. 60 v. - Portaria p." o P.OI' mar mandar fazer hum limo

em iI se matricule a Infantaria do morro.
D ],0 de fi 0'0.' to.

ibiel. Portaria sobre se fazer escriuão p." se tomarem
as conta dos Thez.l'o· da Cam.'"

Dl' ] U do . L'ptcm!lr .

ff. 61 V.- Portaria sobre se fazer hum scriuão p." o Ian
çãm.'" elo dote da erenissima Rainha ela Gram
Bretan];a, e paz de Holanda ...... em ng\ppe
elel Rej. .

D~L mesma data.

ff. 62. - Portaria p.n os Off."K da Camera de ta cidade la
rem duzentos cruzados d ajnda de custo ao

argento M a) ar B.'''· dos Reys Barrenho.
Da me ma. data da 1)1' cedonte, e tl':1eta la ·ontri·

bL:içiIo 1 ara o dote da rainha. da Gran-13J'L'tanha e paz com
a lIollanda.

ibid. Portaria obre o lonatiuo la Serenissima Rainha
da Gram Bretanha e paz de Holanda q tocou a
Cap. IIi" de serigippe Dei Rej.

D r d !<C'plcmbru.

ff. 63. - Portaria para se darem 20 solda los, & 20 m.,,'·es
p." a jornada do Certão.

De 19 de ..; pt mbl'o.

ibid. Portaria para se darem pias paragens por onde
passar o Cap.'" mar Gp.'''· RaIz Adorno os man
timen tos necess.l'u,

Da Lllcsnm data.
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CC 63 v. - ParLaria I ara se darem 20 espingardas, tres ar
robas (de po!vora) tres de ballas, & tres de mu
mção.

Da lllO:;ID:l unta.

ff. 64. - Portaria cõ q foy o Cap.1l1 M.·I da Costa ter pre
uenido farinha, e espingardas p." os soldados q
vam ao Certam.

De 33 uo seplemblo.

fC 64 \'.- Ordem q leuou o Ajudante An. to de Mattos, as
Capitanias de S. V.t, indo a buscar dr.° q re
sultou a faz." R.I do Cunho.

Do :?3 do epLembl'o ue lf)6·t

fC 65. - Portaria q lcuou a Esmaca q foy as Cap.c. do
'uI, leuar ajudante Mattos.

Jh mesma daLa.

ibid. Portaria para se dar a farda Geral.
Do 2 d janeiro de lG64.

ff.65 Portaria para o p.or mar da faz." R.I deste Es
tado, mandar fazer os li LIl-OS p." a receita e des
pesa do donatiuo.

:00 29 cl ma.io do me'ulo anno.

ff. 66. Portaria, p." ir assistir na força de Paraguassu,
Balthesar dos Reis soldado.

De 18 de octllbro.

ibid. Portaria p." o Ouuidor ;.1 do crime deste Estado
tirar informação das pallaLll'as do Cap.'ll Paulo de
Azeuedo.

D 23 de octubl'o.

ff. 66 v. - Portaria p." se entregar o forte S. Pedro, ao
Alf.oS reforma lo B.to Teixeira.

De 30 d o ·[ublo.

ibid. em íiÜt!o.
'fl'n.cta de dcspezas feita com o expedicll te eh ecre·

kll'ÍLl du E:;Lu.do, u é d.lLndu. du 25 tiu novumbl'o.
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ff. Ú7. - Portaria p." se mandar r stituir O dr. n do man
dado q o officiaes ela Cam."" mandaram pagar
a An. to guedes sendo elle oAlcia1 actual da mes

ma Cam. ra

D 12 ele dez mbl·o.

ff. 67 V.- Portaria p." o Thez. ro do donatiuo nam pagar hü
m.'lo q se passou a hú dos Officiaes da Cam. m

desta cidade.

])e 13 de deZl'mUl'O.

ibid. Portaria p." se cobrar hü emprestimo p." se dar
raçam íl infanteriíl.

DI.: 17 de dez muro.

fi. 68. Portaria q se passou ao Ouuidor g.' do cnme

p." autenticar huns papeis, e cartas de Pernam
buco, e as traser a Rellação.

De ] G le d zemul'o, com uma nota llul""illal ti e-

cI'ota"io do E,tac!o LllLLllda d 20 d me, mo mez.

ff. 68 V.- Portaria q se passou ao Ouuidor g.' do crime
com os pap~is, e cartas de Per.co para trazer au
tentico a Rellaçam,

De 16 d lezembro Llu rer, rido anno de 16ü-l.

ff. 69. - Portaria q se passou ao Thez. ro do papel sellado
p.a correr o papel q ouuer atrado (atrasado) de

1661.
De 2 de jlwei ['O de 1665.

ff. 69 v.- Portaria, em q se reforma, e extingue a Comp."
do Capitam Gaspar Pacheco de Contreira , e re
partir os soldados p."Ul ou tras.

De 11 de dez mbl'O de 166!,

ff. 70. - Portaria p." se darem vestidos, e [arram. t
". p." os

Indios, él d s ram 10 rtam.

D' ~ de jllllUil'o ue 1665.
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ibid. Portaria q se passou acerca do preço dos fretes
dos nauios que carregam p.a o Reino.

De 4 de fe,er iro do mesmo anno.

ff.70V.- Portaria p.a se entregar o dr.° do sal ao Thez. ro

g.' da Camera.
De ~O tI· ii ver iro.

ff. 7I. - Portaria p.'" o Thez.l'o do papel c~llado fazer hum
empre. timo de cem mil rs ao Thez. ru da Cam.m

Da me. 01:1. dala.

ibid. Portaria p." se tirar residencia do p.ur mar da
faz.a R. I deste Estado, para. continuar no cargo
de q s. mg.de lhe fes m. e

nc 25 de fe,ereiro.

ibid. Portaria p.a se darem cem mil reis ela m." ordi
naria, ao Cap.Jll JOãO Henrriques.

De 26 de fi vel'eiro.

ff. 7 I V.- Portaria p.a seruir o Sarg. to mayor Antonio Pr.a

de Prouedor mar.
De 4 de Q)nl'ç

ibid.

ff. 72.

Portaria que se passou para os chamados a junta
possam dar seus pareceres por escrito fir:-nan
doas de sua mão.

De 10 de março.

Portaria ii se passou, p.a o p.or da Alfandega
ajustar com os Capitães e Mestres dos naulOS
o dia em q ham de sair deste porto, e ir em

conserua.
Da me. ma daI-a supra.

ff. 72 V.- Portclria q se passou ao Omlidor G.' do siluel
(sic) Affonço Soares da Affonceca p.a se tirar
húa informacão juridica do procedim. to de Hiero
nymo da M.ca

Da 4: do ltbril. TI ncta- e do govornador do Pcrnnm

buco J eronymo la Mendonça Furtado.
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ff. 73. - Portaria q se pas ou ao P. r mar da faz." RI p."
fazer asinar hü termo aos M str s dos sint:o
nauios p." irem em con erua.

De ]] de abril.

ibid. Portaria q se passou a L.0 de \ reu e Br. to

Juiz ordinario desta Cidade p." Ir a Taparica tirar
devassa ela morte q succed<.::u cm casa le Juzeph
Barbosa Leal.

De 23 de aUl'il.

ibid. Portaria que se.....
O I'c.lo do 1itul0 e lá tl petlaçado. Pr éta pol'l,n.

via mnnda o p;ov 1'llndor enL1'c::"fll', pO!' m11'e timo no

']'he oUI'eiro O'I!ral do Estado um qunrt 1 do dinheiro to

('anlc:to unho (ln, mo da, vindo da c:tpitnnill. I I, i.

('(,lIte, P:11':1 di~pend('I' ('11m o,: de,:;>mha"gado,'·s e m~Li::l

peRROtlR da folhn.

Dataua de 25 de ~bril.

ff. 73 v,- Portaria p." fj o P.OI' mar mande dar sei arobas
de poluora, e bailas e murão a es e respeito ao
Capitam M.e' de 11",/° M.ns

De '* de maio.

ff. 74. - Portaria q se passou
sidencia do Cap.rn
mar da fazenda RI

De 23 do tlbl'il.

p." se nam suspender a re-
n. to Lope de lhoa p,o,·

deste Estado.

ibid, Portaria <1 se passou ao Cap."' mar da Capitania
elo Rio grande para poder liSI ender com a In
fantaria 60 rs. los disimos.

De 13 de maio.

ibid. Portaria q se passou ao P.OI' mar la faz." RI
sobre a obra pia.

De 20 de 1l1f1io.

ff. 74 v. - Portaria ii leuou o Sargento DioO"o Pinhe) roo
De 28 ele mp,io.
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ibid. Portaria p.a ir o Piloto da Capitania recolher, os
Galleões q se esperam da India e Rio de Ja
neiro.

Do 2 de junho.

ff. 75. - Portaria q se passou p.a os P.c" que assistem na
ldea do pirihl anta se lhes entregar os In

dias, e I.n lias laquella Aldea.
JJ' 3 ele juuhu.

ibid. Portaria q se passou ao Cap.m An. to de Queiras
Cerqueyra, e o Cap. m Fran.co Telles de meneses
p." ir assistir de O'uarda da naueta da India.

D 11 ele junho.

fr. 75 V.- Portaria q se passou aos Tribunaes deste Es
tado e juisos d lIe para não correr o papel cel
lado ij não for ru bricaclo pIo Chanceller.

De ~3 tl junho.

ibid. Portaria que se passou a iliguel Pinto de Frei
tas para acompanhar ao p."r mar nas occasioens

em que seu pa) o não pudesse fazer no exer
cicio de seu officio.

Datada do 1." do julho.

ff. 76. - Portaria que e passou ao p.m· mar da faz." RI
deste Estado sobre o Galleam ." do Po-

pulo.
D 26 ]e julho.

ff. 76 V.- Portaria p.a o P.''' mar da faz." RI deste Estado
mandar I ar verbas nos ordenados do chanceller
p." se lhe não pagarem athe ordem de S. Mg.d6

De 26 d julho. TI'az ri. margem uma apo.Ulla nll
tógl fi pLa do B 1'J]:lJ't10 'i iciJ':l TI" x·n. (;0, latada tle 27 tlo

agosto.

ff. 77. - Portaria p.a o P.o,· mar ela faz." RI mandar des

embarcar todo o fato e fazendas do S! D. Pedro

ele Lancastre.
Do 4 de ago to.
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idid. Portaria q se passou ao Cap.m P.o Machauo Pa
lhares para exercer o car;:,o de escriuào da Al
fandega de q he propietario (sic) Amaro Ma
chado Borges.

De ... do ugo to. NITo i'\c-pódo "C!'ificul' a dnta pr

eisn" 1)01' CHl:ll' O ll1n,nll. cripto dila '01'.\(10 nCRl ponc'lo.

ff. 77 v.- Portaria que s passou ao p.or mor da faz." R,I
acerca da farda dos Contratadores pas ados.

D 7 d ngo lo.

ibid. Portaria p.a o P."1' mor la faz." R.I mandar com
prar os mantim.tos necess. ros p." a gente e em
barcações q hora enuia a Pernambuco.

De 29 de julho,

ibiel. Sem tilulo.

Dlltlleln, d 7 de ag to. Et umn, portaria mnnunmlo

o Pl'oyedor ela fa:~cuua 1'oal tc..,mal' ao l'ospcctiyo eontm

ctnelo1' ns fazenda prccisas pm'n, fal'tbm nto un, infan

taria.

ff. 78. - Portaria sobre se dar farda g.'
D 8 ngo lo.

ibid. Sem titulo.

D 14 de ngo to. No, ta portal'ia ,c-c n de licença

:1. Pntneiseo Leito do Am~lI'nl, oIdado da companhia do

c-api tão SebusLião de Goes d A1'll,o'ão, para I a.-sal' pal'a

n do capitã Franci::ll: de Oliveira.

ff. 78 Y.- Portaria q se passou ao p.or mor da faz." R.
âcerca do Dez.or M.el ele im."" Peixotto.

De 25 de ao-o. to.

ibid. Portaria q se passou ao Cap.1lI Bernardo r.1\ Ra
vasco âcerca ela propina q tem na chancellaria.

De 18 ele agosto.

ff. 79, - Ordem q se passou ao Sargento mayor da Ca
pitania dos Ilheos.

De 26 dc ago to.
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ibid. Portaria p.n o p.nr mar da faz." R.I mandar dar

as duas Companhias q vam p." lapendippe a
poluora e baIlas q he estillo.

D 7 I eptcmb1'o.

ibid. Não ira::: ti/do.
D 10 de o·ep1. mbro. E' a nom açiio do alD re Ma-

1I11 1 Fcrnand Gago para caLo da cxp diçiio mandada
ao c rtiio contra o índio bra,o.

fr. 79 v. - Portaria p." o p.or mar mandar extinguir e dar
baixa em seus assentos ao T.e An. to de Britto,
An. lo de Miranda CateIla, e aos furrieis de am
dos os terços.

Do último d j1l11ho.

ibid.

ff. SO.

ibid.

Portaria p.n o p.nr mar da faz.n R. I mandar dar a

cera necessaria p." se seI brar a victoria q hora
timos (tivemos).

N;i'o se-póde vcrifirar a dab., P01' c. tnl' lIC. te POll('tO
ropto o man II (:ei pto. Refel' -se ri, vi ·torin alcançadn ])olfts
firma POl'tllgu-za. sôbr a.. ' de Ca. tella em 1I10ntes Claro~.

Portaria q se passou ao p.nr mar da fazenda R.I

deste Estado para se concertar a nâo J .. do

Populo.
De ... d novembro. E bí em bmnco o dia,

Portaria que se passou ao p.nr mar da faz." R. I

para se nam darem ordinarias aos frades de S.
Fran.co em Pernambuco q.to he tão notaria o

exeço q os Religiosos .
D 29 d lezembro. O que e niio poudo tl'an. Cl'cver

10 titulo tá inutilizado 11 lo e tndo do manu. cripta.

ff, 80 V.- Portaria que e passou ao Doutor Bernardino de
Macedo \ elho para seruir de ouu.or g.1 do Crime
nas pergunta q se hão de fazer a Fran.co do

Amaral.
D Z5 de lrzem111'1\
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ibid. Portaria que se pas ou sobre os Ofr.°s da Ca
mera da Villa lo Cairu sobre o Juiz ordinario
da finta dos 300$ rs.

De 17 c\ dezembro.

ff. 8r. - Portaria éí. se passou I." o Juiz ordin.''O do Cairu
tirar deuassa d Fran.c" de maral.

] (' 30 de dt'z 111 111'0 tlt' 1665.

ff. 81 V.- Ordem ii se passou ao p.'". mar p." passar praça
ao Alf.cs n. to lo Prado ela Comp." elo Cap.m
Joam de Avilla á do Cap.1ll n. to de Faria.

D 7 de j:w iro d 1666.

ibid. Portaria que se passou para seruir de carcereiro
M.cJ Ro~z Porto durante o impedimento de seu
pay An. to Raíz Porto ii o seruia.

De 22 d jnn iro elo me. mo n1ll10.

ff. 82. - Portaria que se passou ao Dez.or o D.or Joam
\ anvenssen para tirar I uassa de todos os Offi
ciaes d justiça e fazenda.

De 27 le no, 111hro d 166..

ff. 82 V.- Portaria que se passou ao P.or mar p." pagar o
ordenado ao Des.'"· gost.o de Aseuedo Monteiro
de chanceller da Rellaçam deste Estado.

De 15 de fi vereiro el 1666.

ibid. Se71z titulo.
Datada de 23 de fevereiro do me. mo anuo. Ol'dcn:t

que, e·d" todo o favor e aju la a dou. l' ligioso d S.

Fran ·i. CO, fJu vão a uma liligenei:t lo . eu c mmiE'sario
geral.

ibid. Sem tltttlo.

Datnda de 28 de fe\ l' iro. Por ésta })Ortlnift mnnc\n
O govern:H.lOl' conde de Obido. pagnl' Da villns de Cnirll

e 'amamLÍ. ns farinha., que Dellas se·compraram 1ara ,.
infantaria da cidade da Bahia.
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FC 83. - Sem titulo.

Da mesma data, upra. E' uma ol'delll do governador
ao aj udunte FJ'Uncisco de Figueiredo encarregado de pa
gar as farinhas vindaB de Oainí. e Oamamú, e que não
t ve effei to.

ibid. Tambem 7lão traz titulo.

Nilo se-póel v rifi<:al' a lala. Ji;' uma ul'llem au 1- 

feriJo ajudaute pam trazer pl'e o o Juiz Ja Villa de Oa·
mamú Manuel Affon. o.

ff. 83 v. - Mlo h'az eg'ua117'lente b"l7tlo.

Datada de ~ de J1lal·ço. Por é;;;ta porb11'ia in 'umhe

° governador ao dI'. Bel'nal'dim ele :JIacedo Velho, de,",'Ill
bal'gador dos aggravo d,l Relação, el '. -ntiical' em I' '1'

gipe d'J:JJ-I'ei do proee limenl do ollvidol' ele Pernam
buco no Rio cl S. Fl'an<:i '<:0.

ibid Portaria q se passou sobre as farinhas das illas

de Boupeba Camamu, & Cairu.

De 7 de m:U'ço.

ff. 84 V.- Portaria que se deu ao judante Luis Ali p.n ir

cobrar os 80. cr.dO
" & sal ao Reconcauo, a

mesma se deu ao judante Fran. co defigr. do &
An. to de Andrade.

De 30 ele abril.

ff. 85. - Portaria que s passou a Manuel da ilua..

De 5 le maio.

ff. 85 v. - Portaria que se passou a 1\Ianuel da ilua.

Da me ma data dil pl'ee ucnt .

ibid. Portaria q se passou aos adiministradores (Sl'C)

da Comp." Geral.

De 19 de maio.

FC 86. - Portaria que se passou ao P.o Jacobo Rolant.

:P. 27 de maio.
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ibiel. - Portaria êi se passou ao ouui 101' do siuel p.n se
tirar 1 uassa lo cau o (I oced o na anta ee
nas Essequia. da enhora Raynha de Portugal.

TI, ~9 do mc:;mo mel'. e nnno.. E'st:1 p01'tilrin CQnu'f'{/:

= Porqnanto ,tHn lo hoje na ,anta. 'ee de til çi.

dacl píl1'R se lembl'íll' m (sic) ii E quiil da. el' nissima

Raynha No.. a 11 11 ora (que ("ta no Ceo) hou'ue hum:1

Rebulnçam: ronuem ahl'ign:l1'i"(, qllCnc foram o. cll1pa

tlu =
A rainha a que allutlc ii 110rtul'ia. . d, Luiz:1 I Gn

mão, 111»(' do rei.' d. Affon o VI d. Pedro II, fallecida

:1 27 de f"v l' iro d'c . e :1nno de 1666.

ibid. Portaria êi se passou a Fran.co alurez.
D 9 I junho.

ff. 86 v.- Portaria êi se passou aos P."s da Comp.n (resi
dentes na capita71ia do Espi7~itO a71do).

1'(' 16 de junho.

ao Cap. m da freo'uesia de
entr gar os Indios tocantes
lo ... mesma se passou ao

ibid.

ff. 87.

Ordem êi se passou
Jaguarippe p." fazer
a Aldea do sp. to

de....
De 15 de junho,

Portaria que se mandou pas. ar ao Mestre Ma
nuel Correa q ora parte p.n a Ilha da madr."

De 18 d junho.

ibiel. Portaria ii se passou a Manuel de Teue Cam!O
morador na Villa do Cairu.

DR data da pr ccd llte.

ff. 87 v.- Portaria êj se passou p." se dar 111 quarenta mil
rs'. ao P." Prior do Conuento dos Carmelitas;
vinte & ao Mestre ele Capella, outro tanto.

Da mesma data.

ibid. Portaria ii se passou p." lar aos Religiosos de
. S nhora elo Carmo o docel de \ 'ludo l· tn 4.

esteue na Eça ela Senhora Raynha de Portugal.
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InanllS(;ril'Lo ef;Lí, illuLijizauo

ap na.' se-vê que é lo ::tIUlO de 16G6.
no logar da daLa.,

ff. 88. Portaria (} se passou a M.el de oliur." p.a senllr
de Carcereiro da Cadea desta cid."

De :~O uejllllho d 1C66.

ff. 91.

ibid lortaria (1 se passou ao Capp.1ll Manuel de figr.<!u
pera se dar as fardas.

De G de jujho do me 'mo alIIIO.

ibid. Portaria ii s passou sobre o D.or Jorge Secco
de Macedo chanceller <1 foy da R. call' deste Es
tado se embarcar.

De d jlJlho.

fi. 88 v. - Portaria q se passou ao L.'lu Joam do Prado Ri

beiro surgião mar ii foi deste Estado pera se
embarca (sic) p.a o Reino.

De 10 de julho.

ff. 89. - Iortaria p." e carr -arem os nalllOS.
D' 1-1 ue julho.

ff. 89 v. - Portaria ii se passou acerca donatiuo.
Du 10 de julho.

fr 90. - Portaria II se passou sobre o tabaco.
D r de julho.

ff. 90 V.- Portaria ii p:lSSOU acerca de embarcar todo o
pao do Brasil na frota.

D 19 de julho.

Portaria ii se pa sou ao Cap.lU Leonardo da Costa
p.'" ir com a Infanteria as tres Villas.

De 22 de julho.

ibid. Portaria, ii se passou p.a se dar a D.or Fran.co Bar
radas da lVlendoça Vinte mil (ré':,,) p." a despeza
do luto da Sfíra. Rl) nha q esta cm gloria.

De 33 de julbo.
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ibi 1. - Portaria q se passou ao Ajudante dos Indios.
Da me ma da t.a.

(a) gostinho Raíz ii
fira elo Populo.

ff. 91 V.- Portaria, que se passou
hera Piloto elo GaIleam

D 29 lo julho.

ibiel. Portaria p." se manelar dar ao' Tenente General
le Artelharia BaIla, e poluora p.n os fortes.

D:t ln smn data.

ff. 92. Portaria q se passou ao p.or ela poluora elo Gal-
leam . S. rn. elo Populo.

De 30 do julho.

ibid. Portaria q se passou as trez naos le Guerra do
Comboy.

De 6 d agosto.

ff. 92 V.- Portaria para se trocar a poluora elo Galleam
Senhora elo populo.

]) 30 d' julho.

raibiel. Portaria para se elar poluora ao Galleam
elo Populo.

D 11 de ngo to.

ff. 93 - Portaria q se passou ao p.o Suprior da Comp."
ela Cap.ui" elos Ilheos.

D 1G do agosto.

ibiel. Portaria q se passou ao p.or mar para mbaEcar
o pao elo Brasil, e mais madeiras.

D 19 d ngosto.

ff. 93 v. - Portaria q se passou ao Cap.'" elos Inelios ela
Alelea elo spiritu Santo Alexanelre Tourinho.

De 30 do ago~io.

ff. 94. - Portaria g se passou ao Capitam elo Campo
Gonçalo lopes.

De 2 J' . cl-'LollJll'O.
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ibid. Portaria q se passou p.a se dar farda a dous
Terços de Infanteria do presidio.

De 3 de septem bJ'o.

f{ 94 V.- Portaria q se passou ao Alfei da Freguesia de
anta maro da Pitanga ntonio Vir." p.a pren

der tres homei'ís.
De 16 de sepL'mbl'o.

ff. 95. - Portaria, <i se passou p." se mandar escrauos a
fazendas e Engenhos de iIarcos de fri Moncan
tes (atiás lI.follsall/o) na Capitania do sp.to anta.

De 2-! d RcpL J1] b1'O.

fC 95 v. - Portaria, ii se passou lJara serem presos os di
simeyros do Ramos elo anno passado elo Recon
cauo desta Cidade.

De 30 de CllLembJ'o.

ibid. Portaria, q e pa sou ao Cap.1Il da freguesia de
Jaguarippe, Henrique ele Quinsaroda para hirem
os soldados correr o matto.

Do 13 de octllbro.

ff. 96. - Portaria, que se passou ao Capitam mar ntonio
ele Couros Carneyro.

De 14 de o ·tubl'o.

ibid. Portaria, éí se passou ao lf."s D.es Pires y. está
na cõstançia do Cairú.

De 29 ele ocubl'o de 1G66.

ibid. Portaria éí se passou acerca dos Religiosos Car
melitas descalços.

De 25 ele octubro do 16135.

ff. 96 V.- Portaria q o p."r mar da Caz.'l" R.I, man lou fazer
hú quaclerno, e outras clespezas p." o Galleam

Senhora do Populo.
De 16 d' .i llUl10 d' lGIj6.
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ff. 97. - Ordem (i se passou ao Cap.l\\ da freo'uesia de
Jagllarippe I ara e pr n lerem húns Indios.

D 1Z tl· no\' 'll1bl'U ÜO m mu an 110.

ibid. Portaria pera s r Cap.1II da Idea dos Indios do
Camamll Ignacio Tau yra.

De 13 de no,ombro,

ff. 97 V.- Portaria q cerca de se tomar o Pao do Brasil
para se embarcar l.a Portub·al.

De _2 d no,om bl'o.

ibic1. Portaria (i cerca dos I c1egios . de am Fran.""
desta cidade.

J) 27 do nonmbl

fr. 98. - Ordem q se passou ao P.o!' da Ifandega Llcsta
cidade acerca dos cauallos q hão le ir para n
golla.

Do ] .• do dezcmbro.

fr. 98 V.- Portaria ii se passou sobre se não ter socorrido
de noue meses a esta parte a Infanteria desta
praça, ria q.1 foi . Ex." seruido mandar ao P.o r

mar la faz. da R. I e decem seiscentos mil rés a
Cam.1'Il por emprestimo do Contrato las ballea .

D 10 de d zcmbl·o.

ibid. Portaria sobre a Infanteria d ste pr sidio C não
tem socorrido p." cujo efeito foi . Ex." seruido
ordenar se tomasse por em pr stimo as letra' II
vierão nos ultimas dous nauios de Angolla.

J) 4 d dczcm bro.

ff. 99. - Portaria fI s pa sou sobre se dar desa eIs mil
rs. todos os meses a An. to de Andrade de olíua.

J)o 11 do d 'zembro.

ff. 99 V.- Portaria q se pa sou sobre An. to la Fonsseca

pagar 37'$650.
J)e 2-1 ri' dozcmll'u.
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iI ido Portaria il se passou ao P.OI' mar da faz: l
" R. I

deste Estado sobre o Galle:lm . Senhora do
Populo.

De :':6 d junho.

ff. 100 V. - Portaria p.a

mandar por
ler p." se lhe
l\lao' d"

b'

D :37 de a"o to.

ff. I ar. - Portaria iJ. se passou sobre o D.lul· Jorge Secco
ue ifascedo Chanceller q foi çla R.aUl deste Es
tado se mbarcar.

])e de jllllb de 16GG.

f{ 101 V.- Portaria que e passou acerca dos Religiosos de
am Francisco ii vierão de Pernambuco.

Do 9 do janeil'o du 1G67: E' seguid~. d'uma apostilla

dalada do Dl<' 'mo dia. ' que começa:

= E não 1" liLuindo logo com etroito o dilo ~"'J'eY

])omin"o. tht llmpciaçilo ao diLO Commis a1'io 0'.1, &,

gual'diml1 c bulhado~, =

Tra 'lam cRte dali d cumentos cl,~ "iolenta po 8e
qlle tomal'üm cio 'onvento de . Fnwci eo da cidado d:~

Hauia rc~'rido hei Dominl-Ços, e mai frnd' da mc m:.
ordem "indo' d' ])crllam bllco, expul ando O' l' pecLivo.

'ommi . ario e guardião de ua' lrelazias.

ff. 102. - Portaria ii se passou ao Sargento ntonio Páes
com tres soldados.

D· 1D ue janeiro do ln lUa anno de 1667.

ibid. Portaria ii se pas ou a iculao n. to Barbr.u de

pada .
])a dala U,l pr.!' d nte. 'rract,t ue um uarboiro, que

fônt leito .Jfistel', e que pede o cusa elo cargo pai' não

• :I bel' 101' e es '}' ver.

fi. 102 V.- Portaria ii se pas ou p." o Cap,IU judante de
Tenente ir fazer deligencia com os frades de S.

Fran.co
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J)e ~3 cle janeil'o, V'r a ainda ÔUl' O bulbo do
l'onnmlo de ,'. Fmll 'i"o P lus rcJigio os de PCl'I111ID
uuco..

ibid. Portaria <1 se I as ou p." o P.OI' mar mandar pa
pel p." a ecretaria e para n. to de ousa de
Aseuedo official mayor leuar os emulumentos, ii
tocar a Secret,!'"

Do Lv de janeiro. TrucLa da ubstitnição de Bel'
mu'do TIavasco no seu emprêgo uo eer tario do ESLudo
o cOllleçrt:

= Porq.te o Cal it:lm Bernardo Vi ym l{anl e S '
cret. ro t!e:te H 'lado .·ttt empedidu, e pl'e'o !la mais de
oito lU ze', &, Ilalll tr'ILa d LL Ji,TamolJLo: =

ff. 103, - Ordem q se passou ao Contratador "M."I li

( llvares) 1\Iillão p." se cobrar o ii se lhe deue
dos disimos do anno passado.

Do úl ti mo de janeiro.

ff. 103 V.- Portaria q se passou p." s p!'enderem hüs ne
gros do Armeyro An. to Parente e do urglão

João Pinheyro.
De.7 de fevereiro.

ibid. Portaria que se passou para seruir o Cap."1 Joam
Peixotto da Silua juiz ordin. ro de juiz dos orfãos
desta praça.

De 13 do fevereiro.

ff. 104. - Portaria que se passou ao arg. to An. to Paes.
De m.esmo data supra.

ibid. Portaria q se passou acerca do CapitãO 1aula
Machado de Vasconcellos.

De 9 de fevcreiro.

ff. 104 V.- Portaria que se paçou sobre se trazerem húns
Indios.

De 1 de março.

ff. 105. - Portaria (1 se passou a D.oS Francisco de 'Carua
lho p." ser escriuão da Camera desta Cidade.

Da Illo..ma uala.
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ff. r05 V 1) t . F co d N ros. .- ar ana que se passou a ran. e ego ......

Da mo. ma data.

ibid. Portaria ii se passou p.~ o p.or da Alfandega man

dar registar húa carta do P.OI" da faz." R. I da ilha

da Madr."

De 20 do março.

ff. 106. - Portaria ii se passou p." o Cap.fi mar An. to de
Iamão vir dar conta a S. Ex.a sobre não dar

cumprim. to a húa prouisão.

De 22 de março. E' relativa á capitania do Sorgipo
d'EI-Rei.

ibid. Portaria êi se passou a Manuel AIures Barros

p.a correr com o tabaco.

De 23 do março.

marco.

Portaria ii
Cap."i" de
p.IO

De 2-± do

ff.l06 se passou p.a ii os mercadores da

englppe possa vender em toda a

ibid. Ordem ii se passou p.a o sarg. to Braz Piz.
Do 1.0 de abril.

ff. 107. - Port. ra que se passou p." Diogo de Canr.o Fo
gaça ir fazer inuent.l"o<

De 16 d abril.

ibid. Portaria p.a hirê os judantes Luis Alurez da
Costa e Fran.oo de Figuereydo pIo Reconcauo

desta Cidade a cobrar a finta.
De 29 de aUl'il.

ff I07 \ .- Portaria ii se passou sobre se nam pagar o do

natiuo da finta ii se botou.
Da me ma data.

ff. 108 V. - Portaria que se passou p.a o Capitam Antonio
Guedes de Brito p.a vir fazer inventario dos pa

peis la Secretaria.
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Do 6 cio Jnai . NoaLü dala '>ilava, hayj;l POl'lO do IIIll

anilO, pro'o o socl·'tario do E'Lauo, BorlJardo Vieil';l lla
,a,,;' .

ibicl. Portaria q u se passou ao p.or p." ir a nao da
India, . ~!" da Guia, e S. João Baup.t"

De D lo maio.

ff. 109. - Portaria (1 e passou sobre o ust nto da Infan
teria.

D 14 de maiu.

ibid. Portaria que se passou p." se dar farda
De :.j de m'li .

ff. 109 V.- Portaria il s passou sobre ir o ap.lU 'ebastião
Barbosa ele lm.u" ao Rio de Fran.'·o e a e-
rigippe D~1 Rey.

D 2G do março (PlIrel'e !tau'/' ellgano 110 me:),

f{ 110. - Portaria il se passou aos Moradores da Fregue
sia de laragugippe e Paragassu.

D' 27 de mn.io.

ibid. Portaria 4. e I assou ao moradores d Jagua,
nppe para fazer ntrada m hü lVIocambo.

De 6 cle j UJI Lo cio rno,'mo :tn n I 1667. 'om é:sLa
te1'miua o regi:;to da.. purLaria.' e uru u::; do 'ondo de

Obiuo~, cujo goveL'flo ,;li aLé o dia 24 d' s m z e alIIlO.

'omoçnm n. do ~ ou sueco 01', AI 'xanuro de Sou a }'l'cire.

f{ 110 V. - Edital êl se botou sobre partir a frota a ql.finze
de Agosto.

De 16 de j II nLo do ru(' 'rido aJlllO.

f{ I I 1. - PorV" que se passou p." e fazer um docel a
dr.", & bofetes p." Palacio.

Da me Jn:l clata.

ibi L Port.'·"· que se passou para se descarregar a mo
da India !" da Guia, & Sam Joam Ball-

,ptista.
]Ju 17 LI' j lllJ I..LO.



255

ff. I I I V. - Portar.n q se passou ao p.or mar p." se cunhar

dr.°
De 19 I junho.

ibic1. Port.r, que se passou ao p.or mar sobre dar posse
ao Cap." Fran.c° Telles ele lenezes da Comp.",
& o mais ii na carta de mg.de se contem.

De 20 dQ junho.

ff. I 12. - Portaria ii se pasou pera se dar a farda G.1

Da me ma data.

ibid. Portaria 1 se mandou passar ao Thenente gene
ral Pedro Gomes.

De 23 d j l1nllO.

FC T T 2 V.- Portaria ii se passou ao Cap." mar de Serig-ippe
p." nam deixar partir barco sem -1 traga a Fl'an:o
Bibr.o Barbas.

D 26 d junh .

ibid. Portaria que se passou sobre o Capp." Bernardo
Vieira Rauasco ecretario de Estado.

De 21 de março do me.. mo allDO de T667 e rio go
verno do conde de übidos. E' rolati,a a queixn. feita. fi,

el-rei pelo dieta ecretario ac-êl'ca d d, pel'dieio. na fa
zenda roal do E tado.

ff. I 13 v. - Portaria ii se pasou ao Thenente G.' Pedro 0'0

mes sobre os Calafatez.
De 27 de jllllbo aScignadlt pOl' Alcxandl' de ou>:a

Freire.

ibi 1. Portél.riêl. ii se mandou dar hum barril de poluora
pelIo prouedor mar.

Dn TIl • ma data.

ff. II4. Ordem ii se passou p." ir a casa do Cap." An. to

de Couros Cam.ro buscar noue calafates, e cara
pinas de Ribr.'

Da data das prcc dentes.
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ibid. Portaria ii se mandou pasar ao Prouedor moI'

sobre homens de negoclOs, e uarias materias.

nc 30 de junho.

ff. I 14 V.- Portaria q o s.or Gouernador mandou pasar p."

asentarem prasa os pagens.

D 15 le junho.

ff. II 5. - Portaria que se pasou ao Doutor JOãO Vanuen

sem sobre as diligencia ii uai faz r â capitania

de Pernambuco.
De 30 de junho.

ff. I I 5 v. - Portaria digo Ord m que se passou, para se bus
carem os marinho roo da nao da ln lia.

De 11 de julho.

ibid. Portaria q s~ pasou aos Capitaens sobre, o dote,

paz de Holanda, bebidas da terra, e resto do

sal.
De 13 de julho.

ff. I 16. - Portaria q se pasou sobre pagar o Prouedor mor

ao Dezembargador Fernam da maya Furtado o

(1 se lhe estiuer deuendo.

De 15 de jnlho.

ibid. Portétria en ii se manda dar húa arroba de pol

uora e baIla a esse respeito p:" a com panhia do

Capp.m JOãO da ilua V.'''
De 21 ele julho.

ibid. Portaria, en ii se manda
cial, da Sec.rI< Luiz de

De 22 de julho.

asentar a praça Ao offi

ouza Marquez.

ff. II 6 v. - Portaria en que se mandou a casa de tIatheus

Luiz Vas no caminho da ldea buscar uma lnda

(sic); e a casa de Manuel Gomes outra lndia

casada da mesma Aldea.

De 29 de julho.
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ibid. Portar." que se passou p." o D.nr Affonso Soares
de Affonssecca tirar deuassa de se minar a en-
xuula.

D 4 dc agosto.

ff. r Tí. - Portaria ii se pasou sobre os Religiosos de sam
Francisco.

Dat~da de 2 dc ago to. Rcfcl'c- e ao conf1icto r:JI1C

. ·dera: 110 convento do } I'anei CaDOS da Bal1ia, dA quc
tm ·tnm as pOI'tari:!. que ,êm n ste reO'isto a ff. SO, 101 v.

102 v., e começa:

= Porquanto . mg.de (que Deus g.de) me e creue em
carta sua de dou. de Â.bril deste pre ente alUlo,'q hauen

do mandado CaD iderar por pessoas Doutas, e timoratas
a inquictaçoens cj hauia . ntre O' Religio 0>\ capucho.
de ta prcuincia do Bm iI, tinhn ]'e uluto (como Rey ehris

tam) aC'odir ao. granc danno. do e"pcl'itllUl, e tcmpo
ral: =

ff. J I 7 v, - Ordem q se passou ao p.or mar da faz." R.I sobre

o.s Trapicheiros.

Do -1 de ago. to.

ff. J T8. - Orelem q se passou sobre
do Cunho p.n conserto dã
João Bauptista.

De 5 de a r,·o. to.

darse O d. ro da Casa
au da Inelia Sam

ff. J J 8 v. - Portaria en q se mandou dar aju~la de custo ao
Cap. m de guarnição ela au ela India N. S. da
Guia, e & Sam Joam Bauptista.

Da me m:t data.

ibid. Portaria em ti se mandou dar poluora. ao The
nente G. 1

Da mc.m(\, data.

ibid. Porta.m que se passou ao D.tor Christouão ele
Buro-os sobre fazer embarcar as cx."" de asucar

q estão nos Trapiches.
De 7 d ago. Lo.
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ff. I 19. - Portaria q se passou 1.° o J\H rcs da Com[ .0

da ordenança da cidade cobrar o dote, e [az.
De 8 de nO'o to.

ibid. Ordem fi se passou ao saro-. in D.oS unez, sobre
húns indios dos R.dos P.cs da Comp."

Dn TIl ma data.

ff. I 19 v. - Or lem ii se passou sobre os trapicheiros.
]) O d· n..;o to.

ibid. Portaria que se passou ao R. ,lo Cabido sobre o

dr.° da tI itra.
De 14 de fiO'OstO.

ff. 120.

ibid.

ff. 121.

ibid.

Ordem ii se passou ao p.nr mar da faz." R. I p.o
se darem 5i c.'lns aos dm nistra lares da ComI ."
g.1 do dr.° tocante a tIitra.

D 18 de ngo;:to.

Portaria que se pas ou sobre o dr.° I ara o con
serto da Jau da India J . C1a gu ia, e am

João Baul·t"
De 26 d ago. to.

Portaria fi e pas ou ao Alfere. n.'O de Paiua
p.o lhe entregar o posto de Alferez Dom fran
cisco do Cap.1Il L.co de Arahujo.

De 15 de OC·tll bl'o.

Ordem fi se passou ao Cap.1Il mar da CaI."i" de
. \ icente Agust.° de fio-r: 1o p." prender a D.'M

de Alm.'l" Patusca.
Da daLfi cln pI' cedente.

ibid. Ordem fi. se passou ao Cap.1Il mar da Cap."i" de
Sam Vicen te.

De 18 ele o Lubl'o.

ff.I2IV.- Ordem ii se passou ao Cap.lll mar de Sam \i
~ente.

De ~5 de o ·tnbl'O.

. .
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ibi 1. Ordem q se pasou a An. to de L 1110Z, e Manuel
de Oliu:' p.a êi. uam asistir de Guarda a au da
India.

De 18 de octabro.

ibid. Ordem ti se passou sobre a
Pedro de Alcan tara.

Da llC.'l1la dala.

au Capitania S.

ibid. Ordem q se pas ou sobre o P: frey fran.c° de
Sam Guilherme.

Da mesma data.

ff. 122. - Ordem ii se pasou p.a ii os guardas deixem des-
mbarcar o r~to do .... ntonio de Mello de

Castro.
]1(1 mCRl11a data.

ibid. Ordem êi. se passou ao Cap.m do mato JoãO Piz
Pereira p.a -fazer entradas.

Da lle~ma data.

ibid. Ordem q se passou ao Prouedor mar p." se des
carregar a aLI Capitaina da India Sam Pedro
de Alcantara.

De 20 de o ·tnbr .

.ff. 122 V.- Ordem q se passou sobre a au da India nossa
S.'" da Guia e am Ioam Baup.t" p.a descar

regar.
D 29 ] octnhl'o.

ibid. rdem ii se passou sobre desearreo-ar a NétU
Cap."Í1' da India am Pedro de Alcantara.

D 2... de o tubro.

ff. 123. - Portaria ii ~e passou sobre se descarregar a Nau
da India nossa enhora da Guia e . João
Báup.tn

De 29 de octubro.
18
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Portaria p.n se socorrer a <J.
to do mar das

da India ii se acham nese porto.

n 3 de nov mbl.'O.

aus

ff. 123 V.- Portaria sobre o prouedor môr fazer auto de
resam porq chegou a est I orto a nau S. P d ro
de !Cantara.

J)ft 111(' 111ft d:1ta.

ibid. Portaria sobre ntr erar o Contratador todos os
quarteis do q for uencendo de seu Contrato
ao Thesoureiro g.l deste Estado.

De 7 d no,embro.

ff. 124. - Or lem em ii se man la entre<Juem as f.n, ii. so
brarem las fardas ao D.'"' Joam de Goe .

na m illn data.

ff. 124 V.- Portaria ii se pa . ou ao D.'"· Joam de Cóes
Arahujo.

Da me ma data.

ff. 125. - Portaria 1 se passou ao D.or JoãO de Goes de
rahujo.

De 9 1 no, mb1'o.

ibid. Ordem ii se passou ao Cap,lII do Campo Ama
dor gIz.

De 13 de novembro,

ff.I25V.- Ordem q se passou ao
Castro, Cap.m moI' da
cantara.

De 17 de novembro.

or Dinis de mello de

au aam Pedro de AI-

ibid. Portaria ii se passou p." ir o Alferes miguel
Correa de Sande com a mais gente êl leua em
sua Comp,i" em seguim. tó bos negros êl fugiram
aos moradores da Pirajuhia.

De 18 de no, mhl'O,
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ff. 126 v. - Portaria ii se passou p." se hir buscar madeira
p." se consertar a Nau da India Sam P.o de Al
cantara.

De 38 le novembro.

ibiel. Ordem ii se passou p." se desembarcarem da
Nau nossa Senhora da guia des far los de roupa
pertencentes ao s.or An. to de mello de Castro.

Da mesma dnta supm.

ff. 127. - Ordem ii se passou ao s.or An. to de mello de
Casto V.. Rey ii foi da India sobre se lhe darem
noue mil crusados.

Da mesma data.

ff. I 27 v. - Portaria sobre se darem mil crusados a JOão
Correa de saa do pao·am. to ii esta consignado a
seu pay da f.n Real.

Dataela ele 20 ele julho elo me. mo anuo le 1667.

ff. 128. - Ordem iI se passou sobre os Oficiaes da Cam.r"
desta cidade.

Do 1.° de dezembro elo referido an110 de 1667.

ibid. Portaria p.or mor da faz. r1
" RI fazer liuro nouo.

De 4 de janeiro de 1668.

ff. 128 V.- Portaria em que se conçede L.ca a migel Brito
de Freitas p.a exercer por tempo de seis mezes
o officio de escriuão da faz. dt

' RI e matricula.

Da mesma data.

ibiel. Portaria sobr se recolherem os aseites.

Da me,'ma data.

ff. 129. - Sobre se fazer quadet'no para se alistar a gente.
Da m sma data.

ibid. Portaria p." o p.or mor ela fazenda RI p." o D.or

Cristouão de Burguos em ii. lhe concedeo ...

De 5 ele jaoeiro do mesmo aono.
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ff. T 29 V.- Portaria p.a o P.OI' mar fazer matricular todos os

soldados q receberem 4. de paga do D."'" Chri 
touão de Burgos.

Da lata da antecedente.

ff. 130. Portaria obre os Pre sos das Farinhas do Re-
concauo.

De 10 de jao iro.

ibid. Portaria p.a ° Prouedor mar.
De 11 de jan iro.

ibid. Portaria p." o AlD res reformado P.o Lopez Fil

o"ueíra leuantar húa Comp." p." o ii se ofereceo.
Dn mCRmn dntn.

ff. T30 V.- Portaria p.a o P.OI' mar mandar dar scsenta canos
de arcabuzes, ao Capp.1O dos estudant s.

Da me. ma data.

ibid. Portaria para os offiçiais da Cam.m desta Ci
dade.

Da me ma datn.

ibid. Sem titulo.
Da me mn data da precedentes.
Ordena-se nelhl, ql1e () Provedor da fnz nda I'enl mnnde

fnzer um livro para a matri ula dOR. oldados que e off -
reeell levantar o alf re Pedro Lop Filglleira..

ibid. Portaria p.a o P.OI' mar Mandar alistar a g.to q
trouxe o Cap.1O do Campo G.lo lopez.

De 13 de jan iro.

ff. 131. - Portaria p." o P.OI' mar da faz. dn R. I

De 14 de jan iro.

ibid. Portaria p." o P.OI' mar da, fasenda R.I m.'I"1' faser
quaderno em que se allistem os soldados prettos
forros.

Da data da precedente.

ibid. Portaria p.a o P.OI' mar da fasenda R.I
De ... de janeiro. Não declara o di(\,.



263

ff.131V.- Portaria p." se ajuntarem os indios ii estão es
palhas (sic) da Aldea do esperito santo.

De 16 d janeiro.

ibid. Portaria p." o Prouedor pagar os fretes aos mes
tres dos barcos, do q carregarem do serUlço de
s. mag.'lC

De 20 d janeiro.

ff. 132. - Portaria sobre Francisco ele Abreu ela Costa Ra
uasco.

Du ... ele janeiro. E tú, em bmnco o dia em que fui'
. el'ipta.

ibiel. Portaria p./t o Proue lar mar manjar hir p." a
Pra a os sestãens.

D 24 ele janeiro.

ff. 132 V.- Portaria p." o Cap.llI João Correia feyo.
D 31 lI' jan ilO.

ibid. Portaria p.l" q.1 e conceeleo 1.'"' ao Cap.llI Fr. cO

de Brito de am (aliás ampa/o) allstar na sua
Comp." athe dez hom - n5 alistados,

De 3 de fm·el'eiro.

ibid. Portaria que leuou o P.c guardião de Fran.co

p." se não entender com jOãO Raíz sauerejro q da
peixe ao Conuento.

De 4 de fovel'eiro.

ff. 133, - Portaria en ii se ordenou ao Coronel Fran.co Gil
de Arauyo, mandase <t esta Cidade todos os
Caixeyros 10 em;:;.os com o liuros do asento

elo asucar.
Do 6 cl 1'0\- '1' il'o.

ibid. Portaria em q e concec1eo lisença ao Cap.1II M.cl

ele Barros da franca p./t se lhe alistar praça a
eles homens sem embargo de o estarem cm quais

quer comp.""
D ' ele 1\:\" 'l'cil'u.
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ff. 133 v. - Portaria p.a o Prouedor, não concintir sem tare
praça algua aos soldados fi. mandej uir da Capit.a

de Seregipe deI Rey, nas comp."s pagas.
D' 9 l1e fj-vereil'o.

ff. 134. - Portãria para o Officias da Camera desta Ci
dade.

De 4 de fever iro.

ff.I34V.- Portaria p." os off.." da Camera desta Cid.. fa
zere asentar na lista da Comp." do Cap.lU Ra
phael Barbosa os soldados q se agregarão a ella
p." erem socorrido como os mais.

De 10 d fever -iro.

ibid. Portaria ii se concedeu ao homens ii estão no
currais do S.or Conde de Castelm.or p.a não irem
as mostras.

De 16 de fevereiro de 166 .

ibid.

fi. 135.

ibid.

Portaria p." o p.or mar da fas. da R. I pagar aOS

homens ii estiuerão de guarda nas aos da
India.

De 12 de oetubro de 1667.

Portaria p.a o Prouedor mar da faz. da Real mandar
della socorrer ao Capitam e mais off. c• e solda
dos da Comp." ii leuantou paga a sua custa o
D.tor Christouão de Burgos.

De 8 de m:trço de 1668.

Portaria p." ser escriuão los ... dos Rolos de ta
baco ii se ha de cobrar a pessoa de M.eI Aluei
Barros.

De 17 de março do dieto :tUJ o.

ff. 135 V.- Portaria p." os trapicheiros não deixarem embar
car as caixas de asucar ii não estiuerem Marca
das com Marcas de fogo.

De 23 de março.
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ibid. Portaria p.'" o p.or moI' mandar por edital êi o
frete das náos da India hade ser a 20 roo a to
nelada.

De 19 de fevel' iro.

fC r 36. - Portaria p.n seruir de Ouuidor o D.or Joam de
goes de Arahujo.

De 10 de abril.

ibid. Portaria p." o p.or mor botar pIos homêns de ne
goçio quatrocentas caixas de asucar.

De lG ele abril.

ibid. Portaria p." o Cap.m dos homêns Pardos cobrar
a finta dos seus soldados.

Da me "ma data.

fi r 36 v. - Portaria p." os af[.· da Cam. m das Villas do Cairú
e Camamu e Rio das Conta sobre os adminis
tradores da Comp." Geral.

Do 2 de abril.

ibid. Portaria p.n o escriuão da fasenda e matricula
fazer quaderno da gente êi se alistou p." hir no
Galião . P. de Alcantara.

Do úlbno d abril.

fi. 137. - Portaria p.'" se carregarem as faz.'IU" q se tirarão
da áo da India . P." de !cantara, e o escri
uão da faz. du assistir a ella, tomando as marcas
de todos os fardos.

Do 25 de maio.

ibid. em titulo.
De 11 de junho. E' UIllH Ol'clem ao '"piLão lbnucl do

Bal'l'o PUl'[\, retil'ar o' olchdo re idente em torra dos

religio o da Companhi:1 d J ()'ns. (C Cl~OS oldado, diz

o documento, nam sam mais ii I," a SOl'Llil' (a S. ilI.) o

nrro para O'uar lu.l' torrus do p"lrticularcs..J)

ibid. - Portaria p." o r.or da lfandega não despachar
os m stres dos nauio sem mostrarem firma do
Cap.lU D.o. antunes Contratador.

D 16 ele junho.
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ff. I-37 V.- Sem titztlo.
Dutudn, de 23 de j unho. Tr:1cla ti ,e-Juundal' ]):1SStU'

traslados dos a..sento.. do que se-gastou '0111 o eoncAl'lo
da mtu S. Pedro d Alc~m lam.

ibid. Sem titulo.
De 27 de junho. E' UD1tt ordem p:tnt se-coorilr dtLS

pessoa, que estão embarcadas no g~deão S. Pedro d' \ 1
cantara, na nau alrnil'll,ut:1e outro U:1Vimi, O que e, tiverem

devendo elo clonatico.

ff 138. - Portaria porq se manda VIr desta cid." Jaze Vas
la Costa.

De 9 d' ju]ho.

ibid. Portaria p.'" o p.or mar mandar dar dous Barris

de poluora para a infant. ra

De 3D de julho.

ibid. Portaria p.R o p.or mar da fasenba Real mandar
dar seis Barris de Poluora para a artelharia.

Da cll1ta da, precedente.

ibid. Portaria p." o Almoxari[e dar eis armas a ordem
do P.o Reitor.

Da mc.. ma dala.

ff. 138 v. - Portaria para se dar murrão aos dois Tercos da
1nf." desta Cid."

Da lUesma dala.

ibid. Portaria p." o p.or mar mandar dar baixa aJam
de Mello soldado da Comp." ::10 Cap."' An. to de
Burgos.

De 31 de julho.

ff. 139. - Portaria p.'" se dar farda C.I
De G de ttgosto.

ibid. Portaria que se passou para hum Sargento com
3 soldados, hir atras de hííns 1ndios dos Padres
da Comp." que fugirão da Aldea do Spirito
Sancto.

De 7 de agul;Lo.
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ff. 139 v. - Iorlaria em q se suprio o tempo ti faltaua aos
soldados êi assentarão e aclararão praça de nouo
p." vençerem a farda.

Do ue ag ·io.

ibid. Portaria p." o Thesour.° G. I P.o Borges Pa
checo ir continuando com a despesa para a ao
da India .ra da Guia, e am Joam Baptista.

De 25 d fc,oroil'o do me mo filmo de 1668.

ibid. Portaria p.a

con tin uando
am 1.° de

o Thez:o G.\ P.o

com a despesa
lcantara.

Borges Pacheco Ir
p.a a nao da India

])0 26 elo fc"ol' iro.

fi. 140. - Portaria q se passou ao Reu'erendo Mesire schola
ntonio de Faria Leytao que va) por Vigario

G.l de Pernambuco p." se lhe dar todo o neces
sario p." o caminho de passages.

D 13 d ago, to. Com('~ll é"ia portaria:

= Porquanto o TIcl\ l'CIllJO }lIo tro, \:ho]a da , cc dc.'la,

Cidatl' ..:1.lItollio ti' J:u'ia Lcit:io vay 1'01' l '1'1':.1 para a Ca

pitatlia de P 'rnamuuco. =

ibid. Portaria p.R se cobrarem os Disimos que se es
tiuerem deuendo ao Contratador.

Da mesma uaia.

ibid. Portaria p.a o p.or mor mandar dar por ma da

merçe ordinaria 20 Cruz.eloo ao Ajud. lo Reformado
Jozeph F r.· de maçedo.

De 6 lo . cpteml 1'0.

ff. 140 V.- Portaria p.a o p.or mor mandar dar o neçes.o p.R

o Paço.
D 7 d optembro.

ibid. Portaria ii se 1as ou a p.or mar para mandar
hüns treslado. autenticos do foral da al[and gas

p." a. il se forma em Sa.m \ iccl1 te.
Do l' d' . 'pi 'mbro.
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ibid. Portaria que se pas ou a Fran.co Montr." Beserra
para e lhe pagar a far la como aos Capitães de
ln fan teria.

D' 23 do sepl mbr .

ff. 141. - Portaria p." o p.or mor mandar dar ao Cap.m
An. to de qu jroz 40 rs da fazenda li sobejar das
fardas por uia de ajuda de Custo.

D' 2 do ·optombl"o.

ibid. Portaria p." os offi.ciaes da Cam.'"" darem ao
Cap.'" n. lO ele ndra le o elr.o ii tiuessem elo
Donatiuo p.a lhes satisfaz r m asucar 110 preço
q emtrarem entre sy.

D' ~G uo pt ml)[·o.

ff. 141 \'.- Portaria que se passou a 'lanoel Ribeyro Meyra
para que obr liurem. tc tudo o que conuier a
beneficio de seu Contrato das aguardentes nesta
Capitania, e na de eregippe DeI Rey e nas
quatro illas.

Dalnlb elo 3 ele ocLubro elo ln mo anil ue 1GU, ~L

primoira qne trnz a eloclal'açã do e ·tal" ltiJ"Cl'ipta 101'

J3 rnal"<lo Vioim HaYll. co, oerobll'io ele E tado.

fi. 142. Portaria p.a o Almoxariffe das rmas.
Da unta ln quo a-Ire ode.

ibid. Ordem li e deu a hum ajudante p.a noteficar as
pessoas li tiuerem negros presos ii vierão do
Mocambo p.a os hirem tirar.

De 16 úe oetllbl"o.

ff. 142 V.- Portaria p.a o Ajudante Luis Aluei p.Ju Recon
cauo executiuam. lG o ii deuem as 1essoas con
teudas no Rol êi. leua.

Do 23 elo oetubro.

ibid. Portaria êi leuam os dois arg. lUS ii forão a p
guarip ao g ntio.

D' 28 <le ocLubl'Q.
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ibid. Portaria ii se passou p.a '1 o nauio de il he m.e

Fran.co de leue a noua das pa.'es ao ...
De 5 de oetubro.

ff. 143. - Portaria ii se passo.u para q o naulO iI vay p.a
B... I resen te e não ... as amarras.

D 8 de no1' mbro.

ibid. Portaria que se passou para que o Prouedor
mar da fazenda Real deste Estado mão elê pas
sagem sem orelem expressa elo Governo.

De 9 de uovembr .

ff. 134 v. - Portaria qU(~ e passou para o Sarg.to mayor
Henrique ... ele hir ao iIorro a ver o casco ela
Capitaina.

Da me 'ma data supra.

ibiel. Portaria p." o p.or mar mandar elar hú Barril ele
Poluora.

De 17 ti. novembro.

ibid. Portaria para o Proueelor mandar dar baixa a

todos os Soldados ii se aggregarão no tempo da
noua do Inimigo.

De 1 de novem bro.

ff. 144. - Portaria que se passou para que os officiaes ela
Cam. rn não mandem dar mais rassam aos aggre
gados que constar não continuã effectiuamente.

Da, me ma data upra.

ibid. Portaria p.a o escriuão do crime notificar a B.to

Pr." Ferraz não vâ a porta ele sua sogra nem
per si nem por outrem, nem entenda com ella.

De 27 de no, mbro. :N e Ln, portaria se-commiua ao
delinquente lt cgnínte peDa:

cc Pmlfl, d Duz.'·' 1'1lZ.do. par" o pl'e idio, c elo dou.
nnnos de d gl'CUO p.' o Rio gmndc em ij logo sem execu
tado l)
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ff. 14+ V.- Portaria qu e passou para se comprar e man-
dar fazer a ~ rramenta para s fazer entrada ao

ertão.
Do ~ do dezom br .

fi. 145. cm titulo.
E' uma ordem, datada uo 5 do 110\'em1H'0 de 1668,

Jlant qn o meil'jnho a quem fôr apre ntad:l prenda n

]>('s'o:1.' 'onstnotes d' um rol que c-Lhe-C! n.

ibid. Portaria ~ se I as 'ou
Crioullo crauo lo l.e

D 7 do d zembro.

1.° ser preso
11. 10 Pereyra.

ntonio

ibid. Portaria ii se passou para q Bento Tomes, Joam
Calhelha, Lourenço de Mattos, ranoel Cãlhelha
criados do p.e An. to Pereyra não inquietassem
dasuas terras ao Sarg. to Mayor Antonio Guedes

de Britto.
De 6 de d 'xembro.

ff. 145 Portaria tI se passou p.a se dar baixa ao

Fran.'''' de Medeyros c a n. to ela ilua ele
consellos solelados la Comp." do Cap.'"

li Pereyra.
De 7 d dezembro.

aI'". lo, b'

Vas-
uno

ff. 146. - Portaria q se passou p.o o p.or mar mandar re

gistar a Carta que Sua Altesa mandou escreuer

de 16 de Julho deste anno.
Do 11 do dez mbr .

ibid. Portaria I se passou 1.° o 1 rouedor mar da Fa
senda Real mandar registar a Carta ii sua Al
tesa mandou escreuer ele Agosto deste anno.

Da. data. da precedente.

ibid. Portaria p.o o p.or mar mandar reg. tal' a Carta

de
Da 111 o:,ma dala.
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ff, I 46 v. - Portaria p." o P.o,. mar da faz.,l" mandar r~g. tIl,. a

Carta ele .. A. sobre o elr.o elo Cunho e a dar

a sua deu ida execução.

Da me ma datn.

ibiel. Portaria q se passou p." o juelante Antonio de

- Mattos ir ao Reconcauo elesta Ci la le a cobrar

os aSLlcares do Contrato.

D' 13 ele dezembro.

ff. J 47. - Portaria p." o P.o,. mar mandar fazer desconto

no socorros dos officiães ... no fi hauiam de

pa -ar de finta p." o dote e paz.
Dr I·} li Iczcmbro.

ibid. Portaria ~ se passou p.a Agustinho da Sillla

Cap.'" da gente preta hir a Capitania ele ere

gippe DeI Rey ao 10cambo.

])e 20 li dezembro de 166 .

ff. 147 v.- Portaria êj se passou p." o Cap.m do Campo

marchar mocambo de ii tem noticia com toda

a sua gente e alaua q estiuer por casa dos mo

radore .

Da m ma data.

ibiel. Portaria (1 se passou p." os Caixeyros dos En

genhos virem ajustar contas com o Contratador

do contrato do anno passado.

De :2 de janeiro de 166 .

ff. 148. - Portaria p." o P.o,. mar ela faz. e1a R.I mandar fazer

Relação ele todas as despeza. ii se fizerão com

as preuençôes desta praça a noua do jnimigo.

I e 21 d' jan iro d mesmo anno.

ibid. Portaria p." se continuar o exerciçio da \ ara de

m.1'O (17Zel7'útlto) da fazenda, rmasens e Conta

doria deste Estado.

De 2'1 tl ,iU11ril'o.
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ff. J 48 V.- Portaria p." o Dez mbaro·.'lOl' Christouão de Bur

go tirar deuassa do caso e mortes que o gentio
fez pm Jaguaripp~ e JUCJuiriça.

n 2fl ti jnllcil'O.

ibic1. - ·Portaria I." o P.O!· mar la faz nda R.l. mandar

dar hü barril de Poluora, c balla e murrão a
esse resp. to p.a as comp." que estão no Cairu.

D 30 de janeiro.

ff. J 49. Portaria ii se mandou aos Alfez ii estão com as
sua Comp." no Cairu p.a remeterem a esta Ci
dade Bernardo RaiZ soldado.

Da m ma data.

ibid. Portaria ii se passou p." se notificarem os Capi
taens e mestres ii não carreguem sem prim. ro

registar na forma das Ordens de ua Altesa.
1> 5 de fevereiro.

ibid. Portaria q se passou para os mestres dos nauios
ii estão â carga assentem pressa dos fretes porq
carregão.

De 13 elo fe\ol'cil'o.

ff. J49 V.- Portaria p." o Capitão da ldea de Santo An. to

de Jaguaripe ajuntar todos os Indios da dita
Aldea ii estiuerem espalhados por todo o Re
concauo.

D 14 ele fevereil'o.

ibid.

ff. 150.

Portaria q se passou p." qualquer ajudante hir
com os dous Capitaens do I raia desta Cidade a
cobrar a finta e donatiuo com Christouão Pc"
Cap.'" do Terrejro.

Da me. ma data.

Portaria q se passou p." o p.or mar da fazenda
R. I mandar faser Rellação de todos os Ministros

ollfficiaes ii uenam (Z I81ZÇa17Z) dous Ordenados.
Do 21 de fevereiro.
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ibid. Portaria ii se mandou ao Prou.or mar da fasenda
R.I Onuidor G: do Crime Prou.' r mor dos de
functos e absentes Cam:' desta Cidade Ouuidor
G. 1 do ciuel Chanc ller da l' cllac;-lo c1 stc E.
tado para fase rem Rel!ação de todos os officios
I ha e mandarem noteficar os proprietarios por
il os não seruem.

Da data da anlec dente.

ff. 150 V.- Portaria para o Cap.m Cristouão Pr." cobrar a
finta do seu destrito executiuam. tc com hú Aju
dante.

Do último (sic) :t fevereiro.

ibid. Portaria p.a poder vir líurem. te a esta cid.e Fran!O
Dias, e. as justiças e menistros não entenderem
com elle.

Do 1.0 d março.

p." se darem aos Relligio
illa do Cairu vinte milrs.

fC 151. - Portaria p.a o Cabo do Fort de am P.o man
dar matar todas as reses êí. ache dentro nas ca
nas, e subirem pIo dito forte p.a eIle e soldados.

De 4 de março.

ff. I SI V.- Portaria q se mandou ao p.or mor da faz.'la R.l

p." mandar fazer Rellação das Consignações q a
faz. da R. I tem nesta praça.

De 14 :te março.

Portaria êí. se passou
sos de Sam FLcO da

D 22 de março.

ibid.

ibid. Ordem ii se mandou ao Thenente General p.'
mandar embarcar os arg. lOS 1.e1 Luis e _ mbro
sio Pestana no barco ii estiuer p." partir.

Da mesma data ~Ilprn.

ff. 152. - Portaria ii e I a sou p.a o Cap.m n. to Guedes
de Payua mandar húa Comp." de aue) ros p.a
assi til' no Rio da illa do Cayru p.' darem
peyxe a Infanteria êí. esta na terra firme,

D 3 c1 nbril,
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ibid. Portaria iI se passou p." o Prouedor mor da Fa·

senda R. I alfandega.
D' !J de abril.

ff. 152 V. - Portaria p." o P.o!' mor mandar dar 'baixa ao

judante de Tenente de mestre le Campo Gn. 1

n. to de lir. r1
l\ Catella.

De 33 de :L1l'il.

ff. 153. - Iortaria p." O P.OI" mor man lar dar inte liuras

de Poluora.
De 27 de llbril.

aue) 
il1a do

ibi 1. Portaria q se passou p." o Capataz los

ros luar húa ComI." dell s para a
CairO.

D g'nal t111l11.

ibic.1. Portaria i1 s passou p." o D."!, Joam de Go s e
rahujo dar comprim.!" a portaria e carta de

ua A. sobre o tributo do papel selado.
Do 10 ele maio.

ff. 153 \.- Portaria ii e passou p." o escrillão Joam ntu
ne Mor yra escr uer nas contas do tributo do
papel sellado.

Da m ma dlllll.

ibid. Portaria (1 se mandou ao Cap.1ll da

ntonio de Jacruarippe Jozeph Vas
De ] 7 ele muio.

ldea d'e "
da Costa.

ibid. Portaria que leuarão o Cap. til 11."1 Botelho Cor

rea e o Ajudante Viç nte Tilonj p." hirem de

guarda para a au i1 chegou da India S.f"
de Cassab .

De 33 de mnio.

ff. 154. Portaria p." o P."!, mor mandar fazer hü auto

pergu ntãdo ao Cap.lII e mais offiçiaes e passa

geyros ii uem na ao da India as causas q hOllue
p." tomar este porto.

Dc 23 de maio.
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ibid. Portaria p." qualquer Ajudante cobrar éxecuti
lIam. te das pessoas ii deuem â fasenda RI as
adiçoens do Rol q leua.

De 27 tIe maio.

ff. 154 V.- Portaria q leuoll o Sargento Luis Carualho da
Comp." do Cap."1Il Bertholameu Nabo com quatro
soldados a cobrar das pessoas conteuc1as no Rol
do Proueelor mar da fasenda RI

Do 1." de junllo.

ibid. Portaria q se passou p." o Prou eelor mar ela fa
senda R.el mandar faser por conta della as des
pesas de tudo o q for necessario p." o apresto
da Nao da India Jassa S.Ta dos Remedias de
Casabe.

Dn, mr, ma ela!:\.

fi. 155. - Portaria q se passou para se deixarem assistir a
Lourenço de Arahujo & ManoeI Dias.

De 8 de jllnllo.

ibid. Portaria p.n o p.or mar da fasenda RI mandar

dar poluora p." a entrada <1 [as fernam Car
rilho.

Da 1110 ma c1:1ta.

ibiel. Portaria p." se chrcm propinas aos !Iinistros ela
Rellaçam.

Dn. me. m:l, latn.

ff. 155 V.- Portaria p." o P.O!· mar mandar dar o necessr.°
p." a entrada lo Mocambo a q uay o Cap. m

Fernão Carrilho p." se despender com os Indios
q o acompanharem.

Do 12 d' jl1ll1l0.

10

ibid. Portaria iI se passou p.n se elar farinha & Barris
p." a poluora a ag nte q \ ay a entrada do mo
cambo.

De 14 de junho.



276

ff T56. - Portaria ~ se pas!)ou p.n o D.or Christouão ele
Burgos tirar deuassa elo caso il succeeleu com o
soldado ela Sen tinella.

Da me..111n dat:\ Sllpl'n.

ibid. Portaria êí se passou p." d Thesoureyro da Cam. m

dar noue patacas ao mestre do barco que trouxe
a Infanteria.

Da TIl sma data.

ibid. Portaria q se passou p.n o chanceller ela Rella
çam deste Estado mandar treslaelar por quatro
uias o acor 1am q se tomou n lla sobre a ntrada
do o-entio.

De 17 ere junho.

ff. 156 v. - Portaria q leuarão os Capitaens Agustinho. ela
Silua Beserra e Matheus Frz que uão a entraela
elos Mocambos.

De 18 de junho.

ibiel. Portaria q se passou
Pr." hir por guarda elo
noe1 Machado.

De 19 de junho.

p." O Sarg. to H yeronimo

auio ele il he m." Ma-

ff. 157. - Portaria p." o p.or mar.
Da me ma data.

ibid. Portaria p." o Proueelor mar ela fascnda R.I man
dar fazer a despesa abaixo r ferida, com a na
ueta da Inelia Nossa S/" elos Remedias ele
Caçábe.

Da mesma tlata.

ff 1'57 v. - Portaria p.'1 o P.o,· mar mandar dar algüa mOI1l
ções e outras cousas a ao da Inelia N. S.m elos
Remedias ele Cassabe.

Da mesma data.
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ibid. Portaria ii se passon p.R se meter algúa gente
do mar na aueta da India assa s.m dos Re-
medias de cassabe.

D 21 de junho.

ff. 158. Portaria p.a o p.or mar ma'ndar dar os mantim.to•
necessr.°' p.a a g.le q se meteu na ao da India
Cassabe.

Du me. ma data.

ibid. Portaria p.a o p.or mar da fazenda mandar assIs
tir com o necessr.° p.a as festas do nacim. lo da
serenissima Infante que Deus Guarde.

De 27 de junho.

ibid. Portaria p.a o p.or mar mandar dar baixa ao
Cap.m Bras de Mello Monis.

De 28 de junho.

ff. 158 v. - Portaria p.R o p.or mar mandqr dar para a ao
da India . S.m dos Remedias de Cacabe a
despesa abayxo.

De 23 de junho.

ibid. Portaria p.a o Thesou. ro da Cam. m receber o di
nhr.o q se tirou do pouo p.a os negros da en
trada do Certam.

De 20 de julho.

ff. 159. - Portaria p.a o Cap.m Antonio Vas ...
] e G d ago to.

ibid. Portaria p.a os off.°. da Cam.m desta cid.O mandaré
entregar ao p.e M.e' Raiz Melendes setenta e sin

co mil ri.
De 12 de agosto.

ibid. Portaria p.a a Cam.'R desta Cid.e mandarem en·
tregar seis alq.re. de sal.

Da. mesma data.
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f{ 159 v. - Portaria em íl. nomeou pera aualiar as fasen
das ij ... no Almasem p." a farda ao D.or P.o Cor
dr.o ele E pinosa em lugar do P.'"' mor ela faz. rl

"

L.co de Bryto de Figueyredo.
De 13 d ago to.

ibid. Portaria I" o p.or mor da faz..'I" R.I mandar as
sistir a todas as desp sas JWC ssr."" a ao da
lndia, . Ther sa, O'ent d lia.

Dn el:1 la ela ])I'l" 'elcn ( .

Portaria p." o P.OJ mor da faz. d
" R.I m.'ll1r fardar

os Cap!" lfrz. sargentos e soldados q vam ao
Certam.

De 16 le agosto.

ibid. Portaria p." o p.or mor da fazenda sobre a ao
da lndia anta Theresa.

De 11 ele ngo~to.

ibid. Portaria p.a se mandar descarregar a ao da
lndia S.la Theresa o p.or mor da fazenda.

De 16 de ago. lo.

ff. 160 \.- Portaria para se dar farda Geral.
De 20 de agosto.

ibid. Portaria p." o p.or mor mandar dar p." o Forte
R. I da praya tres barris de poluora.

De 23 de no' . to.

ff. 161. - Portaria p." ir por guarda a ao de P.o ifatros
Hieronimo.

De 2 de ngo:::lo.

ibicl. Portaria p." o Cap.rn Valentim Durào cl Car
l;alho.

De 29 cle ngo,'to,

ibicl. Portaria p." o P.o,· mor faz r inuentario das fa
zendas q hiào na Esmaca p." o Rio da Prata
sem L.c", e tirar deuas a.

De 31 de ago. to.
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fi. 161 V. - Portaria p.n o p.or mar mandar noteficar os mes
tres.

Sem data.

ibid. Portaria p." o p.or mar m.dn
.. tomar as armas ii

vem no Galião S. Theresa.
De 2-1: de septembro.

ibid. Portaria p." os P.os da Comp." sobre a liçença q
tem p." embarcarem as caixas sem serem regis
tadas.

De 25 de . eplembro.

ff. 162. - Portaria .

ão . e-póde 1131' o titulo completo, por deteriorado o
papel ne se lloncto do maTIu. cripto; vê-se porém, bem
como pelo texto da propría portaria, que iracta de le pe
zas feita com a entrada do catão, no v:llor de 273 6] O
] éi, qHe c-mandam pagar pela Camara da Bahia ao
Pr vedor mór da Fazenda.

Datada de 26 de . eptembro.

ff. 162 V.- Portaria p.n o p.or mar da fazenda Real deste

E tado.

De 30 de octubro.

ibid. Portaria p.n o P.o.. da fazenda RI mandar dar a
PoIuora e moniçõens aos Cap"s ii vam p.n a
fronteyra do Gentio.

D 19 de novembro.

ff. 163. - Portaria p." se cobrar pIos Eno-.no o ii estiuer

dellendo ao Contrato.
D 1 d novembl"o.

ibid. Portaria p." o p.or mar da fasenda RI deste Es

tado.
D 2 d dezembro.

ibid. Portaria p." o Prolledor mar da fazenda RI man
dar reCT. t... nos Los della a prouisãO q se remete.

De 14 de d zembro.
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ff. 163 v. - Portaria p.a se mandar o p.or mar dar bayxa a
todos os soldados q aquj ficarão do nauio ii hia

I.u An,."oh.
D: 111 sma data.

ibid. Portaria p." o p.or mar mandar passar hüa cer

tidão ao pe desta.
D 13 de dez mbl'o.

ibid. Portaria p." o p.or mar mandar reg. IM a Carta de
S. A. e reformar como por lla ordena o Cap. m

An. to de Burgos e os mais officiaes da sua

Comp."
D' 23 de d z mbro d 1669.

Portaria p." se pagar ao D. r Manu~l de lme) da
Peyxoto as suas propinas.

Do 9 le janeiro d 16iO.

ibid. Portaria p." o Prouedor mar mandar dar 30 cr.
de ajuda de custo a n. to Correa P.IO Engenr.°
(nomeado para Perllambuco).

De 10 do me mo mcz nnno.

ibid. Portaria p." o p.or mar mandar reg. tllr a Carta de

S. A. êj se lhe remete, e darlhe intr.° cumprim. to

Do 17 de jancil·o.

ff. 164 v. - Portaria p." o p.or mar mandar reg.l"r a Carta

de S. A. q se lhe remeté, e darlhe inteyro cum
prim. lo

Dn mosmn dntn.

ibid. Portaria p." o Prouedor mar dar s is vestidos
com seus habitas de xp.o e seis chapeos aos
Indios.

D 4 do janoil·o.

ibid. Portaria p." hü sarg. to com dous soldados irem
ao Reconcauo buscar os Taboados p." a obra de
Palacio.

De 5 de fev reiro,
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Portaria p.a o p.or moI' manelar quatro homens

ele negocio ela praça p.a fazerem lançam. t
" ele

2$500 Cax.'lS p." a carga ela Cap.n"

De de fe,ereiro.

Portaria ii leuou o sargento An. to ele Crasto

verele p.a ir ao Reconcauo reconelusir as maelr.'u

p." éL obra ele Palaçio.

De 7 de ll1.ll'(;o.

ibiel. Portaria p.a o D.or Christouão ele Burgos fazer

carrco-ar na Capitayna as cayxas ii estão lança
das aos l:omens ele negocIo.

De 3 tle março.

ff. 16S Portaria p." o P."I' mor.

Dn. mc~m:l dala.

ibid. Portaria ~ se passou ao Ajudante Fr.co Piz de
Alm.d

:\ p." e recolher a csta praça.
De .2 de março.

ibid. Portaria p." o P.OI' moI' da fasenda Real deste

Estaelo mandar consertar as armas da Comp."
do Cap.fi i\I.el Barbosa de Mesquita.

De 27 le ll1arço.

Ff. 166.

ibi 1

ff. r66

Portaria p." se dar tres Barris de poluora p.a a

salua dos nauios do Rio de Jan.'·" e mea arroba
ao Cap.m M.et Barbosa da mesquita êi vay p."

o CairG.
De 2", de auril.

Portaria lue se passou ao Prou.'tol' da Alfandega

I." se r gistar a carta elo Prince (s/c). osso S.I'

sobre os nauio elas Canarias.
D~ G tle maio.

Portaria p.a o P. r moI' ela fazenda mandar re

gistar a carta ele S. A. q se lhe re.mete.
Da, mesma data
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ibid. Portaria p." ii o Reg. to das Caixas de asucar se
continue na p. te e forma em ii ate agora se fa
ziam.

De 12 d maio.

ibid. Portaria que se passou ao Cap.m Thome Giram
p.a q o Sarg. to mayor de guarda lhe dê hú sarg. to

p.a ir com elle cobrar as fintas na sua Comp."
Do 20 do maio.

ff. 167. - Portaria que se passou ao p.or mar de faz. do R.I
para mandar buscar quinhentos alqueires de fa
rinha p.a .... em ii veio itorio sagallo e ... para
bombas.

De 21 do maio.

ff. 167 v.- Portaria p.a o p.or mar tomar por emprestimo do

dir.o das balleas o ii for necessr.° para o apresto
da Almiranta q vejo do Rio de Jan. ro

De 28 de maio de 1670.

ibid. Portaria q se passou ao p.or mar.
Do 31 do dezembro de 1669.

ibid. Portaria que se passou ao Thenent de mestre
de campo.

De 29 de maio do 1670.

ibid. Portaria q se passou ao Prou.o,· mar p.a dar trinta
crusados ao Alfes' An. to da Costa.

Da m sma data.

ff. 168.

ibid.

Portaria q se passou ao p.or mar para ...
Da data ela, precedente. R' relativa a uma ebal'tu. do

prineipe rogente el. Pedro, na qual manda que se-vi tam
os inclios da terra.

Portaria p.a o guardamor da Relação passar húa
Certidam aope della por 6 uias.

Do junho. Não traz deolaraçãu lu di;L em que foi
pa~l;~da.
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ibid. Portaria p." Manuel Vaz Coimbra entregar 843
pesos na ofeçina do Cunho pertençentes a M.el
de Sousa 1adeyra e o mais dr. b q trouxer.

DuLulh de 2 de junho de 1670.

ff. 168 v. - Portaria que o Prouedor mar digo ii se passou
ao Prouedor mar.

Do 12 de dezombro de 1669.

ibid. Portaria ii. se passou ao Prou.or da Alfandega
sobre os presos II fugirão da cadea.

D" 4 dú jUllho de 1670.

ibic1.

ff. 169.

Portaria (1 se passou ao Thesour.° g.1
De ti do juuho do di ·to aUilO. .

Portaria ii. se passou ao Prouedor mar.

Datada de 29 de maio do mesmo anilO, com Upl ael
denllum daiado de 6 de junho.

ibid. Portaria ii. se passou ao Thesour.° g.1 sobre o
dr.° do Cunho.

De 7 de junho.

ibi 1. Portaria para o p.or mar da fazenda mandar en

tregar a Joam Peixoto uiegas os restos dos cli
simos p.a D. lVlichaella.

Do 9 de junho.

ff. 169 v. - Portaria ii. se passou ao p.or mar para fazer com
tinuar o soldo do s.OI' lexandre de Sousa Fr.'
G."r e cap.1l1 C. I leste Estado.

Da m ma dat:.

ibid. Portaria q se passou ao p.or mar da fasenda R. I

sobre o ordenado do D.or M.c l de Almeyda Pei

xoto.
De 10 cle junho.

ibid. Portaria q se passou ao Des.dl'r Bernardim de

Macedo \ elho sobre o ordenado do Des.d r Ma

noel de lmeyda P ··ixntto.
D~l lU sma da ta.
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ibid. Portaria p." se leuar em conta do contrat.dol' 4
cru.O.

Do 11 de junho,

ff. 170. - Portaria p." ser Comissario das farinhas ii vem
do Cam'amu p." a InC" D.O" GIz Barbosa juis

mais mosso da d." Villa.
De 14 do junho.

ibid. Portaria p." o P.OI' mar lr a nao ii chegou da In
dia com os dous Cap.cs de InC" I." ficarem nelIa
de guarda.

Do 15 do junho.

ff. 170 v. - Portaria qu se passou ao Prouedor mar sobre
a na'o da India.

J) 17 du junho.

ibid. Portaria ii se passou ao Prouedor mar sobre'
martricular os soldados na comp." de guarnição
da ao da India.

Do 25 ue junbo.

ff. 171. Portaria p." o P.'"' mar da fazenda m.unl' ir de

cada nauio marchante hum marinhLo I." a ao
da India . S.m da Aju la.

Do 2J ele junho.

ibid. Portaria para 4. o Escriuão JoãO Antunes maL"
o Escriuão do Thesouro e o meYLo los Contos
passem hüa Certídam.

Do 30 de junho.

ibid. Portaria p." Domingos Dantas de Araujo Tabe
liam desta Cidade.

Do mesmo dif~ 30 ele junho elo 1670.

ff. 171 V.- Portaria, pIa qual manda o S.OI· Gou.OI' a Buenos
ayres o Cap.1lI MY ele Mendanha.

Do 31 de dezembro de HHi9.
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ibicl. Portaria para se dar farda g.J a Infanteria desta
praça.

Ac'tba do modo serruinto:

= o lCllaní em con ta. nas que dcr uo san UeçeLi-
bimento. Babya e de 16TO. Alexanul'e ue Sousa

Fl'eyre. =

ff. 172.

ibid.

Portaria p." o D.or P.o da Rocha de Gouuea exer
cer o cargo de Ouuidor g.\ do Crime durante o
impedim.!O do D.or Christouão de Burgos.

De 21 de jnlho do dieto anno de 1670.

Portaria p.R o Secretario de Estado continuar na
ecretaria delle na propria forma q o fazia em

presença do S! Gou.or emq.to se detem no
Ca)ll1.

Da clala da pr cedente.

Silua Sueyro e
1.el lfayate do

ibid. Portaria p." o M.e de Campo Aluara de Aseuedo
dar seis sol lados ao Cap.IU An.!O de tlir. dll Calda

, p.a Irem ... na sua fazenda.

Da m sma uat:\.

ibid. Portaria p." q.1 q! offiçial de buerra miliçia ou
just." prender ao Capitam Francisco de Crasto.

Da D1 'sma ua[a.

ff. 172 V. - Portaria p.a se prender M.ul da
a hü mulada (sic) chamado
Cap.IU bastião duarte.

D 3... de julho. E','ü\, porlaria, o uo umenio qne

,'c-s.1gnc fJI';lm p<1 'ado pelo ,'CCI' ta rio BJ1'n:l1'UO Vieira,

Ranl.'(;o.

ibid. Escripto q o Secretario de Estado B.du .'" Ra-
vasco escreueu ao Me tre de Campo iculao

ranha Pacheco por ordem do '" lexandre de
Sousa Fr. G.or e Cap.IU g.1 deste Estado.

Datado d' tI de julho.
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ibid. - Portaria <l se passou ao Almoxariff, das armas
p." dar húa arroba de poluora e baBa a esse re 
peito ao Alfei Hier.° de esoja.

De 13 de agosto. .

ff. 173. - Portaria p." se por uerba nos ordenados de S.
An. to de Pernambuco.

Do 20 ele septernb1'o.

ibid. Portaria ii se passou ao Prou.o r da alfandega.
De 6 de OctuIJl·O.

ff.173 Portaria que se passou ao Cap.1ll 1anuel Freyrc
de Ouiedo.

De ." ti· odul 1'0.

ibiel. Portaria II se passou ao Prou."\" mor da fazenda
R.I deste Estado.

De 9 de octub,·o.

ff. 174. - Portaria ii se passou ao Escriuão do Crime Le'
Teix."" de Caru.o p." noteficar a 1\1."1 de ouza
Maelr." e n. lO da Maia Carrafa.

Da mesma data.

ibid. Portaria ii se passou ao Cap. m Joseph Collares
de Carualho p." ir a Buenos ayr s.

De 12 d o ·tnul·o.

ff. 174 v. - Portaria ê.í se passou a Antonio de alasco sol
dado ela Comp." do Cap.tU Diogo Lobato Leitão
I." ir por Cabo dos sol lados ii vam com o Dez.o,·
Joam Veloso de Brito.

De 30 le octu bl'o.

ibid. Portaria p." o D.or João de Goes e Araujo seruir
de Ouuidor g.' do crime durante a ausencia do
D.or Christouão de Burgos.

De 19 de dezern b1'o.

ibid. Portaria ê.í se mandou ao Prouedor mor da fa
zenda R.' p." a execução da ordem de S. A.
sobre os dous soldos ou orde(;l.uos

De 24 de dezembro de 1670.
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fC 175. - Portaria li. se passou ao Ti1esour.o da Cam.'·a M.c'
Freyre de Ouedo.

D 2 de janeiro de 1671.

ibicl. Portaria li. se passou ao Tenente P.o Gomes.
De 28 do me. mo r.lez e anno.

ibid. Portaria p.'" o p.or mar mandar dar dois barris
de puluora baila murrão p.a a infan."" li. vay
p.a Seregippe.

Do 24 de janeil'o lI0 Lliclo anilO.

ff.175v.- Portaria g se passou ao Prou.or da alfandega
Antonio de Brito de Castro.

De 28 de janeiro.

ibid. Portaria que s~ mandou ao Thesour.° g.' e con
tratador p.a nam darem os ordenados aos Co
negas.

De ~9 de janeiro.

ff. 176. - Portaria ii se passou aos officiaes da Cam. m desta
Cidade.

De 30 de jall iro.

ibid. Portaria q e passou ao Prou.or mar da Cazenda.
De 20 do março.

ff. 176 v. - Portaria ii se passou ao Prou.or mar da fazenda
R. I

De 23 de lll<lrço.

ibid. Portaria p.a o Prouedor mar mandar entre~::;ar

poluora p.a a salua da Frotta.
Data la de de abril do referido anllO do 1671. Re-

fere- e á ehegada do vi conde de Barbacena, qne vinh:l

por succes..or elo governador do E'íado do Bmzil Ale
xandre de Sou fi Freire, e começa:

= O p.or moI' da faz nel:l R.I de t E-l:ldo mallllo ('II

tregur p.~ a salu:l q so bêL ue fazeI' lIO .' .ur n'ulI~o FUI'

tudo de :M.c~ =
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ibid. Portaria p." o p.or mar mandar socorrer a gente
ii se for fazendo p." Angola, e aprestar tu 10 o fI
for necessario p.R a Viagem.

De 13 ce abril.

ff. 177 v. - Portaria ii se passou ao Prou.or mar da fasenda
R. I L.co de Brito ds Fig.do

De 17 d auril.

ibid. Sem titulo.

ff. 178.

DaL:ub lo me mo di:1 e mez eb, 1)1' eed nte. E' uma
ordem ao l)l'ovcdol' da filzendtt p:1l'a man lllr onLinulll' a
obra da forlal Zll cI N .• enhora. do Papaia.

Portaria ii s passou ao Prou.or mar p." se dar
50 rs. ao P.o Fr. Luis,

De 23 de abri1.

ibid. Portaria ii se passou p." o p.or mar.
Da mesma. data.

ibid. Portaria ii se passou ao Cap.m Seb.m Duarte.
De 5 de maio do r ferido anno cle 1671. E' n. última

portaria passada pelo govern:1dor Alexandre de San a

Freire.

PURTARIA Q 'E PA.. ARÃ'J NO Go ERNO D S." AFFONSO

FURTADO DE c..\ 'TRO DO RIO DE MENDOÇA.

ff. 179. - Portaria para o p.or mar mandar recolher aos
Almasens o sal ii na Cap.ll" e Almir. tc vem por
conta do Gen.1 Victoria Zagallo Preto.

De 11 de maio do mesmo anuo d 1671.

ibid. Portaria para o Cabo, ou qualquer outra pessoa
ii estiuer no Forte do Rosario recolha nelle toda
a poluora da Capitayna e Almir. to

Da daLa da pre edenLe,

ff. 179 v. - Portaria p." o P.Ol' mar da faz. dtL mandar fazer in
uent. ro de tudo o ii hâ nos Armasens.

De 12 de muio.
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ibid. Sem titulo.
De 22 de maio. N ella manda o governador dar ao

capitão Manu 1 Velho 30$ réis por via da mercê ordin:1
ria, por ser soldado pobre.

ibid. Portaria que se passou ao Prou.or mor da fa
senda RI

Da data da precedente.

ff. 180. - Portaria fi. se passou ao Prou.or mor da fas.da R.I
Antonio Lopes de Ulhoa.

Da mesma data"

ibid. Portaria él se passou ao Prou.or

Da mesma data.

ibid. Portaria p." o Prouedor mor da fazenda RI fazer
despachar os dous nauios e mais cousas p." a
Infantr." ii vay de socorro a Angola.

De 25 de maio.

ff. 180v.- Portaria que se passou ao Prou.or mor da fas. da

RI
De 26 de maio.

ibid. Portaria p." se mandar dar a cada soldado ii vam
p." o Cayru hüa L" de poluora ... , e hüa arroba
de murram.

De 2 de maio.

ff. 18 I. - Portaria ii leuou o Cap. m Christouão Vieyra Ra-
vasco de lbuquerque Li vay com sua Comp."
p." a fronteyra do Gentio.

De 29 tle maio. Este capitão é filho d Bernardo
ieira Rava coo O sDr. Oll elbeu'o Pereira da Silva sub

stiLue o eu appellido Vieira pelo de Gavalcanti, no Sup
plemento biographico com que fecha a na obra Os varões
illu tres do Brazil d1lranfe os tempos coloniaes.

ff. 181 V. - Portaria ii leu ou o Cap.1U M.el e1ho da Fonse
qua ii marcha p." a front. rn do Gentio.

Da musma d:.Lla.
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ff. 182. - Portaria Q se enUlOU ao P."I' mor.

Do 1." de junho.

ibid. Portaria p." o Prou."r mor mandHr soccorrer os
Cap:" If i, e Sarg. tos q vam de soccorro ao
Reyno de ngolIa.

Da me. mn data.

ff. 182 V. - Portaria p." o Prou.or mor mandar socorrer aos
Cap:" Alfez e Sarg.'· il vam de socorro a An

goUa.
Da me ma data.

ibid. Portaria para o Prou.or moI' sobre o Galleão

Theresa.
D' do jUllho.

ff. 183. -"- Portaria q se passou p." o Juis dos orfãos.
])0 9 tI junbo.

ibi 1. Portaria para o Prou."r da Ifandega.
Do d' junuo.

ff. 183 v. - Portaria com a carta indu a de A. sobre o
pagamento de aluador Correa de aá.

Da cinta da prcc -d nie.

ibid. Portaria p." o Pr.UI' mor ntonio Lopes de Ihoa.
])e 10 do j lIuho.

ff. 184. - Portaria p." o Pr.or mor da faz.,11I R. I ntonio Lo

pes de Vlhoa.
Do 11 d junLo.

ff. 184 v. - Portaria êí s passou ao Prou.o r mor p." os con
sertos dos fortes e corpos la t;llar la.

De 17 do jlU1Lo.

ibid. Portaria p." o Prouedor moI' da faz.'l" mandar

serrar os I ês das listas.
De 1 de jlW!.JO.
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ff. 185.

ibid.

ibid.
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Portaria que s passou ao Prou.or mar p." queja
com o Procurador a carta ii se escreueo a Ca
mera sobre o aI.

])e ~R d' jllnho.

Portaria il s passou ao Ajudante p." (sic).
J)c 2G de jnnh .

Portaria p." o judante do Morro hir a villa do
Camamu.

Du 27 de junho.

Portaria p.a o D.or Christouam de Burgos fazer
mbarcar os Asuquares.

Jla me:"ma data.

ff. 185 v. - Portaria ii se mal.dou ao Prou.or mar da fazenda
Real.

D 30 de jnnho.

ibid. Portaria il se mandou ao Prouedor mar da 1
fandega RI sobre a carga da frota.

D 3 d julho.

ff. 186. - Portaria p.a o Prouedor mar da fazenda R.I deste
Estado p." fazer o Contrador (sic) metter as
fardas nos rmascns dentro em oito dias.

De 4 de julho.

ibid. PaI taria q se passou ao Prou.or mar da faz."" R. I

sobre as informações.
D 3 de ,ÍlIlho.

ff. ]86 v. - Portaria que se passou ao Prou.or mar da fazenda
RI

De 4 d julho.

ff. 187. - Portaria p.n o P.OI' m r da fazenda R.I deste Es

tado.
Dn, dn ta da pl'ee dente.

ibid. Portaria que se passou
sobre os artilheyros.

De 7 d jnlho.

ao Prou.or da fazenda
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ff. 187 v. - Portaria que se mandou ao Prouedor mor da fa

zenda Real.

Do 9 ele julho.

ff. 188. - Portaria p." o Prouedor da fazenda Real deste

Estado.

D 16 d julho.

ibid. Portaria que se mandou aos officiaes da Camera.
Do 17 do julho.

ff. 188 v. - Portaria q se passou ao Prou.or mor da faz.dl\

Real.

Do 20 ue julho.

ibid. Portaria para o Prouedor mor da fazenda Real

deste Estado.
Do 23 de julho.

ibid. Sem tibtio.
Datada de 14 do julho. E' uma r pr s ntnção de An

tonio Lope d 1l1ôa pron"uor-mor da fazendn ao go
, rna(l r geral uo E tndo, acêrca UO dúvida quo OOOO1'rem
no exercieio do ou eargo. Acerc. cc-lhe um de racho
do mesmo Ihôll, datnuo de 13 lo m mo mez, 01' lenan
do no :-cI'i \'iro da fazenda q tle tra ln.de o ati to de reqne·

rim nto que o de' mi argaclol' J oã ele Goe d 1~raujo,

como procurador (ln. fazendtt real, fizera ao pr vedor da,

me. ma fazenda, é a que egue.

ff, J89 v. - Treslado do Recristo do auto do requerimento
que fes o Desem bargador JOãO de Goes de Ara
hujo como Procu rador da fazenda R. I deste Es
tado e executor elas diuidas q nelle se leuem á
faz. elR R. I

Data lo de 13 de julho. A ignudo Migu 1 Pinto de

Freitas. OocúlTom m. cgllida o dei:pa ho do govel'nadol',
rem tlentlo e. ses papois ao dI', JO:tO da Hocba do Gouvêli,
proourado!' da fttz nua, o I al'oec1' d'e te, datado de 15, e

a doei 'iro final do govol'llu 101', dntada de 16.
P01' "1'1'0 do nu me!'açiro pn. n r] ff. 100 a 200.
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ff. 200. - Portaria q se passou ao Prou.or mar.
Do 29 do jnluo.

ibid. Portaria que se passou a Antonio de Brito de
Castro Prouedor da Alfandega.

Do 4 de ago Lo.

ff. 20r. - Portaria q e passou ao Prou.or mar da fazenda
Real.

Do 12 do ago ia.

ibid. Portaria p." o Prouedor mar da fazenda R.I

Do 1.0 de julho.

ff. 20r v. - Portaria p." o p.or mar mandar dar tres barris de
Poluora p." a salua da frota.

Do 14 ele ao'o to.

ibid. Portaria p.a o Prouedor mar entregar 40 arrobas
de poluora ao Cap.m mar Ignacio de Lercaro.

Do 27 de agosto. _.R Iatin li capitania, do E. pirito
Sanclo.

ibid. Portaria que se passou ao Prou.or mar da fa

zenda Real.
De 2 de ago to.

ff. 202. - Portaria p.R o Prou.or mar da faz. da Real.
De 4 do oplembro. Começa a. sim:
= POl'q.'o conllom ao oruiço de S. A. e ao benofiçio

d na R.l fazonda, (. n:1 Cap.u!, de Pernambuco e m

toda lJ.. mai de. te E'tado, =

ibid. Portaria para o Prou'edor mar mandar por em
pregão o Galliam Santa Theresa.

Do 12 uo .-cpt'mbl'o.

fC 202 V. - Portaria para o Prouedr mar da fazenda R. I deste
Esta lo mandar dar vinte mil rs por uia da merce

orclinaria.
Do 2:J ue soptcmbl'o.

ibid. Portaria q se passou ao Prou.or mar da faz. da RI.
Do 3 do o Inbro.
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Fr. 203. - Portaria q se pas ou ao Prou.o!' mar da faz nda
R. l

De 13 de ocLllbro.

ff. 203 v. - Portaria para se dar a far la aos dous T rcos
leste presidio.

D 29 de octubl'o.

Ff. 204. - Portaria p.n o P."'· mar da [az.'ln Real de te Es
tado mandar lar a farda g.' aos dois Terços.

Dn, m smn. elai:1.

ibid. Portaria p.n o P.o!' mar da fazenda Real deste
Esta lo.

De 27 le octulro.

ff. 204 V.- Portaria que se passou a Cam.rn desta Cid."
D 30 ele oclubl'o.

ibid. Portaria q se passou ao Cap.11l mar d Itamaracâ
Hieronymo da "\ eyga Cabral.

D 2 ele novembro.

ff. 205. - Portaria q se passou ao Ouuidor da Capitania
de Itamaracâ.

Da m ma data.

ibicl. Portaria p.n o P.o!' mar mandar dar 8 l.n. de pol-
l;Ora 16 de balas.

])0 G le novembr ,

fr. 205 \.- Portaria q se mandou a Gaspar Dias do porão
Da me ma elnta.

iI id. Portaria para 1'ran.co Ramos poder nom ar seIs
pessoas q o acompanhe p.n condusir a farinha
p.'\ o socorro da o'. te ele S. Paulo.

Da data d:ts pI'ec dentes.

ff. 206. - Portaria q se passou ao Prou.n!' mor da faz,dn R.I

De 16 de novembro.
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ibid. Portaria que se passou ao Prov.or mar da [as.~n

R.I

Dr 19 de novembro.

ibic1. Portaria que se passou ao Cap.m mor Agostinho
Pr." da S) lua.

J c 20 de 11 ,cm1)ro.

FC 206 v. - Portaria q se passou ao Senado da Cam.ra desta
Cidade p." q tagam (tragam) Capuses.

D 23 de novemoro. 'r;meç{/ lJOl' e te tel'mos:

= .Porquanto connem fazer e no ta cidade ioda a ue
mo tl'ação lmolica de intimellto pelo exacrando noce o
do roubo do :S:Jnti~. imo I acrmn.1o da fI·egue. ia de üdi

uella. O enado da Cam 1':1 se ,isia de luto com capu.
e bltlTcttC') =.

ft. 207. - Portaria que se passou ao Prou.or mor da fa
senda R. I

'De 19 d no\Cmbro.

ibic1. Portaria que se mandou ao escrluão do cnme.

n ... de n \cmh1'o.

ibid. Portaria p." o p.'H" mor da fazenda mandar dar
sinco barris ele Poluora p." a sa]ua elo Santissimo

acram. IO

De G de dC7.om h1'o.

ff. 2 C7 V.- Fortar:a q lêl.:ou O Ajl:d. tc Fran:o de eg.' S p."
prender os índios fuai los da jornada elo Certam.

De 10 de lczC'mll'o.

ibid. Portaria q se mandou ao Cap.m Fran.ro Barbosa

Leal 1." prender os Indios q fugirão da jornada
do Certão.

Da lU ~m:1. d:~ta.

ff. 208. - Portaria q se mandou ao Prou.nr mor da fazenda

R. I p." dar Lula.
Do 20 lo 110,cll1bl'o.

*
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ibid. Portaria ii se mandou ao Prou lar mar da faZ.'la
RI

De 1-1- ele clezembro.

ff. 208 v.- Portaria qu se passou ao Cap."' do 1atto Joam

la Matta.
T)' 16 ele d z ·mbro.

ibid. Portaria que se pa sou ao Prou.or mar da fase nda

R' p.l\ mandar dar bayxa a s soldados.
De 2-l: de ]ezembro do me m ann d 1671.

fr. 209.

ibid.

ibid.

ff. 209 v.-

Portaria q se passou ao Prou.or

RI Antonio Lopes de lhoa.
D 2 lh, jan iro cl 1672.

Portaria p.a Francisco Barbosa

abayxo declarados.
De 5 de fey ,. iI' lo di(;lo anno.

Portaria p.n o p.or mar mandar

dados ii vierão da Cap. IIi" de
conq.ln dos Barbaras.

Da da ta upra.

Portaria p.n o p.or mar mandar

q ,am a jornada do Certão.
De 11 de feyereil'o.

mar da fazenda

leal prender os

dar farda aos 01
. "\ icente p.n a

fardar os indios

ff. 2 Ia. - Portaria p.a o P. r mar mandar dar a cada sol

dado dos tres ii vão a P.co e Itamaracâ dez mil

r." a cadahum por conta da fazenda Real.
De 19 d'J ~'Y reit'o,

ibid. Portaria p.a seruir de Thez.1'1l do Donatiuo do

Dote e pas durante a ausencia le F llíppe Raíz

Prestrello; Manuel de Mattos Bellem.
Da dala da pl'eco lente.

ff. 2 Ia v. - Portaria por iI se ol'clena ao Prouedor da faz,da

RI de Porto se;uro cobre os direytos il tocão

ao Secretario ele Estado das paten tes e Pro

UlsÕes.
Da mesma dat[\..
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ff. 21 I. - Portaria q se passou ao Prou.or mor p.a tomar
hüa embarcação p.lL Leuar a gente de S. Paulo.

De 23 dc fi vel'cil'o.

ibiel. Portaria p.a o Prou.or mor elar dez mil reIS ao
judante Marcos ieyra de Sergipe DeI Rey.

De 10 de IDIU·ÇO.

ibid. Portaria p." o Thez!O João de matos entregar ao
Alfez M.el Ty:" duas espingardas.

De 25 le jHn iro.

ff. 2II V. - Portaria q se passou p." o Administrador da
Comp.a g.1 aparelhar hüa embarcação p.lL partir
p.a o Reyno.

De 21 de março.

ibid. Portaria ii se passou ao Cap.m Joam de Avillar
para mandar uir preso o seu Alfrz.

De 22 d marc;'o.

ibid. Portaria para o Dez.o. Christouão de Burgos p.a
serta deligencia sobre o (57·C).

Da data da pr codent. E La portaria começa:

= POI'quanto conuem apurai', se hua oarLa (I o li f;-

tI'O de amIo Antonio Guede me mandou de Bento

un' 1 =

E acaba:
= quando o vinhão]' 001ho11(10 da dilig noi;1. do i :1

litl' o p e11·a. amuti tl\ ij por 11. manJo)' bu cal'. =

.ff. 212. Portaria p.a o p.nr mor da faz.d:l Real sobre man

dar ntrar as cousas conteudas nos Roes q se
lhe enuiarão ao Cap.m B.to surreI e M.el da silva.

De 30 d março. :E ta lol't:11'ia tractu do do ubJ'i

monto d· jnzi las de sn.litl'e.

ff. 212 V.- Portaria que se passou ao Prou.or mor da faz.""
R. I sobre as licencas dos soldados se notarem
nos 1.0 da faz. da

De 20 do abril.



298

ff. 2 T3. - Portaria q se passou ao Cap.m mor Gp.or Roii
Aclorno p.o mandar aos Campos do Aporâ todos

os Indios da Aldea de sua Administraçao.
Da data ela precedente.

ff. 2 T3 \.- Portaria p." o p.or mor mandar dar seis barris de

Poluora p." a salua do tomar pos e o .01' Bispo

deste Estado.
I>e ~~ d' abril. O, ispo dl) que aqui '-tl'ada é d.

E,t vam elo' ':tnclo.!lu eueglll'a á Bauia a 15 d abril

d' sse anno de 1G73 e falloceu lOuco. dia. depois, isto é,
a 6 de junbo. Pela ])"e ente pOl'tari~L e-verifica que o re

ferido prelado Ó tomOLt po se do eu 'al'go dupois do dia.
22 de abril.

ibid. Portaria ii se passou ao Prou.or mor da faz. dll R. I

sobre o apresto da gente de S. Paulo.
De 26 de abril.

ibid. Portaria q se passou ao D.or João de Goes e

Arahujo sobre o enado da Cam. m e o Alcaide

mor.
De 2 de abril.

ff. 2 J 4. - Portaria p.a o P.O!· mor mandar dar fardas aos

Inc1ios q vierão com o Cap.1O F rnam Carrilho.
I>e ~'l: d 111 fU·r.O.

ibic1. Portaria que se passou ao Prouedor mor sobre

o Lançamento das Cayxas.
'TI 1." cle junho.

ff. 2 T4 v.- Portaria que se passou ao Prouedor Mor sobre

o comserto das fortalezas.
De eguaI cinta.

ibid. Portaria que se passou sobre a marca de fogo

nas caixas dos Engenhos.
De 16 de junbo.

ibib. Portaria ii leuou Sebastiam ROlz para lhe darem

gente q o acompanhem aleuar as cartas ao Gou.or,

e cabos da conquista do Certam.
De 12 de julho.
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ff. 216.

ff. 2 I 5. Portaria p.a mandar dar sem sacos o p.or moro
De 1~ ele julho.

ibid. Portaria ii se passou ao Prou.o r mor p.a se fazer
mastreação, Lados, e mantimentos da nao da
India . Pedro de Rates.

])0 D ele julbo.

ff215\.- Portaria que se passou ao Prou.or mor para q
d a xecução a carta de S. A. que mandou so
bre a nao da India que vam, ou uem de arri
bada.

Da data da prece lente.

Portaria éí se passou ao Prouedor mor para so
correr os soldados q vierão no Galleão S. P.o de
Rates quando p.a a India arribou a esta Pr."

Da me ma data.

moI' sobre dar
ao S. P.o de

ibid. Portaria que se passou ao Prou.or

hum tostão a cada soldado da
Rates para comprarem louça.

Da clata das prece lentes.

ff. 2 16 V. - Portaria que se passou ao Prou.or mar da fazenda
R. I p." socorrer os marinheyros e mais gente ma
ritima ii veyo na nao S. P.o de Rates q hia p."
a India.

ibid.

ff. 217.

Da me -ma. data.

Portaria ii se pas ou ao Prou.or moI' sobre des
carregar a ao da India S. P.o de Rattes.

Do 23 d julho.

Portaria ii se passou ao Prou.or mor p." repartir
as cx.RS de asucar p los mercadores desta praça.

Da m ma. data.

ff. 217 v.- Portaria que se passou ao Prou.or mar da fa
zenda R.I e ao da lfãdega, a Camera sobre
auer algúa ordem que incontre a prouisam de
S. A. sobre a preferencia dos nau ias melhor ar
tilhados.

De 4 de ago. to.
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ibid. Portaria ii leuou o Ajudante obre a carga da
fragata do ! AI xandre de Sousa Fr.e

n 5 tl ngm;Lo.

ff. 218. - Passouse outra portaria sobr os asucares com
as mesmas rasães. e na forma seg. te

Df'. me!';ma data.

ibid. Portaria que se passou sobr
do .r Alexandre de Sousa
fira dos mais nauios.

Da dnta das precedente.

a caro-a la fracrata
I':>

cer (sic) a que pre-

Ifandega p."
das naos da

ff. 218v.- Portaria ii se passou ao Proll.nr mar p." dar pol
uora para a salua da frota.

R tá ineomplota e m lata.

ff. 2 I 9. - Portaria que se passou :-.0 Prou.nr mar para dar
ferro e asso p." as ferramentas.

] o 27 (lo .........

ibid. Portaria que se passou ao Proll.nr mar p." dar
ql1ntro barris de poluora p.n u. salua da frota.

l)e 13 de ngosLo.

ibicl. Portaria p." o Alfrz da Comp.n do Cap.m An. to

Fel- de imas obre vIr os taboados DeI Rey.
De 18 ele ago. to.

ff. 219 V.- Portaria q se passou ao Prou.or da
se ter o mesmo stillo no despacho
Comp." g.l ii os de . A.

De ... de agosto.

ibid. Portaria para se dar poluora p.o a salua do s.or
Alexandre de Sousa Fr.° a sua partida.

De 31 do ngoRto.

ibid. Portaria q se passou a JOão le Matos dar 50$
a lJedro delaguarda Ajudante da conquista do
Certão.

.oe 5 ele sel)tombl'o.
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ff. 220. - Portaria q se passou ao Prou.or mar da faz. d"

para dar baixa a todos soldados ii não assis
tirem na praça.

De D de pLembl'o.

ibid. Portaria q se passou para nenhum mestre leuar
Religioso algum de . B.to p." fora das Cap.nias
sém licença lo seu Prouincial.

l"iCOLI intel'l'otnpiua e sem data, e deixado em branco
o e, paço pl'e<:i 'o' pam o . eu lançamento.

ff. 220 V.- Portaria fi. se passou ao D.ul' Christouão de Bur-
gos I." tirar ... dos solda los <í. ... com o preso
il fugia do Galleão.

Do 19 du . eplemIH·o.

i!..>id. Portaria cl se passou ao Prou.ur mar da razenda
p." dar ao judante LeI Fri Teixe) ra 20 cr.

De 16 de el)tembl'o.

ibid. Portaria que se passou ao officiaes da Cam.r:l
p." darem tres meses de socorro ao judante
M.ol Fez Teixeyra e a sinco soldados q leua
comslgo.

Da data da pr ceden te.

rr. 22 L - Portaria que se passou aos Cabos que estão no
CairO p." se retirarem p." esta praça.

De 18 de eptembl'o.

i!..>id. Portaria p." o Senado da Cam.m desta Cidade
tomar 10;0 contas ao Thez. ro lentro de hum mes,
alias se mandarão tomar por tlinistros.

De 2 de eI tembl·o.

fr. 22 I V.- Portaria que se passou ao Prou.or mar p." man
lar aualiar as fazendas das fardas p." se darem.

Da me ma data.

rr. 222. - Portaria que se passou ao Prou.o,· mar da faz.'I,'

p." se porêm os clisimos outra ues em Praça.
De 3U cl . S I l mbro.
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ibid. Portaria ii leuaram dous sarg. to ii foram em se
guim. to los soldados ii fugiram do Galleão S.
Pedro de Rates.

De 2 de jlUlho.

fr. 222 V.- Portaria sobre o Capitam Seb. lLm Glí ranha q
fica nesta Cidade a cuja ... se manda cobrar a
finta por sarg. to e soldados.

De 11 de oetubro.

ff. 223. - Portaria p." o Prou.or mar da fazenda R.l sobre
o pagam. lO dos marinhr."" artilhr.°s gurumetes, e
pagens do Galeão S. P.o de Rates.

Da me Jll:1 clata.

ibid. Portaria sobre os soldados desta praça acerca
das farinhas ii se lhes damo

Do 17 cle octubro.

ff. 223 V.- Ordem ii se passou ao R.Ilo P.c Fr. Anastacio
de Odierne acerca senão entender com os Indios
Aramarus ii estão recebidos a fê Catolica.

De 23 de octubro.

ff. 224. - Portaria ii leu ou o Cap.m Fran.co Barbosa Leal
p." hir abrir hum caminho ate o Rio das plra
nhas.

De 24 de oetl1bl'o.

ff. 224 V.- Portaria q leuou o Cap.m mar g.to Pr." Bacelar
p." se seruir de hüs caualos emq. to lhe Dão ape
recer seus donos, neste Comboyo la far." p." o
Certam.

Da data ela pl'eeedent .

ff. 225. Portaria p." o Prouedor mar da fazenda R. I in
formar sobre a carta ii com ella selhe remete.

De 26 de octubro.

ff. 225 V.- Portaria que se passou ao Prou.o r mar da fazen
da para se darem 400 cr ao Cap. m Fernão Dias
Paes p.'" o descobrim. to das minas de prata e es
meraldas.

Du a9 de octubl·O.
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ff. 226.
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Portaria que se passou ao Prou.or mar da fa
zenda R. I para pagar pera Gou.or da Conquista
e Sargento mayor 170$ rs.

De 29 de oetubro, como a precedente.

Portaria ii se passou ao Prou.or mar da faz. dJl R.I

p." passar ordem p." êi. se paguem as propinas
dos contratos da Cap."j" de S. V.Io

De 31 de octll b1'o.
{

ff. 226 V.- Portaria para o Prouedor mar da fazenda R.
deste Estado para ii se cobre ameia pataca do
imposto do sal emq.to nam uem ordem de S.

Da me ma data.

ibid. Portaria p." o Prouedor mar da faz. da mandar
passar ordem p." se pagar na Cap."i" de S. Vi
cente ao sarg. to mayor S.III Velho de Lima os
seus ordenados.

De 2 de novembro.

ff. 227. Portaria ii leuarão hú Ajudante ou sarg. 10 com
soldados para prender algGa ;ente pIo Recon
cauo da q.1 se passarão 4. ou 5.

De 4 ele novembro.

ibid, Portaria para o p.or mar mandar dar 30 crusados
â ,el Ribeyro soldado da Comquista do Certam.

D 5 d no, m1 \'0.

ff. 227 V.- Portaria p,a o Prouedor mar sobre o resgate ii
mandou dar o .01' Gou.Ol

• na Cachoeira aos 1n

dias, e Payayazes.
De 14 de novembro,

ibid. Portaria ii se passou ao p.or mar mandar ajustar
a conta aos soldados desta praça ii assentão no
GalEão S. P.O de Rattis.

De 29 de nov mbl'o.



304

ff. 228. - Portaria p." o Prouedor mor da faz.u" mandar
dar ao Procurador do s.or Arcebispo de Goa
(Pn'17laz da Indt'a) mil crusados q . A. or
dena.

Da me ma dala.

ibid. Portaria para o PLor mar
jud.!C An. t ) Feri poluora

ao Certam.
Dn. data da pl' cedentes.

mandar entregar ao
e murrão p." leuar

ibid. Portaria q se passou mandou (sic) ao p.ur mor
p." socorrer agente q vay p.l\ a India no Gal
leam Sam Pedro de Rates p." ii vâ contente.

De 2 de nov mi 1'0 ele lG72.

fi. 228 v. - Portaria ii se passou p.l\ o Juis tirar deu;lssa da
charrua ii deu a costa no Rio Real indo da
Ilha da lad 1'."

De :z ele janeil'o de 1673.

ibid. Portaria para o Prouedor mar mandar fazer a
mediçãO do forte do mar da obra de Pedr.O

De 11 ele janeiro do mesmo anno de 167.1.

fr. 229. - Portaria p." o Coronel ffonso Barbosa da franca
sobre os Cap.oa do mato.

De 13 de janeiro.

ibid'. Portaria para o Prouedor mar sobr o il se des-
pendeu na Cachoeyra em pre ença do .0" Gou.""

Da mesma data..

ibic!. Portaria p.a o prou."r mor sobre 100 smos de
farinha mais ii se meterão no Gall ão p.o
de Rattes.

D:1 data das preceuen leso

ff. 229 V.- Portaria para o p."r mor da faz.'lll p:' tnQlndar

dar oito arrobas de I aluara.
De 20 de oc:tubl'o de lli72.
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ibid. Portaria para o p.or mor mandar dar dois barris
d" poluora para salua do Galeão S. P.o de
Rates.

De 4 de dez mbro do dieLo flllDO de 1672.

ibid. Portaria para o Prouedor moI' mandar embarcar
p.1\ o Reyno no nauio do Coronel 14 Cayxas dE'
asucar mascauado.

De 12 de maio do mesmo anno.

ff. 230. - Portaria p.1\ o Prou.or mor mandar dar vestidos
e ferramentas a húns Indios.

De 1. .. de ocLubro do me mo anno.

ibid. Portaria p." o p.br mor mandar dar ao Sarg. to

João da Costa 311rs e húa Camisa.
De -! d agosto do r feriuo anuo.

ibid. P." O Prouedor moI' mandar dar 3/ rs a • Iuara
arafim.

De ... de junho do me mo anno.

ff. 230 v. - Portaria p.1\ o Prouedor mor mandar dar desoito
arrobas de Poluora digo de munisão graça p.1\ o
Certão.

De 2 de dezembro do me mo anno de 1672.

ibib. Portaria p.1\ o Prouedor mor fretar embarcação
p." o Presion.l'O que tomarão na conquista irem
p.1\ S. \ ic. to

De 19 d janeiro de 1673.

ff. 23 I. - Portaria p." ° Prouedor mor da fa enda R. l fexar
os lmasens das fardas e se ajustem as contas
della .

Do 17 de janeiro üo me mo anila.

ibid. Portaria 1.1\ o Prouedor mor da fazenda R. I man
dar dar 30 crusados a E.cU Soares.

Du 23 de janulru.



306

ff. 23 I v. - Portaria q se passou ao Cap.1II mar do Torro
Antonio Correa pestana sobre não deixar uir
embarcação algúa de farinha sem passar p.lo
Morro a registar.

Da datn da prececl nte.

ff. 232. - Portaóa p." O Prou.or mar ela fazenda mandar
fazer Rellação dos gastos ii se fiseram com o
Galleão . P.o de Rattes.

Da m SIDa dala.

ibi 1. Portaria p." o Prou."1' mar da fasenda R. I passar
ordem aos Prou.Ol' das Cap.Oi"3 do mesmo Esta
do guardem nos pagam. lO o stillo das front. n

,.

De 2-! de j:1l1 il'O <.lo dieto anno <.Ie 1673.

ff. 232 V.- Portaria p." o ProLl."1' 11101' da fasenda R. I mandar
por em pregam as obra la eê.

De 2 le :1go to de lU72.

ff. 233. - Portaria p." o Prou.or mar da fas.'l.. R.I mandar
faser hua Casinha no Paço.

D 24 ele janeiro de 1673.

ibid. Portaria ii se passou ao Prouedor mar da fas.'ln
R. I p." se pagar húa Caldr." ao Patrão mar.

De 10 <.Ie dez m1.JL·o de 1072.

ff. 233 V.- Portaria ii se passou ao Prou,OI' mar la fasenda
R. I para mpr 'g'ar dous mil crusados em pol
uora.

De 24 de jullJo <.lo l'cfol'Ítlo anno.

ibid. Portaria êi se passou ao Prou.Ol' mar p." dar 8
barris de Poluora e húa ( de murrão p." o
forte S. Phelipe.

De 3 dc feverciro d 1673.

ff. 234. - Portaria ii se passou ao Prou.Ol' mar da [as.'ln R.I

dar 20'$ a FL"O Pinr.°

De 6 de fevcreiro do mesmo anno.
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ibi.d. - Portaria para o Prou."r mor mandar dar carne
a gente da Conquista.

De 4 de fever ll·O.

ibic1. Portaria p." o Prauedor mor mandar dar húa ar
roba de poluora p." o repucho das peças do forte
S. MarcelIo.

De do janeil'. Esbi e111 brunco o dia.

f{ 234 V.- Portaria (1 se passou ao Prou.or mor da fasenda
sobre se dar os matim.tos (sic) p.a os lndios
presion.r"s

Do 13 do 1'0\'01' 'iJ O.

ibid. - Portaria ii se passou ao Prou."" mor para dar
dez espingardas ao Cap.1ll M.el de Hinojosa p."
ir ao mocambo.

De 16 do feveréiro.

ibic1. Portaria q se passou ao Prou."r mor para se
dar matalotaic (sic) p.a os lndios quão p." Por
tugal.

De 22 de foverei 1'0.

ff. 235. - Portaria q se passou ao Prau.or mor p." se dar
de uestir aos lndios quão p." Portugal.

Da mesma daLa.

ibid. Portaria q se passou ao Prau."' mor p." mandar
tresladar o asento q em meza da faz. da se to
mou sobre a Nao Jngleza e duas Francesas.

Da dltta elas precedentes.

ibid. Portaria q se passou ao Alfés An. to Tauares p.a
prender a loão Cout.o

De 23 de fevereiro.

ff. 235 v. - Portaria q se passou ao Prou.O!' mor p." mandar
dar dous Barris de duas arobas cadahú.

De 27 de fevereiro.

ibid. Portaria p." Manoel ... iole feitor dos Currais do
Cap.m 1\1.01 Ali Silua traser o gentio.

De 28 ele fevereiro.
21
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fL 236. - Portaria sobr" a farinha q se dis estar nos na

uios quão p.ll Anzob.
Da ll1 ma data.

ibi 1. Portaria êi se passou I." se nomear pessoa se
gura q s ja deFositario do dinhe) ro p.fl as obras

ela e.
De G li ma1'ç.

ff. 236 V.- Portaria q se passou ao Prouedor mor sobre se

carregar m asucares na ao Cauela q ueyo

aribada ela ln lia.
D U de m:ll'ço.

ibid. Portaria êi se passou ao Prouedor m. I" sobre o

não partir a Crauela ela ln lia sem Esteuão Co

ronel.
Da me ma data upl'a.

ibid. Portaria êi s passou ao I roueelor mor p." hir

uer o forte . Alberto.
De 13 de mal'ço.

ff. 237. - Portaria q se rassou ao Prouedor para se I aga
rem ao S.OI" Gou.OI" os seu socorros.

Datada de 20 d" mal'ço do 1673. Rsla porlal'ia ó
concebida no. guintes termos:

(C O Protledor mal' da fascn la RI de t E tado mando

pao'al' o soldo <:j tellho li nçido de sei le Mal'ço do scis

çentos setenta e hum tempo cm<:j pal'ti d Li 'boa até oilo

de maro do m smo anDO emi'j ebcguoy ag uel'll;l!' to

Estado, as y e ia m:1Deim ii se pa,O'11l':l111 fi, meu' nuto

çe 'sares. Bahra e ~I.co 20 de 1673. Rubrica.))

ibid. Portaria q se passou ao Proueelor m.OI" para se

elar quarenta mil reis ao Ajuelante Marcos Vieyra

para os entregar ao Capp.1lI mor João leyra,
De 18. ele j.weü'o ele 1672.

ibid. Portaria q se I é:LSSOU ao Prouedor mor para se
elar eles mil rs' ao Capp.m Manuel da Costa
mor. fl p.1\ os gastos q hade fazer no tempo êi as
sistir na Cachoeira.

Do 10 do maio elu dieta anuu dú 1U7;,l.
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s.or Aí-

registar
Peticão

q mandou o
do Rio l\1.cn

Dias em hGa

ff. 237 V.- Registo de hum despacho
f::mso Furtado de Castro
dado ao Cap. Dl Domingos
em que pedia licença p.a lr aos seus curraes e
dahy a Capitania de P. °

Datado de 28 le nll'il de 1673, com uma, declnracão
do referido DomÍJJ<ro Dias de quanuo começa a COITeI' O
1. mpo da sua, licença, com a sua, a sigllatUl'a [l,utógl·apha.

ff. 238. - Portaria q se passou ao p.or mor para dar o ne
çessano a Jaueta da india.

De 24 le i'e,el'eil'o do dieto anno ue 1673.

ibid. Portaria p.a o Prou.vr mor da faz.da

De 13 de maio.

fi. 238 \.- Portaria p.a o Prou.vr mor da faz.'!:' R.I dar ao
P.o Fr. Anasticio (~"'l71astacio) de Audierne o q
lhe for necessario p.a a missam q uay fazer.

De 3 d' junho.

ibid. Portaria q se paçou ao Prouedor dalfandega so
bre se faser ajustar o preço dos asuquares entre
os Mestres digo dos fretes.

Do 10 de junho.

ibid. Portaria ii se paçou ao Prou.or mor da fasenda
sobre faser repartir p.I". caregadores desta praça

400 ex." p.a a nao ." irissimo.
Da me ma data.

ff. 239. - Portaria que e pasou ao Cap.1lI do Forte n-
tonio ilatheus Moreno p." deixar recolher a pol-
uora da Capitanea erissimo.

Da data das preecc! ntes.

ibid. Portaria q se pasou p.a q os 4 mestres dos na
uios desem a pedra elos lastros aos p:8 ele S.

Theresa p.a a Jgreja.
De 21 de junho.
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Ff. 239 v. - Portaria q se passou para ser noteficado o Ca
pelão mar Belchior ela Costa.

Da mesma data.

ibid. - Portaria 1 se passou ao P.ot' mar para mandar
dar 80 rs por dia aos Prinçepes q uierão do Rio

de Jan. ro

De 26 <.! junho. Tra ·Ln. de uns principcs afriu1l10 ,
que e-dirigiam a Portugal. com.

= Porqu!:lnto chegarão do Ryu de Janeir os Pl'in
ç pes elo Remo da 1) dra quo de l.uJola enuioll aqu 'Ib
praça o GOll l'1ladol' e aJJiLão g.l Enwci'c d 'l\lllora
cbamauo Dum I imão da 'illlU, Dom LouJ' lIÇO dn., 'illla,=

Fr. 240. - Portal-ia q se passou ao Prouedor mar da faz.u"

R.I para mandar passar as certidoes nella lecla
radas.

De 30 de junho. Traz lima luLa mal'''illal a ign:u!a
Bac(I COo

ibid. - Portaria ii se passou ao Prouedor mar da fa-
senda R.I para faser comprar mil maàs de milho
p." a gente do Certão digo q se passou ao Ca
pitão Baltezar da Mo.ta peixoto.

Da me ma data. R fere- e á g nL ti '. Panlo ID

l)l'cgadn na conrJllista.

ff. 240 v- Portaria ii se passou ao Prouedor mar da fas.""
R.I para faser condusir ao Almasem da Cachoeyra
4S alq. res de milho e 64 de feigão (sic).

Da data das pr cedentes.

ibid. Portaria que se passou aos off. cs da Camera desta
Cidade para mandarem pagar os soldos aos sol
dados abaixo declarados.

Do dia J .• de juJbo.

ibid. Portaria ii se passou ao P.u,· mar da fasenda R.I

p." mandar emtregar 100$ rs ao Cap.m m.el de
Henojosa p." farinha e milho p." a gente do
Certão.

Da data da precedenLe.
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ff. 241. - Portaria sobre o Cap."' m.e1 de henojosa.
Da me ma data.

ff. 24 T v. - Portaria ii se paçou ao Prouedor da Alf.R desta

Cidade sobre o preço dos asuquares.
De 3 de juluo.

ibid. Portaria q se pacou ao Prou.or mor da fasenda

R.I p." se lIaler de qualquer dr.o p.'" a prellenção

da gente q ha de ir do certão.
De 7 de julho.

ff. 242. - Portaria para senão impedir 400 smos de far."
aos dministradores p.R a Cap.HiR de S. ms-

SI1110.

Da me ma data.

ibid. Portaria que leuou o ajudante Bras Piz indo

bus~ar farinha p.R o Gentio.
De 8 de julho.

ff. 242 V.- Portaria para os Capitaéns que estam nos Tra

piches faserem embarcar as caixas.
De 10 ele julbo.

ibid. Portaria q se paçou ao Cap.m Gaspar pach co

Juis dos orfãos para seruir o dito officio e não
o ex rcer q. Dl o seruia.

De 11 le julho.

ff. 243. - Portaria ii se passou ao Prou.or mor p.R mandar

passar Rellação da despesa ii se fes com a nao

da India.
De 23 de julho.

ibid. Portaria para se entregarem ao G.o,' da COI11

quista os J ndio p." a pouoação.
De 23 de , pt mll'O.

ff. 243 \. - Portaria que se passou ao ecret.l'O do Estado
para as dec1araçoens, que se ham de faser nas

esmarias ii se passarem.
Da lata ela I reeedente.
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ff. 244.
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Portaria q se passou ao P.o,· moI' da fasenda p.o

mandar fazer matalotagem p." a o'ente ii foy na
Sllmaca ~ fo) p.o a Ilha grande.

D:1. me ma datn.

Portaria ii se passou ao Pron.o!' '11101' da fasenda
p.o mandar faser matalotagem para gente ii vay
no Pataxo p.o . Paulo.

Da meSI11:1. data.

ibid. Portaria q se passo] ao Prou.o!' mor para man
dar a n. to de sousa trinta milr.

De 23 de septembl'o.

ibid. Portaria ii se passou ao Prouedor mor para se
dar fardas.

De 25 d septcmul·o.

ff. 244 v. - Portaria q se passou ao P.o!' moI' p.o mandar dar
ao Cap.lIl JOãO Viegas Xorte ii vay exercer o
cargo de cap.lIl mor da Cap.niO de Portosegnro.

Do 28 de eptemul'o.

ibid. Portaria ii se passou ao P,o!' mor da fasenda so
bre o nauio do sal ii foy a S. V. te

De 3 de oc:tubl'o.

ff. 245. - Portaria (1 se passou ao Prou.o!' moI' da fasenda
R. I p." mandar dar o necessario ao Gou.o!' da
comquista para ir a pOlloação.

Da meRma data.

ibid. Portaria ii se passou ao ecret.'"iO do Estado so
bre declarar nas sesmarias ii se passarem neste
Gouerno não prejudiquem as terras (I se dretre
minou (sic) terem as pOlloaso-s ii de nOllo se
fissem (jize1"em).

De 22 de septembl'o. R' :L mesma iJ.11 vem líff. 2·U
\. cm l)l'imei['u log:1I'.

fr. 245 v.- Portaria ii lellou o Cap.lIl 1110t: Bras Roiz de
l\rsam.

De 9 de l11nio.
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ibid. Portaria p.a o Prouedor mor mandar fardar os
soldados q vam p.a a noua pouoacão.

De 20 de o ·tUU1'O.

ibid. Portaria ii' se passou ao Prou.or mor para entre-
"ar ao Capitão moI' da naueta da India as cousas

nella referidas p." matalotagem dos Princepes êi
fore p." o Reyno.

D 18 de maio.

, ibid.

Portaria ii se passou p." o Prouedor mor mandar
dar as cousas contheudas nella p.a a matalotagem
dos outros Principes.

De 7 de ago to.

Portaria para se consertar a escada de Palacio
digo a casa donde morou o Capellão.

De 1673. :N i'ío trnz declaração do dia e mez.

ibid. Portaria para se concertar as janellas do paço e
por huã escada.

R-til ll:lS me. mas condiçãe da preccrlrDte quanto ii
data.

ibid. Portaria para se darem as cou as necess. ns p." a
Conquista do Certam.

De de maio.

ff. 246 V.- Portaria q se passou para se darem as cO:Jsas
neces arias p." leuar o Cap.m mor p.a a Con

quista.
Da mesma datn upl'a.

ibicl. 1 ortaria q se passou ao Prou.or moro
De ~3 tl abril de 1673.

ibicl. Portaria q se passou ao Prou.or moI' da faz. d
" p."

mandar concertar o Corpo da guarda.
Do 4, cl d zombro le lG71.

ibicl. Portaria para o Proueclor mor p.a mandar con

sertar o lmasem da praya.
Da data 1:1 precedente.
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ff 247. - Portaria p.n mandar assoalhar a casinha e ou tras
cousas do paço.

Da data. daR l)l'ec~dentes.

ibid. Portaria para se consertar a casa do Paço.
Do 20 de n vemhro de 1072.

ibid. Portaria q se passou p.n se dar farinha aos 1n
o'leses q arribarão aeste porto.

D 10 de fcv reiJ'o de 1673.

ibid. Portaria q se passou ao Cou.OI' da Comquista
Esteuão Ribr.° Vayão Parente.

De 15 de no,ombro do dicto anno.

ff. 247 V.- Portaria q se passou a Manuel Pessoa Barbeyro
q vay para a noua pouoaçam.

Da me ma daln. da prec dente. Esta portaria compra
elo modo. egllinto;

= Porquanto tCl1bo re O!lltO se funde beta nOlla po

lloação e VilJu, llSRY plll'a o allgm nto elo E. ta lo, como

para, bendi 'io publico =

ibid. Portaria q se passou aos off.cS da cam!" para pa
garem ao sargento r formado 111."1 Cordcyro +
meses.

D 29 cle dez mbro.

ff. 248. - Portaria q se passou ao Prouedor mar da fas.'!"
De 30 tl tlez TI) bl'o le 1673.

ibid. Portaria q se passou ao sarg. to Roque digo Pe
dro Dias Roque.

De 12 de fe\crcil'o de 1674.

ff. 248 V.- Portaria p." o Senado da Cam.m mandar por em
praça o Contrato dos uinhos.

De 13 tle janeiro cio mesmo anno.

ibid. Portaria q se passou p." se pagar ao D. Diogo
Pinr.° Camarão e mais 1ndios passagem.

De 11 de abril.
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ibid.
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Portaria q se paçou ao p.or mar p." se lançar...
/)0 13 de mnio.

Portaria q se passou ao p.or mar da fas." sobre
os off: de justiça desta cid.· ac rca de faser as
cobranças de S. R: fasenda.

Da mesma data.

ibid. Portaria que se passou ao Prouedor mar para
mandar por em pregão os disimos desta Cap. nia

De 25 de J;l1aio.

ff. 249 v. - Portaria q se passou ao Prouedor mar da fas."
R. I deste Estado para mandar faser hú termo
de ... & assinar o sarg. to mar Joseph de Afonseca
\ ilhena para ficar por fiador do Sarg. to mar V.t.

Correa q vay preso de Sam Thome.
D 19 de junho de 1674.

ibid. Portaria p.R o Prouedor mar mandar dar ao
Cap.m mar Thome Dias Laços as cousas con
theudas neIla p." os Indios Payayases.

De 22 de abl'il de 1673.

ff. 250. - Portaria p." se socorrerem os Indios q vieram
da Aldea do Sp.IO S.IO

De 15 de junb ele 1674.

ibid. Portaria para se rematar o Contrato dos di
slmos.

D 16 de junho d roeRmo anno.

ff. 250 v. - Portaria p." o Prouedor mar da fasenda R.I

mandar dar 10, a cada preso q uay p.n o Reyno,

e vieram de S. Thome.
De 20 de junho.

ibid. Portaria que se passou ao p.or mar p.n ir tomar
informação ao GaIleão n. s:" do Rosario S. Cae
tano e S. Fran.eo Xauier sobre arib.ada <i. a este
porto fes.

o 1.0 de jnlho.
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ibid. Portaria para os A lministradores nomearem em-
barcação q va le alllso a . sobr o Gallião

.m do Rosr.°
De ... de jnlho.

FC 25 I. - Portaria para o Proue 101' mor e.·zecutar ... os
contratador s da fasenda R.I

])1) 1.0 ele jnlbe.

ibid. Portaria para se mudar a poluora da Cap.ncA para
o rosano.

De 2 de jnlho.

ibid. Portaria para o p.or mor tomar nalllo q leue o
auiso a S.

De ... de julho.

ff. 251 V.- Portaria p.A o Prouedor mor da fas. dA mandar
socorrer a Infanteria e mais marinh.o, e rtilhei
ros q uierão na nao q hia p.A a India.

Do 1." de julbo.

ibid. Portaria para se mandar
q necissitar o GaUeão
Caetano.

;Da mesmn dnta.

fazer todas as obras de
. S!" do Rosario e

ff, 252. - Portaria q se paçou ao p.or mór p.A mandar lan
car X.'" pelas pessoas p.A se cobrarem a paga
mentos.

] e 18 de julho.

ibid. Portaria para o p.or moI' para se ajustar com o
mestre do pataxe que 1 ua o atuso a

De 29 de jnlhl).

ff. 252 V.- Portaria p.A o Prouedor moI' dar 4 (I d pol
uora e balla a este respeito.

De 6 de agosto.

ibid. Portaria q se passou para se dar sitio aos Fran
ceses p." se curarem.

De 7 do ago to.
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ibid. Portaria para se dar farda aos soldados.
De 10 de ,'uplernbl'o.

ff. 253. - Portaria q se passou ao p.or mar da fasenda
sobre húa carta do p.ur da Cap.Ui" da Paraiba.

De 22 cle s pt mbro.

ibid. Portaria ii leuou o saro-. to João Carvalho p.R
prender todos os franceses q achar por fora da
cidade.

De U do oet.ubro.

ibid. Portaria q leuou o Sarg. to P.o FeR p."
todos os marinheiros da ao da India
Rosr:' e S. Caetano.

Do 2... de O(;tllbl'o.

prender
. S.''I\ do

ff. 253 v.- Portaria para ass ntar' praça na nào da India os
homés êi ieram de eregippe Del Rey.

Da me ma dllla,

ibid. Portaria para o Proll,o,' mar da L" R.I pat'a m(~

ter matalotagem as pes oas q vam p." a Cap.ni:!
de . \. te

Do ~6 cI no, mbl'O.

ibid. Portaria para o Prou.or mar da f." R. I p." dar as
cousas necessarias p." as minas de Pernagua.

Da me ma data.

ff. 254. - Portaria q se mandou ao Prolledor mar sobre
se dar ajuda d custo as p ssoas êi estão nas
minas de Parna;ua.

Dn, d:lin tln. PI'OC' donl ,.

ibid. DUllida do Prouedor mar da r.a (Allto7/io Lopes
de Ufltôa).

Da mo mn, data.

ibid. - D spacho do or GOll.or

D 27 ti no,ombro.
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ibid. Portaria p.n o Prouedor mor da faz." continuar o
soldo ao Cap. m mor Bras Roiz de Arsa~.

DfL data supra.

ff. 254 V.- Portaria p.n o Prou.or mor mandar continuar cõ
o soldo e praças ao Engenr.° An. to Correa Pinto
e aos dez soldados e cabo q leua as minas de
Pernagua.

De 26 de novembro.

ibid. Portaria q se mandou ao Coronel B.nl' dos Reys
Barrenho.

])e 3 de dezembro de 1674.

ff. 255. - Portaria sobre traserem dous Indios da Aldea
de S. A. da Cap.ni" de S. Paulo.

De 15 de janeiro de 1675.

ibid. Ordem p.a uir a farinha do CamamG q os Admi
nistradores da Comp." g.l tinhão encomendado
p." a frota.

De 17 ele janeiro do referido anno.

ff. 255 V.- Portaria para o Prou.or mor não mandar embar
car mais assucares do donatiuo do dote e pas e
cousas tocantes a f." R.l sem noua ordem deste
Gou.o

De 19 de janeiro.

ibid. Portaria q leuou o Alfes Manuel de Seq.rn p."
a pouoação S. Antonio.

De 26 de janeiro.

ibid. Portaria p." o Proll.or mor da fas." mandar por
hum louuado e outro por parte do P.o Joseph
Fr." da Costa, e M.ol unes Cabral p." se aua
liar o tabaco q ha de ir a Princesa N. S:"

De 25 de janeiro.

ff. 256. Portaria q se passou ao Cap.m Manuel de Hino
josa e Fr. cO Barbosa Leal p." pr nd rem a n
tonio Gomes.

De 29 de janeiro.
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ibid. Portaria q se passou p.n se conserllar a estrada
ela Conquista Liu remente.

Da me, ma da ta.

ff. 256 V.- Portaria para se faser termo la entr ga q se
fes ao Mestre Manuel da fragata d êi he aI i
tão Manuel Guedes de aa do oronel ]7r.00 de
sa.

De 1G de fevereiro. E. ta portaria CQm. = Porquanto
Dom Pedro de Alm.d' Gou.or da Cap.Di' d Pen.co ln n-
lliou p,.e o a ala praça o oronel Fr.oo d n. =

ibid.

ibid.

ff. 257.

Portaria p." o Cap."' do Campo dos c1 strictos d
Seregippe do Conde para COIT r os matos.

D' 25 le f. \'ereiro.

Portaria para o prouedor Mor tomar mbarcação
para partir com as ordens a capitania le 1

cente.
De 20 de março.

Portaria para se notificar a Bento Rabelo Con
tratador elas Caixas ele asucar.

] a me. ma data.

ibid. Portaria para se notificar o Mestre do Campo
Pedro Gomes.

De 26 de março.

ff. 257 v. - Portaria ii se passou ao Cap."' An. to Matheus
Moreno para reçeber a poluora da nao Capi
taina . Vcrissimo.

D' 13 de abril.

ibid. Portaria q se passou ao p.or mar ela fas." R,I

para ajustar o pressa dos fretes entr os mes
tres dos nau Ias e homés ele negoçlO.

De 1 de auri1.

ibid. Portaria para o Prouedor mar .,. os fretes dos

asucares.
Do 12 ele maio.
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ibid. Portaria p.o o Prou elor mor la ras." R. I pera
mandar dar o appresto q for necesr.O a nauela
da Inc1ia.

D ... do maio. ostas dun. úlLimns pOl'tn1'ins não

se.póüo yel·ifieal' o dia em quo fOl'nm passadas, p01' estnl'

o manusel'ipto c1nmnific~\do nesse pon ·to.

ff. 258. - Portaria para o Prouedor mor mandar socorrer
a gente do mar e officiaes, e dar lhe mantim. tn q
faltar da naueta da India Bom Jesu de I asareth,
e N. S.ro da Boa memoria.

De 17 de maio.

ibid. Portaria para o Prouedor mor da fazenda R. I dar
o necessano ao Gouernador da comquista p!
Rol.

Do 18 de maio.

ibid. Portaria pera o Prouedor mor da ras." R. I man
dar hir hum fereiro p." a pouoação (de Sanr/o
Antonio da Conquista).

Da mesma lnta.

ff. 258 V.- Portaria <í. se pacou ao GOLl.or da gente de S.
Paulo p." poder mudar a pouoação q tem feito no
sertão para outro citio sendo mais conuiniente e
acomodado.

])a mCl'ma data.

ibid. Portaria q se passou ao Prou.or moI' sobre a re
partição das ex.'·' p." a nao S. Verissimo.

De 1 de maio.

ff. 259. - Portaria p." o Prou.or mor tirar d uassa dos d s
caminhos da faz." da India.

De 24 ele maio.

ibid. Portaria para o ProuecIor mor da faz."
] 20 tIe junho.

ff. 259 V.- Portaria para se dar baixa ao Cap.m Andre de
Brito de Castro.

De 5 d junho.
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ibid. Portaria sobre o donatiuo do dot q som.'e ha 1
mandar o P.OI' mor n sla frota 1 q vay I or c::to
Diogo Ramires.

De 10 de junho.

fr. 260. - Portaria p." o Prouedor mor da faz.l\ p." tomar
contas aos Thezour. Q

" g.08 e Contratadores.
De 1 de agoslo.

ibid. Portaria p." o Prouedor mor mandar lar 200

ballas.
De egual data.

ilJid. Portaria para se dar farda aos soldad s.
])e 23 de agutiLo.

ff. 160\.- Portaria sobre se 11 tcficar ao ap.1II 1\T."1 uarte

Catu rro p." leuar o au iso.
J}e 2.J. de julho.

ibid. P rtaria p." O Tenente g.1 Luis
lhoes mandar recolher a arte! harja
da praça.

D 12 de s'plcmbl'o.

111 's 1· Uu

q cs ti LI •r ~ ra

ibid. Portaria p.l\ o Cap.1II Fernão de Sousa de F:'
(Fa7'l'a) dar os boys p." traser a artelharia.

Da me ma data.

fr. 261 - Portaria que se passou ao Prouedor da faz." RI

para passar ordens ao Prouedor de Itall1araci
para faser restituir ao Cap.1lI Francisco de Abreu
de Lima os soldos e fardas qu reçebco o ap.'"
] oam Cardoso Pinr." emquanto exerce aqucllc
posto naquella Ca.p."i"

De 2... de septembl'o.

ibid. Portaria p.a o Prou.ol' mor da fas." R.I mandar
socorrer e fardar ao Cap.m M.el de Hinojosa c m

a mais gente q 1 lIar comsigo.
])e 8 10 u ·Lubl'o. E,·ta lloltaria . ;t última l':l"~ada

pelo \'iti(;UllU(; ue J3al'ba(;olltl, ..Hfullso .Ful'Lauo de l'at;l1'o
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do Rio de Menclon<;tt, quo falleceu omo, o· .. abo, no dia
26 de no,oml "O l' s. e anno do 1675. Seguom-so as do
g07êl'l0 jntorino qlle o-sllbsLituill, oleito ~mtos do ,'ou fal

lecimelllo 1)elt1 Camnl'[1. pessoas pl'ineipaes dn cidade o
composLo do cballceller da Helaçiio Agostinbo de Azorodo
Ionteiro, do mostre de cam] o Al,aro do Aze,odo e do

juiz orclinario ou vel'eatlor mais edaso Anlollio Gu 'des cle
Brito.

fI. 261 V. - Portaria q se passou ao p.ur moI' sobre Fr. cU Ali
da S) lua.

De 23 de dezembro.

ibid. Po;'taria q se passou ao p.ur moI' sobre mandar

emprestar 65$rs mil rs para se pagarem ao Cap.'"
Correa pIo emprestimo que fes ao Fran. cs a q
se lho tomou a sumaca.

De 28 ele dezembro do 1675.

fr. 262. - Portaria q 'se passou ao p.ur mor da fascnda R.'
sobre mandar passar a certic1ao que nesta se
cont m.

D' 2 de jal1eiro ele 1676.

ff. 262 \'. - Portaria eJ. se passou ao p."r mor da faz." R.' e
Procurador la Coroa e faz." p." se dar ballanço
a faz.dl\ que estaua no Almasem.

De 11 do janeiro cio mesmo anno.

ibicl. Portaria q se passou ao Proueclor moI' para man
dar faser restituição ao Thesoureyro do clonatiuo
Antonio de Aseueclo Moreyra de coatro contos
noue centos e trinta e sete mil e sem reis.

DlL data EUprn.

ff. 263. - Portaria q se passou ao p.ur moI' p.a se darem

as fardas.
De 31 de janeiro.

ibid. Portaria (1 se passou a instancia dos religiosos

........... , en tregar se declara.
De ..
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ibid, Portaria q se passou ao emquercclor .. ,...... I ara
tirar as testemunhas q os ditos lhes repr s n
tarem.

Não se-pólIe verificar a data; parecc to lavia seI' de
março.

ff. 263 v.- Portaria q se passou ao Cap.m Sebastião Duarte
Contratador dos disimos.

De 6 de maJ'ço.

FC 264. - Portaria q se passou ao Gou.'''· da Conquista so-
bre mandar aprontar os ln lias e lndias filhos
seus q tiuerem si lo das Aldeas de das de

Vicente,
Da me ma data,

ff. 264 v.- Portaria q se passou ao P.llr mar da faz." sobre
man lar vir a este Gouerno o Regim. ttJ q . 1\.
se seruiu mandar ...... sua R. I faz." ...... Conde
da Torre.

Dc 9 de março.

ibid. Portaria q se passou ao Juis ordinario sobre
tirar informação juridica sobre os Indios Bar
baras.

De 13 tl mUl'ç,

ibid. Portaria q se passou ao Escriwl0 da faz." R.I
sobre a cobrança dos disimos das Cap. IIi,,! da Pa
rayba e Rio Grande.

De 20 de março.

ibid.

Portaria q se passou ao Coronel uilherme Bar
balho Beserra p." faser vir os moradores dos
Campos do Apara e Cachoeyra a esta cid.o para
se aueriguar se aquelles destritos ......

De 23 de març .

Portaria q se passou ao l.or mar da fasenda
sobre passar os luarâs dos disimos da Para
hyba e Rio Grande com o titulo costumado.

De 21 de ttbL'il.
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rc 265 \.- Portaria q se passou ao P.o!' mar p." faser cobrar
as addiçães q estão deuendo as pessoas 11;:t me
mor:a contheudas p." os gastos da Entrada elo

Certão.

E~tá destruido mallUS 'I'ipto no lagar da data.

ibid. Portaria .

De 29 de aiJl'i!.

rc 266. - Portaria q se passou ao Prouedor mar da faz."
para mandar dar vinte e sinco mil rés a M.el
Fr." elas eues da merce ordinaria.

De 13 d' mai(.

iI ido Portaria q se passou ao Prouedor la Jfandega
desta Cidade sobre os fretes dos asucares.

De 22 de ml1io.

fr. 266 V.- Portaria q se passou ao Prouedor mar q acom
panhou hüa copia da Carta de S. A. de 3 de
reu.'·" deste anno sobre huns aseites q vierio por
conta de sua R. I faz." e madeyras q se hauião ele
remeter dessa ...

])e 2 de maio.

ibicl. Portaria q se passou ao p:". mar sobre a carga
das tres naos ad ... p." o GaIleão Sam P." ele
Rates e fragata 4. ueyo de Angolla iI he de c

A.
De 30 de maio.

rc 267. - Portaria p." o Prouedor da " lfandega .desta CI

dade.
De 2 de junLo.

ibid. Portaria p." o Prouedor mar da faz." sobre o
lastro dos nauios que estão neste porto e os mais

q adiante forem chegando p." o forte do mar.
Du 3 de juuhu.
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ibid. Portari:t p." o I rouedor mar da faz." 'obr as
farinhas e carnes p." a gente ele mar e guera
p.a a nao da India.

Da ffiel>ffift data.

Ff. 267 v.- Portaria ii se passou ao p.or mar sol re as ma
lr."· fi S. A. se eruio mandar se lhe remetessem
e mais cousas nella con theudas.

De 8 de junho.

ff. 268. - Portaria ii se passou ao Prouedor mar da faz."
RI deste Estado sobre dar baixa leclaran lo na
uerb~ ii se lhe puser ii não v nse 01' lena lo B.UI·

da Fonseca Sarayua.
D 9 de jUl1ho.

ibid. Portaria ii se passou ao P.OI' mar p." sentar I raça
a todas as pessoas ii quesem (sic) sen tar praça
élte sem no Galleão S. P.o 1 Rates.

De 10 de j UJl bo.

rf. 268 V.- Portaria ii se passou ao Prouedor mar la faz."
RI para man lar dar lar conta della as 1essoas
q sentarem praça no Galleão . P.o d Rattes o
mesmo ii se deu a todos os q asentarão nas naos
g farão p.a Portugal.

De 12 de junho.

ibid. Portaria ii se passou ao p.or mar da faz.a RI p.'
mandar dar dar (sic) vinte arobas de poluora e
vinte de ballas p.a se remeterem ao Coronel
Fr. CO Dias de Avila.

J)e 18 tle j UJJ ho.

ibid. Parlaria ii se passou ao Escriuão do Crime p.a
passar por treslado nella conteudos digo p." o
p.or mar sobre se .faser ajustam. to com a faz." R.I

e senado da Camera.
De 30 de j LUU1U.
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n. 269. - Portaria li se passou ao Escriuão da Ouuidoria
g.1 do Crime deste Estado sobre os treslados
dos acordaons da Rellação.

Da data da precedente.

ibid. Portaria li se passou ao Prouedor mor da faz."
sobre as propinas.

De ... de julho.

ibid. Portaria q se passou ao Escriuão dos feitos da
Coroa p." tresladar por duas vias todas as pro
uisoens e ordens tocantes aos Indios.

De 9 de julLo.

ff. 269 v.- Portaria ii se pasou ao Prouedor mor da faz."
RI p." mandar tresladar por duas vias todas as
provisoens, e ordens sobre os Indios.

Da me ma data.

ibid. Portaria li se passou ao Prouedor mor da faz."
RI sobre.

Da data das precedentes, e com a seguinte nota:
cc Esta nam teue eft'eito .p01' se c1iLlidir em duas p.'

mni cl:1r sa. - Ravasco. ')

ibid. Portaria q se passou ao Prouedor mor da faz."
RI deste Estado sobre as ordens porq se paga
aos coll.os delle ou .

De 13 de julho.

ff. 270. - Portaria li se pasou ao Prouedor mor da faz."
RI deste Estado, sobre as aiudas de custo li da
faz." RI se da aos Missionarios. e Indios.

Da data da precedente.

ibid. Portaria q se pasou ao Prouedor mor da faz."
R. l sobre dar os soldos e socorros ao Gou.or da
conquista e aos seus soldados e Indios.

De 14 de jQlbo.

ff. 270 v. - Portaria li se pasou ao Prouedor mor da ras."
sobre dar farinha p.a a jornada.

Da meSffilL duLa.
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ibicl. Portaria q se passou ao Proueclor mar da faz,"
sobre dar a ferram. ln p." a jornada.

Da data das lwcccdcnLe, .

ff. 271. - Portaria q se pasou ao Prouedor mar da faz."
RI deste Estado,

])13 24 dc julho, E 'ta p rt:uia ,cr a SÔbl'C a rec!a

maçã feita p lo cCJ'cLal'io do EsLatl :ícêl'U1 da pJ' '13
dencia que lL -dá cssc argo ôbl'c o" mai,' cmpr gado
da administração públiea, c começa:

= Por quanto Berllanlo Vi )Tfi RHV:l o S 'CI'otal'io
do E tado, c gue1'ra do J:3mzil, 1'Op1'O, nLou a ',L Go.
u 1'1l ,qu p las suas paL lllc' r gimcnto c Hil'uil'll ,'.
A, f:'IZel' lhc m 1'1313 de tCI' com dilo 'Hl'gO, túdllH tl.

bom'as, IJl'iuilegios, iz nçoens, ' pl'ih millollcias, que L'111

o Sccl'ctario do Estado (b lndin: =

fr. 271 V.- Portaria q se pas50u ao Proue lar mar da faz."
RI deste Estado sobre dar a poluora balla c
armas p.o. as miçoens.

De 8 uc agosLo.

ibid. Portaria q se pasou p." o Prou.ol' mar da faz." R
deste Estado, cobra (sic) 2$ cr. 8 da Cam."" I ara
gastos da nao da India.

Da mesma d:1ta.

ff. 272. - Portaria que se passou ao Prouedor mar da fa
zenda Real deste Estado sobre o Sal.

Dc 19 de agosto.

ibid. Portaria que se passou ao Prouedor mar da fa
zenda Real deste Estado sobre os noue mil cru
zados do dinheyro que tinha distinado p,n as
111l11as.

Da mesma data.

ff. 272 Y. - Portaria q se passou ao Proucdor mar tia faz."
R.I sobre pasar certidão pari I reço s remata
rão os dizimas d sta Cap."ilL

De 28 de agol:lLo.
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ibid. Portaria q se pasou ao Provedor mar 2a faz."
sobre se dar a poluora a ordem do Tenente g.1
para as saIuas da nao da India, e mais nauios.

Da mesrort unta.

ibid. Portaria que se passou ao Prouedor mar da fa
zenda R.I deste Estado sobre ordenar ao Con
trador (contracfador) meta as fardas nos almazens.

De 7 d septcmbro.

Portaria q se passou sobre os Registos dos pa
peis dos Relligiosos da Comp."

De 16 d' epternlJro.

fC 273 V.- Iortaria que se passou ao Prouedor mar da fa
zenda sobre as armas q se derão aos Religiosos
da Comp."

Da me ma data.

ff. 274. - Portaria q se passou para prender o Prouedor
mar da faz." (por desobedieJlcia ás ordms do Co
vêr1to 'úzte71'ino) .

De 23 cle septembJ'o.

ibid. Portaria ii se passou ao Prouedor mar da faz."
R.I para se dar a farda.

De 10 de novembrC'.

ibid. Portaria ii se passou ao Prouedor mar p." man
dar consertar as cazas do Passo.

Drt h.ta upra. Começa ésta portaria:
= Porquanto l)od snceder ii brenernente e:hcgne a

e ta pracn o SllCCS 01' (l S. A. for sOl'uido mandar ao Go
uemo 1 te E~tado =

fi 274 v.- Portaria para o ProLl.OI' mar da faz." mandar me

ter nos Almasens toda a fazenda ii falta p." se
surti r êt. farda.

De 12 de dezembro cI 1676.

ibicl. Portaria para o Proll.OI' mar mandar mudar a
Sccret:ilL

De 1 du fU'cl'ci.ru do 1077.
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ff. 275. - Portaria ii se paçou ao Prou dor mor I." man lar
dar tres arobas de poluora e oito de bala a Fr.co

Dias Serq.m
Da data lIa. precedente.

ff. 275 v. - Portaria p.a o Prou.Ol' mor da faz." uer húas cartas
de João Peixoto e rol induzo nellas.

De 26 de fevereil'o do dieta anno de 1677.

ibid. Portaria ii se passou ao Prouedor mor da faz."
R.i sobre se não asentar o ordenado ao Dez,'''
Pedro Carneyro.

De 3 Je maio.

ff. 276. - Portaria q se passou ao Escriuão do Crime sobre
o sucedido na Relação com o Gou.o

De 4 de maio.

ibid. Portaria p." o Prou.or da alfandega celebrar o
preço dos fretes dos nau lOS.

Da mesma data.

ibid. Portarique (sic) se pasou ao Prouedor mor da
fazenda sobre mandar reI élrtir pIos mercadores
as nouesentas caixas p.a a carga dos dous nauios
de guerra.

Da daht das I l'ecedontes.

ff. 276 V.- Recado que se mandou ao Dezembargador Fran
cisco Carneyro de Almeyda.

De 6 de mn,io. Tmz á mal'''om ~~ seJuiute nota:

(C Este recado f, z D.o' le AnLas do AnlUju. I)

ibid. - Portaria que se passou aos tabaliães Paschoal
Teixeyra Pinto, e Sebastião de Torres.

Dc ... do maio. ão diz o dia"

ibid. Portaria que se passou ao Prouedor moI' da f."
R. l sobre se darem coatro arobas de poluora p."
a Capitania de porto seguro.

Do 9 de jnuho.
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ff. 277. - Portaria p." o Prouedor mar da faz." R. I mandar
meter as fardas no Almazem.

De 10 de junh .

ibid. Portaria para o Prouedor mar da f./l RI mandar
concertar os Corpos da guarda.

Da me ma daia.

ibid. Portaria p." o Prou.or mar mandar aclarar a praça
ao Cap.m Affonso Mexias de M.c"

Do 23 do junho.

rf. 277 v. - Portaria para o Prouedor mar da faz. tl
" mandar

dar a L" p." a jornada.
J)o 1.° do julho.

iLid. Portaria p." o Prouedor mar da faz./l sobre dar
·a ferram. ta p." a jornada.

])a me 'mn data.

ibid.

Portaria p." o Proueclor Mar man lar fardar qua
renta homéz quão em Comp." do Gou.OI' da
Conquista.

De 23 de julov. Oom é ·ta pOl'tal'ia fil1thl o registo
das pnssadas polo gov'rno jDtOl'ioo. Toda 011 a são a 'si

gnada;' pelo. u'ez go\omadores pl·imiti\os.

Portaria p." o Prouedor mar da faz.'" RI sobre
se repartir mil cayxas de asucar pIos homens de
negoçio p." a nao da India Bom Jesus de São
Domingos.

Datada d 21 do marco ue 1678, o nssignada relo
g()\-ornadol' Roquo da 00. ta BatTotO, quo tom<Ím pos e do
go\êmo a 15 do dieto m z o anno.

ff. 278 V.- Portaria p." o Prouedor mar da faz." RI deste
Estado sobre sentar praça aos Marinheyros Ar
tilheyros Gurumetes q a quizerem sentar na nao
da India Bom Jesus de S. Domingos.

De U de m:u:çu.
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ibic1. - Porta~ia ii se pasou ao Prol1.or mor da faz." R.I
sobre mandar entreO'ar com feito, p." proc d r
como deue na ex cllção, c brança los dizim s.

De 30 tl 111:l1',O.

ff. 279. - Portaria p." o Prol1edor mor da faz." RI sobre
dar sem mil reis ao Thenent gn.1 JoãO Tauares
Roldão.

Do 1.° de nuri I.

ibid. Portaria p." o Prouedor da faz." RI d ste Estado
mandar dar a Soror Margarida da Colurmea b
badessa do Conl1ento de Santa clara do d st rro
desta Cidade trinta mil reis por uia la merç
ordinaria.

De 3 de ahril.

ff. 279 V.- Portaria p." o Prouedor mor da faz." RI d ste
Estado sobre mandar dar p." o sustento dos In
dios o ii ordinariam. tc se lhe costuma dar por
conta da mesma faz." R. I

De 4 de abril.

ibid. Portaria p." o Prouedor mor da faz." RI man lar
entregar a D. Rodrigo de Castelbranco as ~ rra
mentas, asso, e azougues.

De 13 ti abril.

ibid. Porta.ria p." O Prouedor mor da faz." RI mandar
entregar ao Administrador g.1 huã botiqua das ii
se costumão dar p." as jornadas do Certão.

Da mesma uata.

ff. 280. - Portaria p." o Prouedor mor da faz." RI mandar
dar a D. Rodrigo de Castelbranco o ornamen
tos e húa arquinha em ii se possa dis r missa.

Da data das pr(;;ceüente .

ibid. Portaria p." o Prouedor mor c.1a faz." RI mandar
dar a D. Rodrigo de Castelbranco poluora, e
bala sal taxos anzois alfinetes cadeados t do
o ferro ii puder ir enchadas e picaretas.

Da me. ma data.
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ff. 280 v. - Portaria 1." o prouedor moI' da fazenda mandar

dar ao Sarg. to Major Fran.co Ramos duas li de
polllora e seis de bala Meuda.

De ... de nbril.

ibid. Portaria p." o Prou.ol' mor da' faz." R.I mandar

dar ao Cap. ln Manuel de Hinojoza aroba e m."
de poluora, e sinco de balas miudas.

I e 1 (10 abril.

ibid. Portaria p." o Prouedor mor da faz." faser dar

ao Thenente gn.' Jorge Soares de Maçedo
T38$S20 reis, a botica, e s is arates (arrálás)

de azollge (sic) tudo por conta do rendimento
das Baleas.

De 20 de nbril.

ff. 281. - Portaria ii se mandou ao Prouedor mor da fa

zenda sobre mandar por os disimos em pregão.
De egual lata.

ff. 281 V. - Portaria passada ,ao Prouedor moI' da faz." p.A

por editaes sobre arematação dos dizimos.
D 31 d abril.

ibill. Portaria 1." o Prouedor mor mandar dar ao The

nente de tJ:estre de Campo gn.' 60 mil reis p."
hú callal1o, e sincoenta p.A hü negro p." lhe bus
car o sustento.

Da mesma data.

ff. 282. - Portaria p." o Prouedor mor mandar dar ao Aju

dante le Tenente 60 mil reis p." híi caual1o, e
sincoenta p." hú negro p." lhe buscar o sus
tento..

Da. dnta da. prec lenteR.

ibid. Portaria p." o Prou.ol' mor da faz." mandar se
lhes não continue com o soldo ao Thez.l'o Escri

uão, e apontador, das minas de Pernagua e Sa
barabussu.

De 23 de abril,
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ff. 282 V.- Portaria p." o Prouedor mor mandar dar nou
espingardas para armar os sol lados (1 acoml a
nhão o Tenent gn.1 Jorge oares.

Da mORma data.

iI id. .Portaria ii se passou ao Prou.OI
• mor da faz." so

bre mandar tomar entregua das caixa de assll
car e pao Brasil do donatiuo do dote e paz.

Da me. ma daLn. d;ls pl'ec dent "

fr. 283. - Portaria p.a o Thez.I'O g.1 entregar ao Cap.m da

guarda Girallo d Sllny as couzas cont LI las
nella.

Do 14 do mai .

ibid. Portaria p.a o Thez.I'O g.l entregar ao Cal.m da
guarda Giraldo de Suny as couzas cont udas
nella.

Da mesma data toar da pl'ocedent .

ff. 283 V.- Portaria p." o Proueclor da Alfandega mandar
por editaes p.a partir a frota.

Da data d:l..' procedentes.

ibiel. Portaria para o Prouedor mor da faz." R. I deste
Estado maneJar entregar dous mil cruzados a J ão
Henriques Tourinho.

D 23 de maio. V m á UlUl'gem lllna no1.n. au! 'gm
pha do ,'e('l' tario Rava. coo

ff. 284. - Portaria p." o Prouedor mor da faz." mandar dar
ao Ajudante de Tenente de Mestre de Campo
gn.\ Ignaçio de Lercaro quarenta mil reis por
uia eJa merçe ordinaria.

Da fi 'ma data.

ibid. Portaria p." o Prou.or mor da faz." p." mandar
fazer termo dos Capitaens das quatro naos 1

acompanhão a da Inclia Bom Jezus ele 0

mmgos.
D 20 de jUl 110.
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ibiel. Portaria p.a o Proueelor mor ela faz.a mandar me·

ter todo o dr:' no Cofre ele tres chaues, e não
ntrão na mão do Thez.I'O g.l

Dr 28 d jnnho.

ff 2t!4 v.- Portaria' p.a se porem E litaes p.a sentarem praça

na Comp.a ii hade ir ele guarnição na nao da
Inelia Bom JE U' de S. Domingos.

D :W lo maio do mo mo :111110 de 1678.

40. Chartas patentes expedidas do anno ele 1664 ao de
1678 pelos governadores e capitães generaes elo Estado
do Brazil: conde ele Obidos Affonso Furtado de Castro cio
Rio de Mendonça, ao depois visconde de Barbacena, Go
vêrno geral interino, e Roque ela Costa Barreto.

Cópia oxll'ahida do livro do rogisto no XVIII oculo. 187 ff.,
tr;M nelo numoraçi'ío do ff. 238 a 426. 26 X 16.

R' fragmento do maiol' colloeçi'ío.

C 1. ~~~;[ .

Contêm:

I. Pat.o de Ajud." de Sarg. to f\.'Iayor ele Infant.a da Or
denança da Capitania do Ryo grande, provida na
pessoa de Luiz Pereyra Barboza.

Dalada da Bahia a !J de maio de 1664.
R' do d. Va'co 10 Mascaronhas, conde de Obidos, assim

como aR quo sc-. gllrnl.

2. Patente de Cap.nm da Orden.ça dos Limites de Cu
nhau, da Capitania do Ryo grande provida na pes
soa de Joam Dias Loures.

Da mo ma dala da precedonte.

3. Patente de Sarg. to Mayor da Ordenança, da Capita
nia do Ryo Grande na pessoà de Francisco Lopes.

D:L mO::;lUa data.

4. Patente de Cap.om da Orden.ÇlL da V.a do Penedo, do

Ryo de Sam Francisco, provido na pessoa de Fran

cisco Mendes Dan tas.
D 11 de julho do mo mo anno.
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5. Patente de Cap.um da Fortaleza
do porto da Villa de Santos,
Sebastiam Velho de Lima.

De 5 de . ert mbro do r ferido anno.

6. Pat." do posto de Ajud." SUL ranum rario, da Villa da
Victoria, capitania do Ezp.o anta, provido na p ssoa
do Alferes Henrique de aranha.

D 3 de eptembl'o d 1666.

7. Pat." de Sarg. to Mayor da Villa da Victoria, Capitania
do Ezpirito Santo, de Infant." da Orden.Ça, provida na
pessoa do Cap.m Pedro Aranha de Vasconc lias.

Da me. ma düta (ln, pI'ec d nte.

8. Carta Pat." do posto de Capitam de huma Comp." le
Infantaria da Orden.Çll da Villa do Penedo Capitania
do Ryo de Sam Francisco, provida na pessoa de
Leandro Ribeyro.

De 10 de novembro do me. m anuo.

9. Carta Pat." de Capitam da Comp." do Ryo de am
Fran.co

, provida na pessoa de Andre da Rocha Dantas.
Hê capitam mar.

De 10 de jan iJ'o de 1667.

Ia. Carta Pat." de Cap.nm de Infantaria da Ord nança
provido na pessoa de Domingos Dias.

De 9 le fuvel'eiro do me~mo anno.

I r. Carta Patente de Cap.DI do Campo, provida m Ama

dor Gonçalves.
De 13 d maio.

12. Carta Pato do posto de Cap.m ela Artelharia do s
pirito Santo, provido na pessoa de Manoel Peixotto
da Motta.

De 14 de maio do J'e~ rido anno d 1667.
.Aqui terminam a. cha .. tuf:l p:1Lcnl. dadas pelo 'ol1tl do

Obido., que occor1'em nesta collecç.io, 'omeçam a. pn.HS adas
pelo eu uccest>or lexandt'e de • on. n. FJ' ir .

***
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PATE TTE' D GOVERNO DO S." ALEXA DRE DE SOUZA FREY-

RE.

J 3. Carta Pat.o do posto ele Cap.am mar da Capitania ele

Porto Seguro, provido na pessoa de Marcos Malheyro
Pereyra.

Do 5 do cetlLbl'o do dieta lmoo de 1667.

14. Carta Patente do posto de Cap.am da Companhia ele
Infantaria da Ordenança que hera Capitam Filippe
Cardozo, provido na pessoa ele Sebastiam Duarte.

D 13 de março do 1668.

15. Carta Patente do posto de Cap.am ela Comp." de In
fant.a ela Orden.~" dos Campos dos Ryos Real ele
Sima, provido na pessoa ele Miguel Maciel ele An
eh-ade.

Df\, mesma c1atn. dn, precedente.

16.· Carta Patente do posto ele Cap.am da Comp." ele In
fantaria da Orden.ca do Deztr.o ele Serg.o elo Canele
provido na pessoa ele Jeronymo de Negreyros.

De 17 de mal'ço do mesmo auno.

J 7. Carta Pat.o do posto ele Cap."m da Comp." de Infant."
da Orden.c" elo Deztr.° da Itabayana, Capitania ele
Serg." deI Rey, provido na pessoa de Domingos de
Lapenha Alvarado.

De 23 de março.

18. Carta Pat.e do posto de Cap."lU da Companhia elos
Inelios ela Torre livres, provido na pessoa ele Paulo
Dias.

De 14 de abril.

19. Carta Pat.o elo posto de Cap. aO' da Comp." dos homens
de negocio da Cap.Ui" de Serg.o de EI Rey, provido na

pessoa de Mathias Leal.

De 18 de abril.
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20. Carta Pat.o do posto de Sargento Ma) ar do Partido
de que hê Coronel Louren.;o Barboza da França,
provido na p ssoa de Marcos de Bittancor.

De 23 de abril.

21. Carta Pat.o do posto de Cap.em da Aldea de lriritiba,
do Destricto do Cabo Frio, provido na pessoa 1
Pedro Alves.

De 4 de maio.

22. Carta Pat.o do posto de Cap.em !lior da Aldea elo Es
pirita Santo, provido na pessoa ele Matheus de Araujo.

De 5 de maio.

23. Carta Pat.o elo posto de Cap.em ele Infantaria ela r-
elenança elesta Cielaele de que hera Cap.HIII Joam Bar
boza ela Sylva, provielo na I essoa ele Andre ele am
Martinho Castrilhon.

De 7 de julbo.

24. Carta Pat.o elo Posto ele Cap."m de Infant.e la Ord n,Ç"
elo Deztr.o ele Cotigipe concedido na pessoa do Al
fereres Bento Monteyro Freyre.

De 11 le julho.

25. Carta Patente do posto ele Cap.em ele Infantaria ela
Ordenança da gente que se tirou elas duas Comp.""
elesta Cidade, de que Sam Cap.os Luiz ele Melo, e
Seb.em Duarte, provido na pessoa de Antonio Va
lente.

De 9 d julh

26. Carta Pél.t.° elo posto de Cap."m de hCía das duas
Companhias da Orden."" desta Cidade, que se tiraram
da ela Praya, provida na pessoa de Estevam Gomes
ele Escobar.

De 15 de .inIbo.

27. Alvará pelo qual se proveo de Alferes a Belchior
Moreyra.

:pe 13 de julho.
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28. Carta Pat.e do posto de Cap.nm da Aldea de Joacoaça,
da Capitania da Par.", provida na pessoa de Joam
Ribeyro.

Da' mesma datn. da, precedente.

29. Carta Pat.e do posto de Cap."m da Comp." de Infant."
da Orden."", do Deztr.o da Praya desta Cidade, de
que hera Cap."m Antonio de Souza de Andrade, pro
vida na pessoa do Alferes Fran.co de Aguiar.

De ... julho. E tá em branco o dia. ~

30. Carta Pat.e do posto de Cap."m da Companhia de In
fant." da Orden.'" do Deztr.o da Pattatiba, provida na
pessoa de Manoél Leytam de Macedo. ,.

De 14 de julho.

3r. Carta Pat.o do posto de Cap.am da Comp." de In
fantaria da Ordenança do Deztr.° de Paripe provido
na pessoa de Antonio Telles de Menezes.

Da mesma data da preçedente..

32. Alvará pelo q."l se proveo de Alferes de huma Comp."
da Praya desta Cidade, de que hê Cap.am Estevam
gomes de Escobar.

De 9 de julho. .

33. Carta Pat.e do posto de Cap.am de Infant." da Orde
nança, que se repartia da do Deztr.o da Torre, pro
vida na pessoa 'de Paulo Rodrigues Caldeyra.

De 11 de agósto.

34. Alvará pelo q.al se proveo de Alferss da Comp." de
Infant." da Orden~nça do Deztr.o da Torre que hora
s.e formou, de que se fez Cap."m Paulo Rodrigues
Caldeyra, a pessoa de Amador Ar."

De 16 de figO to..

35. Carta Pat.e do posto de Sargento Mayor do Partido
de que hé Coronel Guilherme Barbalho Bezerra, pro
vido na -pessoa do Capitam Henrique de QtTisenr
rode.

Do 22 de a,O'o to.
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36. Carta Pace do posto de Cap.nm da Comp." de Infant.a

da Ordenança, ele que hé Coronel Guilherme Barba
lho Bezerra, do Deztr.° de Jaguarip, pro ido na
pessoa do Alferes Antonio Frz de Simaz.

De 23 do agoslo.

37. Carta Pat.o elo Posto de Cap.nm da Comp." ele Infant."
ela Orelenança do Deztr.° da Cayxoeira, de que ~ z
deixaçam o Cap."m Joam RaIz Adorno, provi lo na
pessoa do Alferes Bernardo Rodrigues.

Do 25 de agosto.

38. Carta Patente do posto de Sargento Mayor do T rço
de Infant.a da Ordenança da Cap.ni" de er ip d 1
Rey, de que hé Coronel Matheus Marinho Fa1cam,
provielo na pessoa de Braz Soares ele Paços.

De 24 de septembro.

39. Carta Pat.o elo posto ele Cap.nm da Comp." de Infant.l\
da Orelenança elo Terço da Cap.nil\ ele er..o elel Rey,
ele que hê Coronel Matheus Marinho Falcam, pro
viela na pessoa elo Alferes Gaspar ele Amorim.

Da mesma data da anteced nto.

40. Carta Pat.o elo posto ele Cap.nm ela Comp.l\ da gente
preta livre, que se manelou formar na occaziam do
avizo da Armada Holaneleza proviela em Joam Bar
boza.

Do 27 do soptombl'o.

4 L Carta Pat.o elo posto ele Cap.l\m ela Parayba, e gen te
ela ordenança elella, que Vossa Senhoria ouve por
bem prover na pessoa de Antonio Coelho.

De 13 de octubro.

42. Carta Pat.o elo posto ele Cap."m de Infant.a ela ord 
nança elo Deztr.° elo Iguape, provi lo na p ssoa d
Thomé Per.l\ Falcam.

.po 22 de octubro.
23
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43. Carta Pat.o do posto de Cap.um da Companhia que se
partio da da Caixoeyra, em Francisco Barboza Leal.

Do 25 d oc:lubro.

44. Carta Patente do Cargo de Cap.am de Infant.n da or
denança da V.n da Cone.""', provida na pessoa de
Guilherme Pompeyo de Almeyda.

Do 16 do soplembro.

45. Carta Pat.o do posto de Cabo de toda a gente que
o Cap.""' mor da Cap.nia ele Serg.o deI Rey mandar
a entrada dos Mocambos, provido na pessoa do Al
feres F ernam Carrilhos.

De 2 do no,embro.

46. Carta Pat.o do posto ele Sarg. to Mayor da Capitania
do Cabo frio, provido em o Cãpitam Antonio Vaz
Tinoco.

De 17 do novembro.

47. Alvará pelo q.Ul se proveo o posto de Alferes da
Comp.n da gente preta forra, de que hê Capitam
Joam Barboza, provido na pessoa de Luiz Gonçalves
Fa<Yardo.

Do 11 de novombro.

48. Carta Patente do posto de Capitam de Campo, pro
vido em Gaspar da Cuuha.

Do 14 d ch,zembl'o do reforido anno ele 1668.

49. Aluará pelo que se prove de Alferes da Companhia
da gente escolhida ela Ordenança da Capitania de
Sergipe elel Rey, do Cap.am ManoeI ele Britto Cor
rea, na pessoa ele Christovam Dias Barboza.

De 20 cle janeiro de 1669.

50. Orelem que se passou para ser Cabo elos Carpintey
ros, e Callafates, e mais gente que assistir na Villa
elo Cayru na fabrica ela au que se faz, Fortuozo da
Cunha.

De 3 ele março do mo mo anno.
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51. Carta Pat.o elo posto ele arg. IO l\iLqor 1 Infant." ela
Orden.Cl\, elo Partido de que h A Coronel ss nço da
Sylva, provido na pessoa de Luiz de Melo de as
concellos.

De 11 tle março.

Carta Pat.o do posto ele Cap."m d Infant." da
nança ele huma das trez Comp."· em que se
a da Praya desta Cidad , provida na pessoa d
de Vellasco.

Do 16 de março.

rI
levi li

lOgO

53. Carta Pat.o do posto le CaI."1II da 01111." de Infant."
da Ordenança do Partido desta Cidade, de que hê
Coronel Assenço da ylva, provido na pessoa le
Fernando Ribeyro de Souza.

De 22 de março.

54· Carta Pat.o do posto de Cap.'"11 dos ln lias da

dos Cajayoz, que estâ junto ao Ryo de am
cisco, provido no Alferes P dro de Barros.

Do 23 de maio.

1ka
l~ ran-

55. Carta Pat.o do posto de Ajud.o de arg. IO Mayor do
Terço le Infant." da Or lenança ela Cap.n;" de erg.o

deI Rey de qu~ hê Coronel Matheus Marinho, pro
vido na pessoa de Francisco Pereyra Gatto.

De ... le abril. E~tlÍ em branco o dia.

posto ele Cap."m da omp." de Infant."
provido na pessoa de Melchior da

I
De 27 de al ril l~O di ·to anno do lGGD.

Carta Pat.o do

da Ordenança,
Costa.

56.

57. Carta Pat.O do posto ele Cap."m da ComI." d Jnfant."
ela Orelen. c" da Cap.n;" d erg.o deI R y, provido na

pessoa de Melchior da Costa.
Da mesma data du precedente.
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58. Carta Pat.o do posto de Sarg. to Mayor da Ordenança
da Cap.nia de Serg.e dei Rey, de que hê Cor.el Ma

theus Marinho Falcam, provido na pessoa do Capitam
Braz Soares de Passos.

De 24 de oetubro de 1668.

59. Carta Pat.e do posto de Cap.am de Infant.a da Orde
nança, do Deztr.° de S. Bento, Preguiça, e Desterro,

provido na pessoa de Domingos Dias.
De 4 de maio de lG09.

60. Carta Pat.o do posto de Ajudante de Sarg. to Mayor
do Partido desta Cidade, de que hê Coronel Assenço
da: Sylva, provido, em Symão Fernandes de Souto.

Do 3 cl jar: iro lo mesmo anno.

6r. Carta Pat. e de Cap.3m da Comp." que hora se mandou

formar na V." do Camamu de Mulatos, Mamalucos,
Mestiços forros, e Indios, provido na pessoa de Atha

nazio Pereyra.
De 6 do maio.

62. lvará por que se proveo de Alferes da Companhia
do Capitam Domingos de Vellasco, da Praya desta

Cidade, a pessoa de Manoel de Souza de Carvalho.
'Do do maio.

63. Carta Patente lo posto de Cap.am dos Indios da

ldea do Tapucuru merim, provido na pessoa de

Lucas Pereyra.

De 22 de m:1io do reforido anno do 1669.

64. Carta Pat.o do po to de Cap.am de toda a gente que

se manda a entrada dos Mocambos da Jeremoaba,

provido em Fernam Crrilho.
De 21 de maio de 1668.

65. Carta Pat.o de Cap.am mar da entrada que hora se

manda fazer ao ertam, pl:ovido na pessoa de Agos

tinho Pereyra.
Do 18 0(' junho de 1669.
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Abaxo lê-se:

cc Ou 1'a Carta Pateo te se paas II ao npi tn,1ll mal' da m \ 
ma entrada a Francisco Dias tia m ma man ym que a Pal'IlL
a ima do CUI itam mal' Ago. tinha Per ym, em dia, m z ann
asi ma declarado. l)

66. Carta Patente de arg. to Mayor da entrada, qu hora
se manda fazer ao Sertam, provida em Filliciano Pe
reyra.

Da mesma dat:1 da pl'eced ote.

67. Carta Pat.e de Cap."1Il de huma das quatro Compa
nhias que se formaram da gente que vay a ntrada
do Sertam, provida em Manoel Garro da Camara.

Da me ma data.
Abaxo le-se o seguinte:

cc Pns ussc mais trez PatenLes pelo mesmo h 01' fOl'ma
asima do Capit:len.", :1 ScbasLiam Alves de Souza, e:t duua
'om s nomes em branco para a me m:. en I'ad:. do Sel'Lam,

cm dezoyto do Julho, Anila de mil.cis 'enLoss'ssont:1 novo. l)

68. Carta Pat.o de Cap."lll da Comp." la Ordenança d
Deztr.o do Cunhahu da Cap.ni" do Ryo grande, pro
vida na pessoa do Alferes Thomê Pires.

Do 12 de ago to.

69. Carta Pat.o de Cap."lll da Gente gue ultimamente fez
o Coronel Guilherme Barbálho Bezerra, para hir ao
Sertam provido na pessoa de Gonçallo Pinto.

Da mesma data da antecedente.
I

70. Alvarâ do posto de Alferes da Comp." de Infantaria
da Ordenança da Cap.ni" de Sergipe deI Rey, de que
hê Capitam Balthezar da Fonceca arayva, na pessoa
de Belchior, da Fon. ca Doria.

De 20 de ago. to.

71. Alvarâ de Alferes da Comp." de Infantaria da rel
nança, ela Cap.ni" de Sergipe deI R y, de que hê Ca
pitam 1erchior ela Costa, provido na pessoa de Lou
renço Cardozo.

De 21 de agosto.
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72 . Carta Pat. e do posto de Cap.3m dos Indios da Aldea
da Otinga, da Cap.Dia da Parahyba, provido na pessoa

de Simão Jorge de Abreu.
Do 3 de ,cptembro.

73. Carta Patente de Sarg. to Mayor de Infantaria da Or
den.ç" da Capitania do Ryo de Sam Francisco, pro
vi la na pessoa de Vicente Martins Bezerra.

Do 12 elo sOl iembro.

74. Alvarâ de Alferes da Comp." dos homens pardos
que hora se formou na V.a elo Camamu, de que hê
Capitam Athanazio Per." provido na pessoa de Ur
bano Dias.

Do 13 elo , ptombro,

75. Carta Pat.e da Comp." aliaz de Cap.'Lln ela Comp." que
se formou ele ametaele de toda a gente que tinha a
do Capitam Manoel Ferr." de Araujo, elo Partido do
Coronel Barthezar dos Reys Barrenho, provida na
pessoa ele Balthezar gomes elos Reys.

Do 27 elo sopl mbl'o.

76. Carta Patente de Cap.am dos Indios ela AIdea Ara-
caju, provida em Joam Mulato, principal elella.

De 4 ele novembro.

Abaxo ele lara- o:
cc No mesmo dio, moz, e Anuo, se p:1 saram eluas PatenLes

de Capitaeos dos I nelto. elas Aldeas da UallDa brava, e Pural1a
miJ:im, em Manoel de Souza o da Aldea yeopira, em Antonio
de Syqueu:a, na forma da atraz, e a ima eserita. »

77·

78.

Carta Pat.e de Cap.'\11t de Infant."
illa de Boypeba, provida em

Tourinho.
De 20 ele novem bro.

Carta Pat.o de Cap.3m de Infant.a

Deztr.° do Lagarto, da Cap. IIi" de
vida em Melchior Moreyra.

De 22 de novembro.

da Ordenança da
icoIau da Fonceca

da Ordenança do
erg." deI Rey pro-
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79· Carta Pat.o do posto de Ajud.o le arg nto mor d
Partido de que he Cor."' Guilherme Barbalho Be
zerra, provida na pessoa de Franci co de e relros.

De 21 de novembro.

80. Carta Patente de Cap.mn da Comp." de rglI do
Conde, provida na pessoa de Antonio Bald z.

De 22 de novembro.

Abaxo declara-f;e:

cc Ta IDe. ma forma da, Palcnl asima so ]1a . ou ouLm d

Capit::lID do D ,tricto de M:al'l1p·, a Dom ing Ri bcy"o J1'l'tl n '0.

J oz· Cal'dozo PereYI':1 a foz no mesmo dia mez e an n n -110.
dc c.:l arado. )

81. Carta Patente le Cap."m da Comp." da Fregu zla d
Pirajâ, provi la na pessoa de Domingos Telles Bar
retto.

De 2 do dezembro.

82. Carta Patente de Cap."1ll de Infant." la Ordenança,
provida na pessoa de Jozê Pereyra.

De 7 de dezembro.

83. Carta Patente de Cap.l\m de Infantaria da rdenança
provida em Domingos Rodrigues d Carvalho.

De 4 de. tlezembl'o.

84. Carta Patente de Sarg. to Mayor das Capitanias de
Sam Vicente, provida na pessoa de ebastiam Velho
de Lima.

Do 12 de novembro do referido anno de 1669.

85. Carta Pat.o de arg. to Mayor da V.o. do CamamO, que
hora se criou, e proveo na pessoa de Francisco de

Oliveyra Tourinho.
De 4 de janeiro de 1670.

86. Carta Patente do posto de Cap.nm de Infantaria da
Ordenança, provido na pessoa de Joam d Barros
Coutinho.

De 10 ele dezem1)1'0 ue 1660.
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denança da V." do CamamO, provida na pessoa de
Thomê Lobato de Pedrozo.

De 4 de janeiro de 1670.

88. Carta Patente de Cap.o.m do Forte de Sam Joam da
Barra da CapitaniCl; do Espirita Santo, provida na
pessoa de Marcos Fernandes Monsanto.

De 14 de janeiro do mesmo anno,

89. Carta Pat.e de Cap."~ da Comp." de Infant." da Or
denança da Freg." de Nossa Senhora do Monte, pro
.vida na pessoa de Jacinto Ribeyro de Almeyda.

De 15 de janeiro,

90. Carta Pat.o do po, to de Cap."ro da Comp.a de Infant."
da Ordenança do Destr.o da Pattatiba prov." na pes
soa do Capitam Joam de Araujo.

Da mesma daLa dtt precedente.

9I. Carta Pat.o do posto de Cap."m da Comp." de Infant.a

da Ordenança do Deztr.° de Nossa Senhora do Soc
corro, provido na pessoa de Gazpar Pereyra de Ma
galhaens.

De 12 de fevCI'eil'o.

92. Carta Pat.o de Cap.o.m da Comp." de Infant." da Orde
nanç2. da Freg." de Cotigipe, que vagou pela deixa
çam que fez Bento Monteyro Fr.e, provida na pessoa
de Thomê Giram de Mendonça.

De ~o de fever iro.

93. Carta Pat.e de Cap.o.m da Comp." do Terço da Infant."
da Orden.ca da Cap.Di" de Serg," deI Rey, de que hê
Coronel Matheus Marinho Falcam, que vagou pela
deixaçam que fez Urbano Pacheco em seu irmãO
Thimotio Fagundes.

De 3 de março.
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Carta Pat." de Cap."m da Comp.n do T rço
da Ordeno a, provida na pc soa do lfere
GIz Aranha.

De 17 de março.

lc Infant. a

ebastiam

95· Carta Pat.o ele Cap."111 ela Comp." de Infant." da Or
denança, provida na pessoa do Alferes Pedro Bar
boza Leal.

De 22 de março;

96. Carta Pat.o do posto de Cap."1lI da Comp." d Infant."
da Ordenança elo Deztr.° 10 Lagarto provido na [ s
soa de Mathias Leal.

De 27 ele mn,rçn.

97. Carta Pat.° do posto de Cap.nm da Al1ea de ant
Antonio de Jaguarippe, provi 10 na pessoa de Ignaci
da Fonceca Carneyro.

De 10 de abril.

98. Carta Pat.° de Cap."1Il de huma das duas ComI anhia
da Freg.a de S. Antonio aliaz Amaro da I itanga I
q~e o hera Manoel de Mesquita Cardozo, provida na
pessoa de Jorge Vaz Gu imara ns.

De 11 de julho.

Abaxo occorre o egniote:

(C Deste me"mo modo. e pa.'sou oull'a Palelll da oml ~\,-

l1bia com que servÍl. Braneiseo de a tro no diL Pal·tido,
Fl'eguozia; a Symão de Olivl'." de Araujo. »

99. Carta Pat.o do posto de Cap.nro mar da Capitania de
Porto Seguro, provido na pessoa de Sebastiam de
Moura.

Da mesma data da proe dente.

roo. Patente de Cap."m de húa das duas Companhias ele
Infant.a da Ordenança da Freguezia de Goyanna, Ca
pitania de Ittamaracâ, provida na pessoa de Jeronymo
Cavalc.o de lbuquerque.

De 17 de julho.
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101. Carta Pat.o do posto de Cap.lun da Comp." que se
formou na Capitania de Ittamaracâ, de todos os offi
ciaes, e Soldados pagos que se livraram da assisten
cia da guerra do Exercito de Parnambuco, provido na
pessoa do Alferes Constantino de Gouvea Ferraz.

D:1 mesm:1 dal:1 d:1 precedente.

102. Carta Pat.o do posto de Cap.Rm de huma das duas
Comp." de Infant." da Orden.c

" da Freguezia de Ti
jucupapo, da Cap.Ui" de Ittamaracâ, que se proveu
na pessoa de Bertholameu Lins de Olivr."

Df\, me ma data.

103. Carta Pat.o do posto de Cap.um de huma das duas
Companhias de Infantaria da Orden. c" da Freg." de
Tijucupapo da Capit."i" de Ittamaracâ, provida em
Francisco de Barros Falcam.

De 18 de julho.

104. Carta Pat.o de Cap."1I1 de huma das duas Companhias
de Infant." da Ordenança da Freg." de Goyanna, Ca
pitania de Ittamaracâ, provida em Manoel Pereyra
Pacheco.

De 17 de julho.

105. Carta Pat. e do posto de Cap."m de Infant." da Orde
nança, provido em o Alferes Francisco Camello Val
cacer, da V." de Ittamaracâ.

Da mesma data da precedente.

106. Carta Patente do posto de Cap.um da Ordenança da
Villa de Ittamaracâ, provido na pessoa de Gregorio
da Rocha.

D:1 mesma data.

107. Carta Patente do posto de Sarg. to Mayor de Infan
taria da Ordenança da Villa de Ittamaracâ, provido
em Domingos de Sâ Barboza.

De 18 de j nlho.
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108. Carta Patente de Cap.um de CavalIos da VilIa, e Ilha
de Ittamaracâ, provida em Bertholameu Lins de 1-
buq.o

Da mesma data d~l precedente.

109. Carta Patente do posto le Capitam das Alagoas do
orte, e Sul, da Capitania de Parnambuco, provido

na pessoa de Antonio Rodrigues Delgado.
De 7 de agosto.

I Ia. Carta Patente de Cap.um de Infant." da Ord nança da
Ribeyra de Mopobu, da Cap.ui" do Ryo grande, pro
vida em Domingos Fernandes da Costa.

De 17 de . ept mbl·O.

I I I. Patente de Capitam da Aldea la Joacoca, da Cal i
tania da Parayba, provida em Francisco Soares.

De 7 de octubro.

II 2. Patente de Capitam da Aldea da V.n digo da ldea
de S~m Joam da VilIa da Conc.""\ provida em Vazquo
da Motta.

De 6 de octubro.

I 13. Carta Pat.o passada ao Alf. CR Braz Cardozo, de San to
Amaro da Pitanga.

De 14 de octubro.

114. Carta Pat.o de Cap.nm de Infant." da Orden.Cl\ da V."
do Cayru, provida m Francisco de Goes da Fon.cn

Da mesma data da ant cedente.

I 15. Carta Patente de Capitam mor da V.n do Penedo,
provida na pessoa de Vicente Martins Bezerra.

De 6 de novembro.

I 16. Carta Patente do posto de Cap.am de Infantaria da
Ordenança, de todos os homens pardos livres desta
Cidade, provido em Francisco da Cunha.

De 18 de novembro.
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1) 7- Carta Patente do posto de Cap."1ll de Infant." da Or-
denança da Pí-aça da Para) ba do arte, provida na
pessoa de Sebastiam da Aroche Castello "Branco.

De 30 de d zembro.

I) 8. Carta Pat.o do posto de Cap."1ll de Infant." da Orde
nança do Partido do Coronel Matheus Marinho Fal
cam, provido na pessoa de Manoel Gomes Rebello.

De 29 de dezembro do referido anDO de 1670.

119. Carta Pat." de Cap.ll1n da Comp." de Cavallos da Ca
pitania da Parayba, provida na pessoa de Duarte
;omes da Sylveira.

De 2 cI janeiro de 1671.

120. Patente elo posto ele Cap."1ll ela Comp." da Infant." da
Orelenança ela Freg." ele S. Amaro ela 'Pitanga, de
que hera Cap."1ll Simão" ele Araujo," provido na pessoa
de Joam ele Freyias de Britto.

De 17 cle jan il'o do mesmo [U1110.

121. Carta Pat.o elo posto de Cap."1ll ela Comp." ele Infant."
da Ordenança do Deztr.° cIo Lagarto ela Capitania de

ergipe deI Rey, provielo em Jazê ela Sylveira.
De 28 de março.

122. Carta Pato do posto de Cap.'un de Infant. a da Orden."'
da Freg.' de Matuym, provido no Alferes Manoel de
Aroche Vielal.

De 4 cle abril.

123. Carta Pat.o do posto ele Capitam de Infantaria da
Ordenança da Capitania de Sergipe deI Rey, provida
na pessoa do Alferes Domingos ele Freytas.

Do 1.0 de abri I.

124. Carta Patente do posto de Capitam de Infantaria
da Ordenança do Partido desta Cidade, provido em

imão de Oliveyra de Araujo.
De 2;) ue abril do rcful'iJo anno de 1671.
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Gm ERNO DO SENHOR AFFONÇO F RTADO DE C .TR DR\'o

DE ME DO ÇA.

125. Carta Pat.e do Cargo de Coron I do Partido da Pat
tatiba, Sergipe do Conde, assa Senhora do Monte,
e Nossa Senhora do Soccorro, provido em ar 'ento
mar Sebastiam de Aranjo e Lima.

De 8 tI junho do di ·to mlJlO tle 1671.

126. Patente do carO'o de Cap.'"ll mar da Capitania d
Porto Seguro, provido em Sebastiam de Ifoura.

De 17 tIe junho do me mo anllO.

127. Carta Pato" do posto de Cap."m da Comp." de Infant."
ela Orelenança elo Destr.e ele Pirajâ, pr vida na I s
soa ele Antonio Pereyra Soares.

De 25 d jllll ho.

128. Pat.e elo posto de Ajudante elo Cor:1 Assenço la
ela Sylva, provido no Alferes Joam Domingues de
Oliveyra.

De 8 de julho.

129. Carta Pat.o do posto ele Ajudante elo Partido dQ Co
ronel Sebastiam de Araujo, provi lo no AI~ res An
tonio de Fraga.

De 8 de jUllho.

aI itania ele
leyra.

13°· Carta Pa~ente elo posto ele Ajudante la
Sergipe deI Re), provido em Marcos

De 1 de j ulllO.

131. Carta Pat.e ele Cap.am, e Cabo elos Inelios que vi ram
das Aldeas do Espirita Santo, e Camamu, que vam
a Conquista elos Barbaras, proviela na I ssoa de
Ignacio Taveyra.

De 9 cle julho.

132. Carta Pat.e elo posto ele Cap.3m elas Entradas qu s
fizerem aos mocambos elas Capitanias da B." e r
gipe elel Rey, provielo na pessoa ele Fernam Car
rilho.

De 31 de nzosto.
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133. Patente de Cap.nm de treze Indios que vam em Comp."
dos Paulistas, provido em Leonardo da Sylva.

])e 4 de jnll,o.

134. Carta Pat.o do posto de Cap.aro de Infant." da Orde
nança, do Destricto da Varge da Caixoe) ra, provido
em Balthezar da Motta Peixotto.

])0 ].0 ele seplembl'o.

135. Carta Pat.o do posto de Cap."m da, Comp." de Infant."
da Orden.e", da Villa de Porto Seguro, provida na
pessoa de Pedro aliaz Diogo Alves.

De 9 ele s I tembro.
Em eguida declara· se :
« OuLra P:1tenle se l)f\. sou elo mesmo theol' de. ta asima,

da Capitania da dita "Villa ele Porto I 'egul'o, a Loul' nço Ser
qu ira, da Veiga e no mesmo <lia, e era, e a fez Antonia Gar
cia. J)

136. Carta Pat. e do posto de Sargento Mayor da Capita
nia de Porto Seguro, provido na pessoa de Manoel
Gramacho de Amorim.

Da mesma dala ela antcc·celente.

137. Carta Pat." do posto de Cap.nm da Povoaçam do Ryo
das Caravellas, provido em Agostinho Coelho.

Da me ma <luLa.

138. Alvará de Alferes da Comp." do Cap."m Domingos
Rodrigues de Carvalho, provido em Antonio Lopes
de Payva.

. ])e 16 de Rcptcmbro.

139. Carta Pat.o do posto de Ajudante de Sargento 1ayor
do Partido de que hê Coronel Sebastiam de Araujo
e Lima, provido em Francisco de Amorim Pereyra.

De 28 d eptembl'o.

140. Carta Pat. e do posto de Cap."m e Administr.o da AI
dea de am Miguel da ViIla de Sam Paulo, provido
na pessoa de Antonio Ribeyro Bayam.

De 5 <.le oetubro.
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141. Carta Pat.c do posto de Cap.aro e Administrador da
Aldea de Maruiri, provida na pessoa do Capitam
Manoel Rodrio-ues de Arzam, em a Villa d Sam
Paulo.

Da mesmn. latn. da pree dCll te.

142. Carta Pat.o do posto de Cap.aro, e Administrador da
Aldea de Nossa Senhora da Conc. aOl, na Villa de am
Paulo, provida na pessoa do Capitam Henriqll da
Cunha Machado.

De 3 de oc:tubl'o.

143. Carta Pat.o do posto ele Cap.nm e _ dministrador elos
Indios da Aldea ele assa Senhora dos Pinheyros, ela
Capitania de Sam Paulo, de que se proveo o AlG r s
Paschoal Rodrigues da Costa.

Da mesm:1 data da pr eedente.

144. Carta Pat.o do posto de Cap."Ol la Fortaleza de M n
senate da Capitania de Sam Vicente, provida na
pessoa ele Gaspar Teixr.n de Azeve lo.

De 19 de oc:tubro.

145. Carta Pat.o do posto de Cap.aOl de huma das du:ls
Comp.as ele Infant.a ela Orden. cn da Villa de Sam
Paulo, que vagou por morte de Pantaliam Pedrozo,
provido na pessoa ele Domingos ele Brito Peyxotto.

Da me ma chiLa da precedente.

146. Provizào de Cap.nlll elo Campo do Deztr.° elo ACllPI e,
Sergippe, e Iguape, provido em Francisco Rebello.

De 29 de OcLllbl'o.

147. Carta Pato" ele Cap.nOl ela Orelen.cn ela Ribeyra 1 Pu
tigy, proviela em Francisco Roelrigues Coelho.

De 2 de lJovembro.

148. Carta Pat.o elo posto de Cap."Ul ela Comp." ele Infant. IL

ela Ordenança do Deztr.° ela Ribeyra do Siarâ mm,
da Cap.Uia do Ryo grande, provido em Paschoal Guar
dês de Moura.

De 31 de octubl'o.
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149. Carta Pat.o do posto de Cap.am da Aldea da Joacoca,
da Cap.nia da Parayba, provido a pessoa de Joam Ri

beyro.
De 9 de no, mbl'O.

150. Carta Pat.o do posto de Cap.am de Infant.a da Orde

nança dos Campos do Ryo Real de Sima, provido
na pessoa de Miguel Maciel de Andrade.

De 14 de novembl'o.

151. Carta Pat." de Cap:m de Infant.1l. da Ordenança da
Cidade da Assumpção do Cabo frio, provida na pes
soa de Bertholameu de Lemos.

D 2 d no,embr.

J 52. Carta Pat.o de Cap.nm da Orden.c
" do Deztr.° de Sa

quarema da Capitania de Cabo frio, provido na pessoa
de icolau Rodrigues Cardim.

De 26 do novembro.

15.3. Carta Pat. e do posto de Sarg. to Mayor de Infant.1l. da
Ordenança do Partido· de que hê Coronel Sebastiam
de Araujo e Lima, provido na pessoa do Capitam
Antonio Baldez Barboza.

De 9 de c1ezemlJl'o.

154. Provizam de Capitam de Campo provida na pessoa
de • ntonio da Costa, para a Freguezia de Matuim.

De 10 de dezembro.

155. Provizam ele Cap.'''''. elo Mato aliaz do Campo da Fre
guezia de Saubara, provida na pessoa de Bento Ro

drigues.
Da menHa data da pr\}cedente.

156. Carta Pat.e do pesto de Cap.Bm de Infant: da Orde
nança do Deztr.° de Ittabayana da Capitania de Serg.e

deI Rey, provido na pessoa do Alf."" Luiz Pereyra

da ylva.
Do 11 de dczcmuro.
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157. Prov.~m de Cap.am do Campo los Deztr.os do Passê,
provido em Manoel Mendes.

D 17 de dezembro.

r 58. Carta Pat.o do posto de Cap."m de Cavallos da Capi
tania ele Serg.o elel Rey, que servia o Cap."m Fran
cisco Curvello Velho, provido na pessoa ele Manoel
Tavares Pereyra.

De 16 de d zembl·o.

159. Carta Pat.o elo posto ele Cap.nm elo Deztr.o ele Sere
gipe elo Conde, provi lo na pessoa ele Manoel Alves
la Sylva.

De 19 de dczembl'o,

160. prov.nm ele Cap.nm elo Campo ela Freg.n ele ossa Se
nhora elo Monte, provida em Manoel Fernanel s.

De 22 de dezembro.

I 6r. Alvarâ concedielo ao Cap. fim Melchior Moreyra, para
ser concervaelo na sua Companhia elo Lagarto.

De 23 de dezemhro do referido flnno d 1671.

r 62. Provizam ele Cap.fim elo Campo ela Freguezia ele
Amaro, proviela na pessoa ele Domingos ele Ji-
veyra.

De 11 de janci 1'0 de 1G72.

163. Provizam ele Cap.fim do CamIo ela Frecruezia ele Ta
párica, provida na pessoa ele Joam Alv s.

De () de jan iro cio 111 smo an no.

164. Carta Pat.o do posto ele Cap.fim ele Infantaria ela r-
elenança elo Dest.° de . Amaro ela Pitancra, provida

en1 .
Tumb m o logar da dnta se-a '!ta em ln'anco, no finl1l

oceone a declaração segui I te :
(C E ü. Patente lHlm teve ffeito, pOI' ,'e pas ai' outl'l1 que

está fl f. ... )

Carta Patente de Cap:m de Infant." da
provida em o Alferes Antonio Pacheco

De 30 le mai .

rdenança,
de Castro.

24 ****
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166. Carta Pat.o ele Cap."l11 ela Comp." ele Infantaria ela Or
denança elo Dezt.° da Villa da Caxoeyra, athê o Ryo
ele ConelurO ela ViIIa do Camamu provida em Thomaz
Dias Leytam.

D' 23 de abril.

167. I atente de SUl erint.e do descobrim. tó das minas do
Ryo de Sam Francisco, em quanto as eleligencias, e
averiguaçoens elellas, provielo na pessoa do Capitam
Bento SurreI.

Do 5 do nbril.

168. Pat.e ele Cap."l11 la gente que acompanha as pessoas
que forem ao descobrim. t

", e averiguação elas minas
do Ryo ele S. Francisco, provida na pessoa ele Ma
noeI da SyIva Pacheco.

De 30 de março.

169. Patentes que foram com os nomes em branco, para
Capitaens elas AIeleas de

Do 4 do abril.

li baxo declara-se:
cc Nesta forma se pa. snram mni tI'ez I ntentes com os no

mos cm Iran('o, que fez .ànt011io Garcia, no me mo dia mCiI,
e anno. J)

170. Patente le Cap.nm ela asçam de - provida em-
PrincipaI elella.

Da mesm(\, data, das antecedente!".

Traz a segninte dec:laraçno:

cc De. te modo se pas aram mais trez Patontes com os no
mes em branco, que fez J ozô ltl'dozo Perryru, no mesmo dill,
mez, o IInll0. »

J 71. Carta Pat. e do posto ele Cap."O! ela Comp.'" ele Ca
valIas ela Cap. IIi" ela Parayba. provi la em o Cap.'"l1
Antonio Cavalc.e e AIbuq.o

De 30 d abril.

172. arta Pat.o de Cap.'''" da Comp." de Auxilliares, da
Capitania da Parayba, provida em Domingos da 5)'1
veira Valcacer.

De 29 do abril.
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r73. Carta Pat.o de Cap.'\"' de hllma ComI.n le Infantaria

da Ordenança da Capit." ilL da Par.", provida em Cosme
Frazam de Araujo.

Do 7 d m l1.l'ço.

174. Carta Pat.o de huma Comp.a ela Ordenança la Capi

tania da Parayba, provida em Filil pe de Figueiroa
de Araujo.

Do 5 de ......... E tá m branco o moz.

175. Carta Patente do cargo de Cap.alll mar da Cal itania

dos Ilh os, provido em Manoel P ixotto D ça.
Do 5 <l maio.

176. Carta Pat.o do posto de Coronel do Partido I r-

gipe do Conde, provido em Affonço Barboza da

França.
De 2 de junho.

177. Patente do posto de Cap.'''" dos Payayazes, e Tapll yas
provido no ju 1.0 Mano I te Hinojoza.

De 28 de maio.

178. Provizam ele Cap.nlll do Campo da FreO'uezia de r-
gipe do Conde, provida em Lucas Pereyra.

De ... do jllnbo. Está cm h1'an o o dia.

179. Provizam de Capitam do Campo da rreguezia
Santo Amaro da Pitanga, concedida a Francisco ra

guneles.
De 27 de jun1lO.

180. Provizam de Cap.am do Campo da Freg.1l. da Cai

xoeyra, provida na pessoa de Gazpar de ama.
De 1 b ele julho.

I8!. Pat.e do posto de Cap.Il.IJl d Infant.n da rd nança da

Justiça, provido em Manoel Teixeyra d Carvalho. .
De 3 de ~gosto.

182. Pat.o do posto de Cal.llOl do Deztr.° da ilJa V lha,

da Capitania do Espirita Santo, provido em Joam de

Abreu.
:p 14 de julho.
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183. Carta Patente do posto de Cap.'''" d~ todos os Estu
dantes, provido em Braz Pere) ra do Lago.

De 13 de julho.

184. Carta Patente do posto de Ajud.e de Sargento Mayor
do Partido do Coronel Affonço Barboza da França,
provido em Affonço Lopes.

De 22 cle julho.

185. Alvará de Alferes da Comp." dos O ff. ez de Justiça
desta Praça, de que hê Cap."m Manoel Teixr." de
Carvalho, provido na pessoa de Joam Teixeira de
Mendonça.

Dn mesm~ cinta dn Patente precedente.

186. Carta Pat.e do posto de Cap."m de Infant." da Orde
nança do Destr.o de S. Amaro da Pitanga, provido

. no Cap."11l Paulo Rodrigues' Caldeyra.

De 4 tle agosto.

187. Patente de Cap."m de Infant." da Ordenança do Destr.o

da Torre, provida em Francisco Dias de Avila.

D 5 de ngosto.

188. Patente de Capitam da Aldea, e Ryo das Caravellas,
provida em Amaro Pires.

De 1 cle agosto.

189. Carta Pat.e do posto de Cap."11l da Comp." de Infant. n

da Ordenança da Capitania da Par.", provida na pes
soa de Cosme de Barros Marinho.

De 9 cle . ptembl'o.

190. Carta Pat.~ do posto de Cap.nlll da Villa da Parayba

do Sul, provido em Antonio Coelho de Bastos.
D 28 de septem11'0.

191. Patente de Cap."11l da Aldea do Esp.to Santo em porto

Seguro provido na pessoa de Antonio Tenrrezio Pe

reyra.
De 11 de o tl1bro.
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192. Carta Pat.o do posto de jud." ele Sargento Mayor do
Partido de que hê Coronel Affonço Barboza, I rovielo
na pessoa de Pedro Carvalho.

D 2'1 lle octubro.

193. Carta Pat.o do posto ele Govern.o!' elo descobrimento
das minas ele pratta, e esmeraldas, da Capitania d
Sam Vicente, em o Cal itam Fernam Dias Paes.

De 30 lle oC'tubl'o.

194. Carta Patente lo Iosto de Ajudante do Partic1
qlle h~ Coronel Lourenço Darboza dtl Françtl, pro
vido na pessoa de An tania r reyra.

De 4 de novembro.

195. Carta Pat.° do posto ele Ajud.o upranumerario do
Prezidio do Espirita Santo, provido na pessoa de
Jorge Toscano.

Da me. ma data da anteC'e<1 nte.

196. Carta Pat.o do posto de SarO". to Mayor ela Capitania
do Ryo grande, provido em Antonio Gonçalveg de
Oliveyra, aliaz de Ferreyra.

De 14 de novembro.

197. Carta Patente de Cap.nm de Infantaria la Ord nança
do Deztr.° do Iguape, provida na pessoa le Antonio
Gomes Telles.

De 20 de novemhl'o.

198. Provizam de Cap.nm do Campo ela Freguezia le Ma
raO"ugipe, provida em Gazpar Barboza.

De 20 d dez mbro.

199. Alvarâ de Cap."m do Campo, provido na pess a d
Domingos etto.

De 22 de novembro do refCi'ido nnno de 1672.

200. Ordem que se passou ao Coronel Assenço la ylva,
para que aliste a gente ela Companhia do Capitam
Estevam gomes, a do Cap."m Francisco de Aguiar.

De 7 de janeiro de 1673.
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201. Patente de Cap.llm ela Aldea de Poxim, proviela no

ln lio Gonçalo de Souza.
De 8 do fe"l'"ereiro do me mo anno.

202. Patente de Cap."m elo Campo ela Freguezia de Ja
guaripe, provida em Fran.co Gonçalves Machado.

D 11 de fevereiro.

203. Provizam de Cap.r.1ll elo Campo elos Deztrictos de Ma
ragp.o, Paraguasú, e Iguape, proviela em Raffael ele
Sam Gonçallo.

Do ].0 ele março.

204. Patente elo posto de Cap."m ele Infantaria ela Orde
nança, provido em Domingos Dias Machado.

De 20 de mnrço.

205. Patente elo posto ele Cap.llm ele Infant.1l da Ordenança,
provido em Joam Rodrigues dos Reys.

De ... ele março. E tá em branco o dia.

206. Carta Pat.e elo posto de Cap.nm ele Infant.1l da Orde
nança, provido em Belchior Brandam Pereyra.

De 22 de abril.

207. Patente de Cap.um da Or len.elL da Cap.nill da Parayba

provi la em Alvaro Fragoso de Albuquerque.
De 3 de mnio.

208. Pat ntc ele Cap.nm de Infant. 1l da Ordenança da Capit. a

do Cabo frio, provido em Manoel Rodrigues Villa
França.

De 2 ele julho.

209. Patente de Cap.nm de Auxilliares provida na pessoa
lo Alferes Manoel ogueyra, da Cap.nilL da Parayba.

De 16 ele julho.

2 IO. Patente do posto de Cap.am de Infant.n da Ordenança
ela Cap.Dia ela Parayba, provida em Manoel Queyros

Serque) ra.
De 14 de julho.
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211. Pat.o do posto de Cap.'lm de reformados obr za

da Capitania da Parayba, provida cm Francisco Ca
mello alcacer.

Do 13 do julho.

212, Patente do posto de Cap.am da ar 1 tlo CIl da Parayl a,

provido em o Alferes Jeronymo MiIan z da Fon

ceca.

De 18. de julho.

2 I 3. Patente de Cap.llm de Infantaria da Orden,Cll provido

em ...
Do ... elo julho.

Acham'Re em branco tanlo o Dom da p s 011 que foi pl'O
vída por é ta I atente, como o di:, cm quo ella foi l:tda.

214. Carta Pat.o lo posto de Cap.am mar da Cap,nla d

assa Snr." da Cone.am, provido na possa (sic) d
Vasco da Motta.

Do 16 de septembr .

2l5. Carta Pat.o do posto de Cap,nm cl

clenança, do Deztr.° do Ryo de
em Cosme Raíz Delgado.

De 23 de :l.goslo,

Infantaria la Or

Francisco, provi lo

2 I 6. Carta Pat.o lo posto le Cap.'1I1I de Infant." da

nança do Destr.o da Villa de os a enhora do

de Parnagua, provido em 'TanoeI Veloso.
De 9 do eplemLro,

rle
Rz.o

217. Carta Pat.o de Cap.nm de Infant." da rdenél.nça da

Villa da Conceiçam, provida em ManoeI azo

De J3 ele seplombl'o.

218. Carta Pat.o do posto de Cal .nm de Infant.n da

do Destr.o da Ittabayan[L de Serg.o deI Rey.

em Joam de Tavora.
De 20 de ticpLcrnbl·u.

rdcn. Cu

provido
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219. Pat.o de Cap.UIIl, e Administrador da Aldea de Sam
Joam da Cap.Di" de . Snr." da Conc.ulIl de Tinhaem,
provida em Pedro de Laguarda.

De 23 ele septembr .

220. Pat.o do posto de Cap."1ll de toda a gente branca da
Villa, e Povoaçam de S. Antonio da Conquista, pro
vida em Manoel de Inojoza.

De 2 de octubro.

221. Patente do posto de Cap.am de Infant.a da Ordenan
ça, concedida ao Alferes Manoel Carvalho, do Destr."
do Lagarto.

Do II le ooiu1)1'o.

222. Patente de judante da Villa do Camamu, provido
cm Diogo de Pina.

Do 14 de ootulH·o.

223. Provizam do Cargo de Cap.alll mar da Villa que se
vay fundar, Santo Antonio da Conqui?ta, provida em
Estevam Ribeyro Vayam Parente.

De 14 ele novembro.

224. Provizam de Cap.um do Campo das Cabeseiras de
Serg. do Conde, provida em Pantaliam de Fontes.

D 24 de nov mbro.

225. Patente de Cap.am mar da Aldea da Jacoaqua da Ca
pitania da Parayba, provida em Antonio Nunes do
Rego.

De 22 de novembro do referido a.Dno do 1673.

226. Patente de Cap.'LlU de Infant." da Orden.c.'l. que de novo
se criou desde o Ryo de Sergipe, athê Sam Joam da
Japaratuba, da Capitania de Sergipe deI Rey, provido
em Pedro Gomes.

De 30 de março de 1674.

227. Patente de jud." de Sarg. to fayor do Partido do
Coronel Balthezar dos Reys, em Sebastiam Barboza.

Do 2 ue abril do mesmo allllU.
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228. Pat.o de Cap.nm de Infant." que ele novo se criou dos
moradores da Jacuabina, provida em Manoel da Costa
Nogr."

De 5 de abril.

229. Alvarâ de Alferes da Comp." do Cap.n lll Manoel da
Costa Jogueyra, provido em Dom.os da Costa.

De 6 de abril.

230. Carta Patente do posto de argento Mayor cl Infan
taria da Ordenança da Villa lo Camamu, provi lo 111

Sebastiam de Goes de Aragam.

De 10 de maio.

23 I. Carta Patente do posto de Cap."1II da Or lenança ela
Villa do Camamu, provido em Joam Dias Ribeyro.

Da mesma data da precedente.

232. Carta Pat.o do posto de Cap.nm da Ord n.m dos ho
mens Forasteyros da Cap."i" de Porto Seguro, provido
em Manoel Fernandes.

De 3 de julho.

233. Patente de Cap."1ll mar da Entrada que Vossa e
nhoria manda fazer as Aldeas dos Guargua s, pro
vido em o Cap.am Francisco Dias de Avila.

De 5 ele julho.

234. Pat." do posto de Cap.am de Infant.a da Ordenança,
da gente que concigo leva o Cap.am mar Francisco
Dias de Avila, as Entradas que vay fazer as Aldeas
dos Guarguas, provido em Domingos Affonso Sertam.

De 9 de julho.

235. Patente do posto de Cap."m de Infantaria da Ord 
nança aliaz dos Aux. res do Deztr.° do Mamanguape,
Cap.Uia da Par.", provido em Bento do Rego Bezerra.

De 27 de julho.
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23 6. Alvarâ de Alferes da Comp." do Capitam Francisco

Rodrigues de Carv,o que ,ay com o Cap.nIU mor

Francisco Dias de Avila, I rovido em Manoel Gon

çalves.
De 23 de agosto.

237. Patente de Cap.nm dos Indios da Aldea do Rodella,

no Ryo de S. Francisco, provida em Francisco Ro

della.
De 29 de agosto.

o fimü oeC01'1'e é ta cleclamção :
«( Deste me 'mo modo se pa sou outra no mesmo di:1 e hera

du Capitam dos Kal'i1'iz da, Ilha <1e Arac:11 tl, em Thomê de
rar5. l)

238. Pat.o do posto de Cap.nlll de Infant. 1l da Ordenança

Deztr.° do Lagarto, provido em Jazê da Silveyra.
De 17 de septembro.

239. Carta Pat.o le Cap.nm da ordenança do Deztricto de

Sergipe do Conde, provido em Francisco da Fon

ceca.
Da mesma data da pl'eced nte.

240. Patente do posto de Cap.am da Comp.1l da Torre pro

ido em Amador Aranha.
Da, me, ma data.

241. Patente de Cap.nm da Orden."a do Destr.O da Patta-

tiba provida em Domingos Barbalho Bezerra.

D:1 me ma data.

Abaxo lê- e:

c( :io t '1° cjf'ylo u 'la .Palellle. »

242. Patente do posto de Cap."llI da Orden.cll elo Deztr.°

da Caixoeyra, provido em Gonçallo Barreto.
Da mesma data.

243. Pat.e el jud." de to la a gente da Povoaçam de

ntonio da COl1cluista. provida no Alfere's Gazpar

Percyra.
Do 2 de octubro.
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244. Pat. c ele ap.um de CavalJos la Cal."iu da Para) 1a,
provida em Luiz de Souza Furna.

lle 22 c1' ,ept ml)J'o.

Capita ns do matto, Campo
do Ryo Real, athê a matta
m Sebastião Correa de â.

245· Provizam de Cabo dos
que hâ nos Destrictos
de Sam Joam, provida

De 24 d . sept mlro.

246. Pat.e de Cap.HIIl do Deztricto da Torre provida em
o Iferes Antonio de Pamplona.

D 27 de ,eptcmuro.

247. Patente de Cap.um provida em Joam Teixeyra de
Payva.

Da Ul smG da1a da pr ·cedellte.

248. Patente d Capitam de uxilliar s do eztricto de
Mamanguape, provida em Bento do Rego Bezerra.

Do 1.· de jlll 110.

249. Patento de Sargento Mayor de toda a gente branca,
e Indios que leva a entrada o apitam mor Fran
cisco Dias de vila, proviela na pessoa de Domingos
ROIz ele Carvalho.

De 6 de octll uro.

250. Pat.e do posto ele Cap.Hm mor elas Entr. r18 elos Mo
cambos ela Cap."il\ de Serg.e deI Rey provido em
Belchior la FoncecéL arayva Dias Morea.

De 6 de d'7, muro.

25 r. Patente do posto de Cap.um te Infant." da
desta praça· da B.", provido em Diogo de
reyra.

De 18 de dezembro do rdurid aJlllO de lG74.

rdenança
ouza Pe-

252. Pat.e de Cap."m da Comp." dos Homens pardos da
Capitania de ergipe deI Rey provida na pessoa de
Francisco de Barros.

Da JUusJna lata da Pl'CCCUCU te.



366

253. Pat. e de Cap.nm de Infant." da Orden.rn do Deztricto
da Pattatiba, provida em Pedro da Sylva de Alta.

Do 24 de janeiro de 1675.

254. Alvarâ de Alferes da Comp." da Orden."" de S. An
tonio da Pitanga, provido em Salvador Tavares de
Siqueyra.

Do 25 ele maio elo mo.'mo anno.

255. Carta Pat.a do posto de Ajudante do Partido do Co
ronel Affonço Barboza da França, provido em Anto
nio de morim de Tavora.

D 12 do junho.

256. Pat.e do posto de Sarg. tv Mayol' da Capitania do Ryo
Gran le, provido em Manoel Pereyra da Costa.

De '29 de julho.

257. Patente do posto de Cap."1Il la Ribeyro da Capitania
do Ryo grande provido em Domingos Esteves Pe·
reyra.

De 30 do julho.

258. Patente do posto de Cap."lll do Deztr.o do Ryo de
am Francisco, athê o Canindê, provido em Simão

la. Cruz Porto Carreyro.
Do 8 üc ago. to.

259. Carta Pat.a do posto de Cap.illll mar de toda a gente
que vay ao descobrimento das Esmeraldas, provido
em Jazê Gonçalves de Oliveyra, Capitam mar la Ca
pitania do Espirita Santo.

Do 3 do :v'o to.

260. Patente do posto do Cap."m da Comp." da nova Fre
guezia de assa enhora de Guadalupe, provida em
Fernam de ouza Per."

De 2 ele eptembro,

261. Patente de Cap."1Il de In[ant." da Orden. cn do Destr.o
da Cidade e Poteg), da Cap.Dia do Ryo gr.'le, provida

em Joam Leyte de Oliv yra.
De 15 de scpLemblo.
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262. Carta Patente elo posto ele Cal.nm da Or lr:nança li
Deztr.° elo. Syarâ debaixo ela Cal itania do R) o ~;ran le,
provielo em Andre Matheos.

De 5 üe scptembr .

263. Carta Pat. e de Capitam ela Orden.c
" do De~tr.o lo

Syarâ ele sima, la Cap."ill do Ryo granel, provida
em Jorge da Franca.

Da me:;ma d:1ta da allleecdcnt .

264. Pat.o elo posto de Cap."m de Infant.1L da Orden. 11 do
Deztr.o da Ribeyra do CunhaO, e Paguçara da aI 1

tania elo Ryo grande, provida em Thom A Piz.
Da me ma dnta.

265. Patente elo posto de Cap.l1m la rden. clI elo D ztr.°
de Goyanna, Gorayras da Cal itania lo Ryo grande,
provido em Manoel de monm.

Da mesma data.

266. Pat.o do posto ele Cap.l1m ela Orelen.c" do estr.° de

MopebO, da Capitania do Ryo grande, provido em
Francisco de Oliveyra Banhos.

Da mesma data.

267. Pat.o ele Cap.'"ll da Orelen.c" elo Deztr.o de assa nr."
do Monte, provida em Sebastiam de AraOjo le

Goes.
De 28 de septemul'o.

268. Patente ele Cap.l1m de Infant." da Ordenança da nova
Freguezia de S. Estevão provida em Manoel An

tunes Santiago.
De 8 de oetubl'o.

269. Alvarâ de Alferes da Comp." do Cap.l1m Mano I An

tunes Santiago, .provido em Domingos Antun s do

Lago.
De 9 de oetubro.

270. Patente de Cap.nm da Orden.clI
, elo Destr.o da Cotin

guiba, proviela em Sebastiam de Carv.o
De 23 de octubro.
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271. Pat.o de Cap.""' da Orden." dos Destr.°" do Ryo de
S. Francisco, provida em Antonio de Mattos.

D~, me~ma data da preccclent'.

272. Pat.o de Cap.l\1II da Orden.·" do Destr.o de Potigy, da
Capitania do Ryo grande, provida em Juam de Frei
tas de Leam.

De 12 de ltOvcmbro <.lo dicto anno de 1B75.
Aq ui termi nam as chartas patentes passada' por Affon:o

Furlado 1 Mendonça, visconde ele Barbacena, e começam as
ch,das pelo gov8mo interino do E t~,do, por falleeimento do re
ferido governador, snccedido a 26 tie novembro de 167".

Go ER lO GERAL.

273. Patente do posto de Coronel desta Cidade, provido
em P elro Camello Pereyra ele Aragam.

De D de dezembro do m . mo an110 d' 1675.
E'sta c as m[tis qu' 'e- cguem suo expecliuas pelo C/ulJel'llo

do E 'fado do BrGzil ubstituto do C-:-ocernadúl' e Gapitllln Geral
do E·thilo delle, composto do chanceller d~, Relação Agostinho
de Azevedo Monteiro, pOI' quem era pi'csidido, 110 mostro do
cam po Alnuo de Azeyedo, c do juiz ol'di nario ou cam:1risb
mai velho, Antonio Glledes l10 ·Brito.

274. Pat.o de Cap.um ela Ordenança, dos Deztr.os nella de

clarado , provida em Lourenço ele Mattos.
De 16 le dezembro.

275. Pat.o de Cap.um mar da Cap.Ui" de Porto Seguro, pro
vido em Francisco de Andrade Uzorio.

De 12 de dezembro.

276. Carta Pat.o elo posto de Coronel das Companhias de
Infanca ela Orden."", que hora tem a sua ordem o
Capitam Francisco Dias de Avila, provido no mesmo
Fran.c° Dias de Avila.

D 24: ue dezembr do referido [tnno de 1675.

277. Carta Pat.o do posto ele Cap.am de Infant.a da Orde
nança, do Destricto elo Ryo Real abayxo, Capitania
de ergipe deI Rey, provido em Antonio Caldeyra.

De 2 de janeiro de 1676.
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278. Patente de Cap.om de Infant." da Ord nança, de todos
os homens de negocio da Cap.DilL d ergipe d I Rey
provida na pessoa do lferes Mé.l.thias Antun s.

De 3 ele jltuei..ro elo mesmo ao no.

279. Patente do posto de Cap.fim dos Fortes de assa
nhora do Mon te do Carmo da Villa da Victoria, Ca
pitania do Espirita Santo, provido em Luiz unes.

De 17 de janeil·o.

280. Provizam pela qual teve por bem nomear a a Filippe
Dias, principal da Aldea da Praya, por Cal itam
della.

De 31 ele jaueil'o.

28r. Provizam p.ln qual teve por b_m nomear a Antonio
Dias Omosso, princir aI da luea SllrllasLl, por
Capitam della.

Da mesma dlLta dlL preced 'II Le.

282. Carta Patente de Cap.am de hllma das Tropas do
Capitall1 mar das Entradas dos Mocambos, r rovida
em Pedro Carrilho.

De 22 de jaueiro.

283. Carta Pat.o de Cap.am de huma das Tropas do Capi
tam mar das En tradas los Mocal11 bos, provida em ...

Da mesma dn,La da preeedente.

Aeha·se em bl"all(;o o nome da I! ,,'GiI provida.

284. Patente de Cap.fim de Infant.a da Orden."a dos D ztri·
ctos do Ryo Real do Certam, provido em Antonio

Monteyro Freyre.
De 27 d jau iro.

285. Pat.o que se devedio da do Cap.am icolao da on-
ceca Tourinho, da Villa de Boypeba, provida em
Vasco Pereyra de Brito, lferes actual da mesma

Comp."
Du 1.0 du fc Ul'uil'o.
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286. Provizam de Cap.aro do Campo, provida em Pedro
Gonçalves do DestLO de Jabuaripe.

D 5 ue fi vel'eiro,

287. Pat.o de Cap.nIU de Infant." da Orden.c" do Deztr.° do
Ryo de Sam Francisco, Cap."i" de Sergipe dei Rey,
provido em André Cardozo Terra.

De 7 de fevereiro.

288, Alvarâ do posto de Alferes da Comp." da Orden.ca

que de novo se formou na Freg." de N. SnL" de
Gua lulupe, de que hê Cap."IU Fernam de Souza Pe
reyra, provido na pessoa de Joàm Alves Seixas,

De 20 tle fevC'J'C'i 1'0.

289, Alvarâ do posto de Sarg. to da Comp." da Ordenança
que de novo se criou na Freg." de . SnL de Gua
dalupe, le que hê Capitam Fernam de Souza Pe
reyra provido na pessoa de Manoel Joam.

De 22 ue fe, ,'eiro,

290. Prov."nl de Cap,''"' dos Indios da asçam Payayazes
da Aldea de Sua Alteza do Deztr.ó de S. Antonio de
Maragugipe, provida em Luiz Pinto Moreyra, Indio
da mesma asçam.

Da dala da Pj' (;cdcnLe,

29 1 . Carta Pat.o do posto de Cap.'\llI de Infant." da Orde
nança da V.a de Bo) peba, que vagou pela promoçam
de Nicolau de Affonceca Tourinho, ao de Sargento
Mayor da mesma i!la, provido em Antonio de Souza

Britto.
Da me'ma daLa.

29 2 . Carta Patente do P?sto de Sargento Mayor da Infant."
da Ordenança, da iHa de Boypeba, provido em o

Cap.'''" !lanoel da ffon.ca Tourinho.
D'L mesma daLa.
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293. Carta Pat.e do posto de Cap."1ll de Infant." da Orden.""
do Deztr.° la Freg." de ossa nr." do OCc 1"1"0, d
Partido de que hê Coronel Lourenço Barboza da
França, que vagou pela deixaçam que fez aspar
Per." de Magalhães, provido em Manoel T lles I
Menezes.

De 26 de fevOI'eil'o.

294. Pat. e de Cap."1n de Infant. a da Ordenança do ztricto
.de Marapê, provida na pessoa do Alferes \ nSSlm
Lopes.

De 25 ue m:U'ç .

295, Pato de Cap."m de Infant." la Orden.c" lo estr.° d
Ryo de Sergipe athê a Saparatuba m rim, la ar ."111

de Serg. e deI Rey, provida na pessoa de Domin os
Ribeyro Lima.

De 20 de abril.

296. Pat. e de Cap."m de Infantaria da Ordenança do Destr.o
da Caxoeyra provida em Antonio Gonçalv s do Coutto.

De 22 d abl'il.

297. Carta Pat.o do posto de Ajudante d arg nto Mayor
do Partido de que h~ Cor.el Balthezar los Reis Bar
renho, provido em o Alferes Domingos onçalves
de Souza.

De 2 de março.

29~L Carta Pat.e do posto de Cap."1n d Infant." da Orden.CI\
do Destr.o da Saubara, do Partido de que h~ Co
ronel Affonço Barboza da França, que vagou I ela
deixaçam que fez Francisco tIuniz T II s provid m
o Alferes Luiz Lopes de Par eles.

De 24 de al ril.

299. Patente de Cap."ln de Infant." da Ordenança de erg. e

do Conde, elo Partido do Coronel Affonço Barboza
da França, provida, Roque de ouza Tavares,

De 3 de junho.
25
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300. Pat.o de Sarg. 1o Mayor de Infant." da Ordenança da
Capitania de Porto Seguro, provida em Lourenço de

iqueira da Ve) O"a.
De 6 de junho.

391. Pat.o de Cap.am de Infant." da Ordenança da Capi
tania de Porto Seguro, provido em Joam Dias de
Carvalho.

De (le junho.

302. Patente cl posto d Cap.fim da Ordenança ele toda a
g nt que o overnac.1or ela Conquista leva, provido
em Francisco Ramos.

De 17 de julho.

303. Patente de Cap.am da Aldea dos Indios de asçam
Toco de Camarugipe provida em Joam Lobo Cara
muru.

D 28 de . epternbl'o.

304. Pat.o de Cap.am da Fortaleza . Snr." de Monsserrate
da Villa de antas provida em Domingos de Al
meyda.

De 5 de octubro.

305. Patente de Cap."1ll de Infant." da Ordenança do Deztr.°
da Pattatiba, provido em Bernardo Aranha de Goes.

De 20 ele no,embl'o do ]' ferido anuo d 1676.

306. Pat.o de Cap."lll de Infant.a da Orden.C
!' do Destr.o da

Jacuabina, provida em Lourenço de Mattos.
De 17 de j:meiro tIe 1677.

397. Patente do posto de Cap.:un, devidida da do Capitall1
Roque de ouza Tavares da Comp." de ergipe do
Conde, provido em ebastiam Mendes da Costa.

De 16 de ja.neiro elo me mo anno.

308. Pat.o de Cap.alll de Infant.a da Orden.ca do Destr.o de

IIatuym provida em Diogo Lopes Franco.
De 1 de janeiro.
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309. Pat.o de Cap.nm do Deztr.o do Inhabllpe, da banda da
Bahia, Mocambos, e Rezengas. athê a boI' la da Matta
de Sam Joam, provida em o Alferes Joam Correa d
Britto.

De 22 de janeiro.

3 [o. Patente de Cap.ulIJ moI' provido em Francisco las
de SeqIIeyra.

Do 1.° tle fevereiro.

3[[. Patente (L Cap.nm da am~tad ela;-,' nte que o a
pitam moI' Francisco Dias d Seqll yra tiv r m seu
poder, e se lhe agregar, provida m fo'rancisco Dias
Peres.

De 4 ae fevereiro.

3 r 2.. Pat.e de Cap.nm da ametade da gente que o Cal itam
moI' Francisco Dias de Seqr.n tem a seu cal' o, e s
lhe agregar, provido em Joam da Costa.

Da me ma da,ta da precedente.

3 J 3. Pat. e de Cap."m de toda a gente preta do Deztr." de
Tapagipe, provida em Luiz Glí Fajardo.

De 19 de D verei,.o.

3 J 4. Pat.e de Cap."m da gente preta forra da Comp.n que
foy de Agostinho da Sylva provida m Joam Fer
nandes.

D 20 de :D vereiro.

3 r S. Pat.e de Cap.nm da Comp." de Infant." da rdenança
do Destr.O de Sergipe do Conde provida em Mano I
le Andrade de Ultra.

De 25 de fevereiro.

3 [6. Alvarâ de Alferes da Comp." do Capitam ebastiam
Mendes da Costa provido em Manoel de Crasto Car

neyro.
De 6 tI mn \'/.:0.
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3 r 7. Pat.e de Sarg. lO Mayor de Infant.a da Ordenança da
Capitania do Ryo Grande provido em Francisco Lo

pes.
De 12 de março.

3 [8. Pat.o de Sargento Mayor da Conquista provido em
Francisco Ramos.

De 6 de abril.

319. Pat.o de Cap.nJn de Infant.l\ da Orden.ca de toda a gente
que o Gov.or da Conq.ln ajuntou nos Destrictos de

Maragugipe, Jaguaripe, e Campos da Caixoeyra,
provida em Manoel da Costa Monteyro.

ne 7 de abril.

320. Patente de Capitam da Conquista do Sertam, pro
vida em o Ajudante Gazpar Pereyra Leyte.

Da me ma data da precedente.

32r. Patente do posto de Ajudante da Conquista, provido
em Manoel Correa de Lemos.

De de abril.

322. Pat.o lo posto de Cap."'" de Infant.l\ do Destr." de
MipibG, da Capitania do Ryo grande, provido cm
Antonio Leytam.

D 22 de maio.

323. Prov.l\ffi de Cap.am do Campo dos Destr.°. de que hê

Capitam mor dos Mocambos Belchior da Fon.ca Sa
rayva Dias Morea, provida em Manoel Rodrigues.

Do 1.0 ele jnúbo.

324. Patente de Ajudante do Partido do Coronel Balthezar
dos Re s Barrenho pro\ ido em Joam Caldeyra Bar
retto.

De 25 ele maio.

325. Patente do posto de Sargento Mayor da Capitania
de Porto Seguro, provido em Lourenço Serqueyra
de Miranda.

De 4 ti j1l11110.
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326. Pat." de CaI."1Il da Orden.cn da Cap.nin de r rto S 

gnro, provida em Symão da ylva.

Da me, mn, data da pr cedOllt .

327. Patente de Cap.fim da Orden.m da Cap."in de Porto

Seguro, provido em Manoel Alv s.
Da me,'ma dnln.

328. Carta Pat.o lo posto de Cap.nm dos hom ns Foras

teyros da Capitania de Porto Seguro, provido m

Francisco de Amorim.

Da me ma latn.

329. Pat." de Cap.nm do Deztricto do Ferreyro provido em

Joam Nunes Pitta.

D 16 de junho.

330. Pat.o elo posto ele Cap."m da Ordenança, qne va)' m

Comp.R do Capitam 1110r Domingos d Freytas de

Azeredo, do descobrimento ela nascença do Ryo Pa

raguasu, e Aleleas que nelle achar, provido em Ber

nardo de Freytas ele Azeredo.

De 6 de julbo.

Abnxo "-se:
IC De. l modo se 1)n8. ou outl',l Patente, p:'tl'fl AnLonio 011

tinbo. »

33 I. Patente de Cap.fim mar elo dezcobrimento do Ryo Pa-

raguasu, provido em Domingos de Freytas de ze-

redo.
De 5 d' julho.

332. Patente de Cap,11m da Orden.cn do Partido desta I-

dade de que hê Cor."1 Pedro Camello PeL" d Ara

gam, provida em Joam da Costa Peyxotto.

De 20 de jnlbo.

333. Patente d Cap."1l1 ela Ordenança do Deztricto de Santo

maro da Pitanga provida m Paschoal de an-

tiago,
D 23 de ngosto.
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E'sta ChlUln. palellt , e ns mnis que se- egu'lll <.lo go\"êl'1lo

intel'ino, ,iío assignadn. CI11 pl'imeil'o logar pelo d s mi al'p;ado['

hl'i. lo,am cle Burgo, que pnss,ínL a Pj' .. idil' re~'l'id 'ro-

v'l'no interino pOI' mol'lu ti )\gof>linho tle i\zc"u lo 1Ifontcil'o.

334. Pat.o ele Cap.:tlll ele Infantaria ela Ord nança do Deztr.°
elo Lagarto ela Capitania ele Serg.o deI Rey, provida
em Manoel de Souza de Azevedo.

De 10 de septembro.

335. Patente de Cap.nm ela Fortaleza de Monssarrate da
Villa de Santos, provida em Antonio de Lima Fi·
guelra.

De 22 ele scptembl'o.

3.36. Patente de Cap.nm ela Ordenança do Bairro ele Santo
Amaro de Uirapuera da Villa ele Sam Paulo, provida
em Manoel Rodrigues de Arzam.

De 6 d oc(,ubl'o,

337. Patente do posto de Cap."1Il mor da jornada que se faz
as Aldeas da atuca, provido em Domingos Rodri
gues de Carvalho.

Do 20 de octu11'0.

338. Patente de Cap.nm mor da Capitania dos Ilheos pro
vida em Joam de Araujo Deça.

De 4 cle dezembro do ·referido nnno ele lGi7.
o :final OCC01'l'C:

(C Fim da Pütente. do G \'ClDO GeTal. »)

PATENTE. DO G.o DO S -R R ~ E da C 'T BARRETl'

339. Pat.o de Coronel d.o Partido de Sergipe do Conde.
provido em Sebastiam de raujo e Lima.

Do 17 do março de 167 .

340. Pat.o de Cap.'"11 mor da Cap."i" dos Ilheos provida em
Jozê Moreyra de Azevedo.

De 29 ele março do m mo anno.

341. Patente de Cap.nm da Ordenança do Deztricto da.
Varge da Caixoeyra, provida em Lourenço da Costa.

De 2 do abril.
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341. Patente ele Cap."m moro ela Capitania d Porto
!!uro, provido em Joam Vieo'as -' T ort .

De 4 de aoril.

343. Patente de Cap."II' de Infant." da OrJenança lo D str.°
le ossa nr." do occorro, provida m Egaz Munis
Bare to

Da me ma data da precedenle.
Traz a Eeo'U inte declararão:

cc Esta Patente bê a mv. ma qu"s pas on ao m 'mo pl'O-
vido, e . ôm nte 1. v fi, eqllivo n<.:am de . o nom ar pOI' SOtl 0-

l'onel a Lourenço Barboza da Fonceca, S Ildo S ba Liam d

Araujo e Lima, e por es a Ntuza se tre. latlol~ ouLm S m aLaI
oqnivocaç.am, pOl' esta l)1'0pl·ia. Bahia e de Abril s iR d mil

s i cenLos, etlen la e oyLO. B 1'I1ardo Vicynt .R:wase . )

344. Patente de Cap."m dos Inelios da Aldea da atu ba,
provida em Thomaz, Indio ela mesma asçam,

• D 9 de abril.

345, Patente de Cap,ll:n de mar e guerra da Fra -atta am
Bento, provida em Matheus de Almey la.

D 10 de octllbl'o.

346. Alvarâ ele Alferes de mar e Guerra da 17ragatta . am
Bento, provido em Manoel Freyre Posto.

De 14 de Odllbl'o elo r ferido anno de 1078.
_ o final lê-sv:

(C Conlinuão no Livro seguinte. ))

a folha immedirlta oeeOITe uma Carta rom {fllP Sua J11trza
jaz mercê a Ga8]JaI' jJ1aripl Yi1lasúoas do o'!firio de ']'(/Úa/lrllll d'l
('ap:tania dI' j 'ei'!Iipe dd Rey, falLanlo a data, &., e finalmrnl

el ('larando-se que 11.')1' erro Sr registol/ r, ta neste' Lin'o,

41.. Chartas régias dirio-idas a Francisco Barreto, ao cond
de Obidos, a lexandre de Sousa 17reire, a Affonso Fur
tado de Mendonça, visconde de Barbacena, e a Roqu da
Costa Barreto, governaJores e capitães generaes do Es
tado do Brazil, desde o anno de 1658 ao de 1680.

Cópia extrahida por leUra <.lo XVIU S:lCll\O d liVl'O d )'
gisto, 300 ff. não num. 29 X 15.

E' fragmento de muior colJecção.
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qui cOO\'él11 ObS"lT:ll' que ha uma ch:11'la régia xpedjda em

1656 ao c nele do Attouo'uin, :1 qual. o-:1Cha indicada sob 11.· 61, o
outra '111 1657 sob 11.° 3

Cod.

Contém:

DLV
~.

J. Carta de Sua Mag." acerca ela diviela, e paga
mento que se ha de fazer ao Licenciado An. t

" Jorge
Carrasco.

Escl'ipta de Lisboa a 5 de julbo de 1658.

2. Carta de S. Mag." em q manda informar sobre o
posto de Alferes, e Tenente ela Fortaleza elo Rio
Grande, e outros Officios que pertende Antão Go
mes.

Do 1." (lo abril do dicLI) anno.

3. C;lrta ele S. lag-.o acerca dos aVlos a .. que se con-

cedco licença havendo-o proibido sem irem no Corpo
da Armada, e orclena se lhe 'avize elas cauzas que
para isso houve.

l)e 23 de ago to le 1659.

4. Carta de . Mag." acerca de se-mandarem Religiosos
lissionarios da Comp./l ao Maranhão.

De 16 de maio do referido :mno.

5. Carta de Mao-." acerca das prezas que se vende-
r m tomada aos inimio'os sem licença para as [a
zer m.

i)' ]!.l de junho.

6. Carta de 'lag." em que manela se dê inteiro cum-
primento a execução que requer Manoel da Gama,
contra o Capitão Bernarelo Vieira Ravasco.

D 2D de maio.

7. Carta de S. Mag." acerca ele se venderem prezas nos
portos da Coroa de Portugal.

n UI d junho d 1659.
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8. Carta de Sua Magestade acerca la morte do Cal itão

mar da Cal itania do Espirita San to JoãO de Alm l."
Rios.

1) lü le abril de 1ü60.

9. Carta de Sua Magesta te ac rca da il11portancia,

qualidade dos Officios desta B.", assim da JLlstiça,
como ela Fazd."

De 17 d etubl'o de 1659.

10. Carta de S. Magestade, de que se acompanha hum

rol da fabrica q. se ha de enviar d ste Esta lo para
a Ribeira, e Annazens do Reino.

De 27 de s pt mhro ele 1660.

I I. Carta de S. Mag.o em que ordena se guarde suas
ordens acerca da carga, e licença dos Javios Estran

geiros, q. não trosserem licença particular para ISSO.
D 2 ele julho lo dieto 1111 no.

12. Carta de Sua Ma 'esta le ac rca dos oldos que se

pagarão ao Ingenheiro Pedro Garcim.
De 16 de octllll'O.

13. Carta da Rainha Jossa Sr." acerca elas qllinh ntas
arrôbas de aSSllcar elo seo alvitre que o Prov dor
mar da fazenda Real lhe ha de en lar, para o que

se-lhe dê o favor e ajuda.
De 1G d nov mbl'o ele 1GGO.

14. Carta de S. Magestade acerca ela Cond ça AI -
O'rete.

De !) de dezembro d' 1661.

I S, Carta ele S. Magestade em q. manda execll tal' n st
Estado a ordem do papel eIaelo.

De 23 de jan iro d 1062.

16. Carta de S. Mag.o acerca elos Barbaras ela Capitan ia,

e Certão da Paraíba, e guerra que se pert n Ic faz r
lhe.

De 9 de jan iro do dieta anno.
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J 7. Carta de S. Mag." em êj. ordena vão nos Navios

Taboões, e asteas para piques.
De 6 li' fov'l'ciro.

18. Carta de . Magestade acerca da jurisdição que per
tendia o Gov."r de Pernambuco na Capn." da Paraiba,
e se reponha tudo no primeiro Estado q. dantes.

De 26 de jancil'o de 1662.

19. Carta de S. Mag." a favor da áo de Gaspar Ma
lheiro Reimão.

De 10 de dezembro de 166].

20. Carta de S. Magestade para se favorecer o M.. M.o1

de Lima do avio de Pedro Jaques.
Do 4 cl ~ v rcil'o do 1662.

2 T. arta de . Magestad p.n quc se publiquc, c dê a
execução a enn. rn do L.']o Jcronimo de Burgos.

Di\, mesmit c1ntn.

22. Carta de S. lVIa.;estade acerca dos privilegios que
pedem os Carpinteiros, e Calafates desta Cidade.

De 11 de janeiro do reli rido aTIno.

23. Carta de S. Mao-esta le acerca do Ajudante que o

Governador de Pernambuco enviou a Capn." do Ceará,
que ordena venha prezo.

D - de fe~'oreiro do dieta anno.

Carta de S. Magesta I
condição 17 concedido ao

ngola.
n 28 de jnnho do 1661.

25. Carta de S. lJagestade acerca do avio que carregou
em franquia no Porto desta Cidade.

Do 2 de jnnho do me. mo anno.

26. Carta ele S. Magestade acerca do que se ha de
guardar com as fazendas ela India, acompanhada de
huma Provizão.

n 7 lo janoil'o do referido amlo;
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27. Carta de lagestade para se restituir o dinh Iro
ela obra pia, que se tirou por mprestimo.

])0 19 do maio do me mo an])

28. Carta ele lagestaele acerca elo oleio que se d u
ao Inginhr.° Pedro Garcim.

] e D ele jallci 1'0 le 1662.

29. Carta de S. Magestade acerca do socorro com lue
se deve acodir a CapitClnia da Par." (Paraz·ba).

De 28 de jn,neiro do mesmo anDO.

30. Carta de S. Magestade a favor do Cap.1Il Estevã
Coronel para partir com a sua áo.

De 19 de nov mbro de 1661.

3 r. Carta para se pagar o dinheiro que aqui s tomOU
pertencente a Luiz de Mendonça Furtado, e D. Fran.co

de Lima.
De 25 ele agosto do (lioLo unllO.

32. Carta de S. Mab •
e do donativo que manda tirar 1 st·

Estado para as 1azes I Holan la.
D' 4 de fe\'l~l'ci "0 de ] G02.

33. Carta de S. Mag. acerca do lote que se ha le tirar
neste E tado para a nr." Infanta.

Da me. m[\, daüt da antecedenLe.

34. Carta de Sua Magestad acerca las
que partião para ste Estado.

De 30 de dezembro de 1GG].

áos Inglezas

35. Carta de . l\lagestac.l ac rca de se aliviar 111 os
morador s ela Capn." de Pernambuco.

De 17 do dezemuro do mesmo anDO.

36. Carta de lag." com q. enviou os quatl:O ug itos
prezas para este Estado que nella se-d clarão, a
or lem que manda observar.

])e 1(i ue juuho ue 16G1.
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37. Carta de S. Mag." acerca de dois avlOs de Ingla-
terra, e prohibição que manda guardar com todos os
Estrangeiros que vierem aos Portos deste Estado.

Do 2'7 de janeiro do 1662.

38. Carta de S. Mag." acerca de Marcos da Costa Manoel
Contractador que foi do Rio de Janr.°

De 7 de novembro de 165'7.

39. Carta de S. Mag." acerca de Dona M." Cavalg. t", e
D. Felippa de Albuquerque.

De 26 10 jnneil'o de 1661.

40. Carta de S. Mag." a favor de An. to Correa m.or na
Capn." do Rio de Janeiro.

De 4 do f\.lvol'eil'o do 1658,

41. Carta de . Magestade acerca do ordenado dos dois
Officiaes da Secretaria.

De 6 do março de 1662.

42. Carta de S. Mag." acerca de An. to de COI1ti Vinti
milha e de seo Irmão João de Conti, e JoãO de
Matos.

Do 13 de julho do mesmo ~tl1no.

43. Carta de S. Magestade acerca de Antonio de Conti,

seo Irmão JoãO de Conti, e João de Matos.
Do 27 de agosto 10 referido anno.

44. Carta de S. Magestade em que manda favorecer a
Antonio de Conti, e dar ordem para se ir para o
Reino como qlllzer.

De 12 d eptembro do mesmo anno.

45. Carta de S. Mag." em que se manda guardar o que
por outra aviza o Conde de Castel melhor.

Da mesma data da antecedente.

46. Carta do Conde de Castel melhor do q. S, Mag." he
servido se cumpra com Antonio de Canti, e seo

Irmão e João de Matos.
R' datada do Li~boa a 12 de septombl'o de 1662.
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47. Carta de S. Mag.e acerca la Infantr.l\ q. o Cap.JI1 I'

Ambrozio Luiz de la Penha pedia para lefença da
Capn." ele Cerg." de El Rey.

De 12 de muio do licto lLl1l10.

48. Carta de S. Mag.e em q. manda entregar o Governo
deste Estado ao Sfír. Viso Rey.

De 8 de fevereiro de 1663.

49. Carta de S. Mag." acerca elos Dizimas elo Rio d
Janeiro, q. manda se lhe dê conta do q. se obrou
nos arendamentos delles.

De 24 de julho de 1662.

50. Carta de S. Magestade acerca elas revistas que fas
o Ouvidor geral do Civel.

Da mesma d:1ta da anteeedell te.

5I. Carta de S. Mag.c acerca dos postos que manda re
formar nesta praça.

Do D ele oeLubro do ruf'eriüo aUlIo.

52. Carta de S. Mag." acerca do Vigario Geral da I

dade da B."
Du 22 lle jUlIl1u do diuLu alUilJ.

53. Carta de S. Mag." acerca das letras do Contracto de
Angola.

De 16 de octubl'o do me. mo anilo.

54. Carta de S. Mag.c acerca dos Off. us da Capitania do
Rio Grande.

De 22 cl junho.

55. Carta de S. Mag. ac rca dos prezas do Rio de Ja
neIro.

De 17 de jnllJo.

56. Carta de S. Magestade acerca dos Propietarios ser
virem seos Officios.

De 21 de lLgusLu.
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57. Carta de S. lag." acerca de to los os Papeis das
Conquistas tocantes a guerra, fazenda, e justiça, iré
ao Conselho Ultramr.°

Do 25 do maio.

58. Carta le S. Mag." acerca da áo lngleza de que hera
Capitão Jorge Thenis.

Do 16 do octubro.

59. Carta de S. Mag." acerca do Feitor do Páo brazil
Paulo Barboza.

De 7 de julho.

60. Carta de . Magestade sobre a rematação los Dizi
mos do Rio de Janr.°

Do 2! do julho do 1662.

61. Carta de S. Magestade acerca do Capitão Manoel
Camello.

De 30 do optombr de 1656.

Toda' a ch~tl'ta acima são dil'igida' a l"l':lllei.,co Barroto,
oxceptuando. o a última. quo é dirigida ao conelo do ALtollguia.

A. qn c·~egllem Rão .'cripta ao cc,ndo de abido~. Franci. co,

J3a\'l'eto uCC'f'Clcu ao conde de ALLougl1ia, d. J cl'onymo) e o coudo
ti ai/idos a FI'nncisco l3al·]·oto.

CART.\. DE S. MAGE:TADE E ·CRITA.· AO Ex."" SN]{. CONDE

DE OnJD S, VIS'E RE\', E CAP." GER \L DE MAR E

TERR DE,'TE ESTADO D BRAZTL.

62. Carta de . Magestade acerca ela Paz de Holanda.
De 17 de nbl'il de 1663.

63. Carta de S. Iagestade acerca dos Engenhos.
De 12 do abril do dieto aono.

6..j.. Carta de . Magestade acerca da Companhia Geral.
Oe 10 dI' nlll'il.

65. Carta de lagestade acerca de não se acrescenta-
rem os Engenhos no reconcavo da Bahia.

De 12 de abril.
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66. Carta de S. Mag.o acerca de se não iz ntar 1 rivil 
giado algum de pagar os donativos, e contribuiço ns
p." o sustento da Infantr.l\

De 14 de dezembro de 1663.

67. Carta de S. Mag.o acerca de não haver privilegiado
algum.

De 7 de agosto de 1662.

68. Carta de S. Mag.o acerca do ncargo que o povo da
Bahia poz sobre si nas pipas de vinho.

De 8 de agosto <.10 dieta an 11 o d 1662.

69. Carta de S. Magestade em q. manda se nom ao
Alferes Ailtonio de Lima Cassares em huma om-
panhia das que ouver vagas.

De 8 de jUl1 'iro de 166-1.

70. Carta de S. lagestade acerca do Padre Frey IXO
da Madre de Deos.

De 16 do junho de 1665.

7L Carta de S. Magestade acerca do Padre Frey e
bastião do Spirito Santo.

De 1 de julho do lUe mo anno.

72. Carta do Conde de Castel melhor ao P.o Fr. 'JOãO
acerca das Cartas acima 1. s. Mag.o escreveo ao
Gov.or Conde de übidos acerca de Fr. Aleixo da
Madre de D.s, e Fr. Sebastião do Espr. 1o Santo.

R' datada do Lisboa a 26 de junho de 1665.

73. Carta de S. Mag.c sobre Fr. Sebastião do Espr. lO

Santo.
De 9 de abril de 1665.

74. Carta de S. Mag.o acerca de Frey Sebastião do Es
pr. to Santo.

De 21 de novembro de 166·!.

75. Carta de S. Mag.o acerca de poderem ir todos os
annos e vir da Ilha da Madeira a est Estado, dois
Navios [ora do Comboy da Companhia Geral.

De 10 de junho do mesmo ann .
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76. Carta de S. Alteza para que possão vir ao Brazil da
Ilha Terceira cada anno fóra do corpo da Frota dois

avios, e das Ilhas de São Miguel, e Faial hum.
De 4 de junho de 1670. R'.La, porém, é dirigitla tt Ale

xanure de Sou.a FI' ire.

77. Carta sobre o procedimento que se ha de ter nas
cobranças dos Donativos, e impoziçães.

De 4 de novembro de 1662.
R' accompallhnda da l( Pl'oYizão de Sua Magestade que acuza

a Carla acima.»

78. Carta de S. Mag. e sobre se arrendarem os vinhos,
para a sustentação da infantaria, e outros particu
lares.

De L de abril de 1G64.

79. Carta de S. Magestade sobre ntonio Gonçalvez para
Mestre de Carpinteiro desta Cidade.

De 17 de novembro de 1662.

80. Carta de S. Magestade sobre as Contas de Belchior
\ az Ribr.° Thezour.° q. foi dos Donativos dos Vi
nhos.

De 4 do llU\' 'mul'o do dieLo allllO de 1662.

I. Carta de . Mag.e sobre húa Comp." em q. \'eio 1 ro
vido Paulo Max.do de Vasc.os de que lhe não quiz
dar posse o Governador Fran.co Barr. to por se dizer
lhe ha\ ião dado com hum p;\o, e manda o d.o s.or o

informem e não se achando ser assim o metão logo
de posse.

De 23 de 1I0V m bl'o d 1662.

82. Carta de S. Mag.e sobre as duvidas que se moverão
a dar a execução huma Provizão para que nenhum
privilegiado se izentasse de pagar os donativos para
o sustento da Infantaria, de q. vem com esta nova
Provizão.

De 14 de dezembro de 1662.

ccompanha-a a :« Pl'ovizão de S. Mag.e quc acnza a cal'la
aeima.. ))
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83. Carta de S. Mag.· sobre se r stituir m a obra pia o::;
emprestimos q. do seo dr.° se nzerão as obras d
Galeão, e sustento da lnfantr.", pagando-se-lll 600$

rs. cada anno, alem lo q. lhe toca da consignação a
q. se emprestou, e se cobre da faz L" do Gov.·" a q.l"
de dr.° desta natureza, q. por sua via ou I rmissão
se devirtir.

De 15 de dezembro le 1GG2.

84. Carta de S. Mag.c sobre os Eccleziastico hav rem
de contribuir.

De 13 de ocLubro de 1662.
E'sta e a que se-s gue ,ão dü igida f\, FI'n.o i. 'o RUl'l' to.

85. Carta de S. Mag." sobre s embarcar a João ele
Barros Cardozo por dicipar seus bens, ao qual s
lhe deo por Curador a Pedro de Abreo de Lima, e
a Joao de Barros Machado.

De 20 de maio do l'ef01'ido aono.
.Ae 'ompan1J'L a a (( Pl'ovizi.io ", , . Mag.e flue a 'Uha'1 'aI'L'L

al:Jma. J)

86, Carta de S. Mag. o sobr se reformar hum T n nte
dos dois que havia de Mestre de Campo G nera},
hü Ajudante, e os Furrieis que havião nesta Praça.

De 22 de dezembro de 1663.

87. Carta de S. Magestade sobre se informar do mere
cimento do Cap,ll1 Pedro de França de Andrade.

De 10 de dezembro do dieto anuo.

88. Copia da Carta que o Gov.or Francisco Barr.wescre
veo a S. Magd."

E' c1n,tada da Bahia a 2 ele ocLubl'o de 1660.

89, Carta de Mag.o sobre se reformarem os tres Ter-
ços de Pern.cu a dois somente, e vem as listas in
duzas.

De 11 de uezcmbl'o le 1663.
26
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90. Carta de S. Magestade sobre se dar posse ao Mestre

de Campo lvaro de Azevedo, e apozentr.n de JOãO

de Arahujo, e cumprim.!O as Provizoens, e Patentes.
De 18 ele dezembro d mesmo anno.

91. Carta de S. lagestade sobre se entregar o dinheiro
do Cunho aos Administradores da Junta, e o das
pazes de Holanda, e Dote da Rainha da Gran Bre
tanha, remetido na frota.

De 20 de dezemlJro do dielo :mno.

92. Carta de . Mag." sobre a forma em que manda
dar o pleito, e menagem da Capn.n do Rio Grande
(do Norte) a Antonio Fernandes Furna.

De 22 de dezembro do meSffi anno.

93. Carta de lag." sobre a Caravela que foi da India
a Angola em q. erão interessados Francisco de Lima
e Lui~ de Mendonça Furtado.

De 2 ele fevereiro tio roferido auno.

húa
tou-

94· Carta de S. lag." sobre que não tenha effeito
Prov.nm do d.o S.l' sobre se pagar ao Conde de
guia o Soldo de Gen.ul da Armada.

De 17 ele janeiro do mesmo anno.

95. Carta de . Mag." para se dar conta pelo Ultr." dos
Officios vagos deste Estado.

De 15 de fevereiro.

96. Carta de S. Mag.o sobre o donativo q. os mor.C
• do

Estado do Brazil hão de dar a Sua Mag." p.n a ajuda
das pazes le Holanda e Dote da Rainha da Gran
Bretanha, se effeituar com brevid.", a q tãobem hão
de contribuir os Eclez.o, encomendãdo S. Mag.e vá
nestes avias o procedido.

De 29 ele março.

97. Carta de lag." sobre se não haver de consentir

se impida a venda dos vinhos, nem se faça estanque

de genero algum dos da Comp.n geral por via al

guma por que sendo assl se dará S. Mag." por m.to

mal servido.
- De 9 de abril.
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98. Carta de S. Mag.e sobre a pertenção de Lourenço d
Britto tocante a Villa que quer levantar a sua custa.

De 1 c1e março.
R' aecompanbnda: la cc Copia da '0l1 ulLa que ncuzu, a arla

acima. I)

99. Carta de S. Magestacle sobre a reformação dos
Terços.

De 11 de dezembro.

100. Carta de S. Mag.e p." se guardarem as Ordens, e
instruções, q. p.lo Conselho da Faz.úlI se remetem
aserca da moeda marcada.

Do 16 do aLril.

101. Carta de S. Mag.e sobre Roque Figueira s m.'llIr
pela terra dentro.

Do 17 do abril.

102. Carta de S. Mag.e sobre os papeis que se prezenta
rão ao. mesmo Sfír. acerca dos Eng.os desta Capi
tania (da Baltia).

Do 12 do abril do referido anno d\) 1663.

103. Carta de S. Mag.o p.r q. ordena o avizem do n." dos
Eng.os q. ha no reconcavo d sta Cid.o da B.", o <1.
poderão moer cada anno, o q. pagão a l'azd." R. I, q.
privilegios gozão, e p.r q.tos annos, se tem reformação
delles, fazendo-se a m.'"" inform." 11l dos Eng. S do Rio
de Janeiro, e dos le Pernambuco.

Da meSlIla dnLa da anLoeeclonto.

104. Carta de S. Magestade para se lhe remeter a infor
mação que tem pedido sobre os Engenhos desta Ca
pitania (da Baltia).

De 24 de maio do 1664.

105. Carta de S. Mag.o sobre a nova da paz de Holanda.
De 17 de abril de 1663.

106. Carta de . Mag.o sobre se não poderem izentar os
Privilegiados deste Estado de pagar as contribuições
p.a o sustento dos Soldados.

Da mesma data da anteeed nte.
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107. Carta de S. Mag.e sobre o papel Sellado.
De 18 de abril do referido anno.

108. Carta de S. Mag.e sobre não haver Guarda mar do
Mar, e o Secretr.° levar o q. for directamente seo.

De D de agosto.

109. Carta de S. lVlag." sobre as dividas e effeitos tocantes
a Comp.a g.l do Cõmercio.

De 10 de :Lbl'il.

I la. Carta de S. Mag.e acerca da morte de An. to de Fr. la

de Mello.
De 29 de uóosto.

I I I. Carta de . Mag.e sobre se dar cumprim. to as Pro
vizões de off. os, e Serventias) que vem suas, p." este
Estado.

De 1 de septembro.

I I 2. Carta de S. lag.e para que se não deixem entro
meter os Governadores, e Capitaens mores com o
Páo brazil, e se guarde o Cap.o 25 da Instituição da
Comp.", e havendo algum inconveniente se avize.

D 24 de ,·eptCl:ubro.

113. Carta de . Mag.o sobre se m.UIU
• rem. ter o dr.° do

Donativo do anno passado q os povos derão por
mão de seus Thezoureíros, ou dos Procur. es da Comp."
geral em letras de cambio, ou em faz. da

De 23 de ago to.

114. Carta de . Mag.e sobre Dóna Brites de Lima.
De 12 de septembro.

T T5. Carta le . Ma~::,-.e sobre se dizer q. os Ca.stelhanos
querem invadir Angola, e que daqui em os avias re
teudos q. esperarem pela frota se remeta aq.le Reino
até 200 homens p." o (~. se valha do dr.° mais livre
não sendo o do dote ou paz de Holanda de q.
com a Lista se dê conta ao d." Sfír.

De 12 de uL:Lubl'u.
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I I G. Carta d S. :Mao·.o sobre a morte d J01.0 d 'latt s.
De 15 do n \ombro.

I 17. Carta de . Mag.o sobre Joze Corr." da ." o m lho
rarem conforme os seus serviços.

De 38 cio n nmbl'O.

I IS. Carta de S. l'vIag." sobre se não adl11ittir n sta Bahia
hGa áo Estran,=>r.l\. q. se diz vem le rroch la 1."
conta de David Godefiri, e de tIanoel Valente da
Ilha da /[adeira, de q. tãobem se aviza as Cap."A d
Pern.oo, e Rio, e nem esta nem outra salvo com li
cença.

Do 12 de oc1l1b1'o.

I f9, Carta de S. Marr,o s br húa pertcnção da onel ça
de AleRrete.

J) 7 do novom bl'o.

120. Carta de S. Mag. sobre huma Petição d êj, vem a
copia de Lourenço de Britto Corr a m qu I e 1
humas Terras.

De 1 de octu b1'o cle 1663.
Accompanbn-a a cc Copia cI:t Petição flUO aCllza:l. a 1'1 a

a,oima. »

I 2 I. Carta de . Mag.o sobre se remeter o
dote, e paz em Letras de Cambio.

Do 26 cle Rcptombl'o de 106-1-.

I ~ 2. Carta de S. Mag." sobre a informação dos Carm 
litas descalsos poderem fazer hum Hospicio em
Snr.l\. do Desterro.

De 28 d soptombl'o de 1ô03. li}' clil·i~id:l. aOi offi('il1C'R d:\
camam da ciciado da BabitL Accoml anita-a a « 'opia dll P -li·

ção que acuza, a Cal·ta acima)).

123. Carta de S. MaR.o sobre se passar o ov rno Poli-
tico de Pernambuco para a ." de linda, fortificar
-se o R.0 donde ha de ficar a Infantaria para a q."1
despeza deve contribuir o Povo daq.11l Capn."

D 23 de agosto de 1663.
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124. Carta de S. Mag,C para que se acuda a fortifiçação
da Praça da Paraiba.

De 1 ele novembl'o lo me mo anilO.

125. Carta de S. Magd.c sobre a morte de João de Matos,
e remeter prezo com a Devassa o matador.

Do 28 lo no,ombro do roferido ::mno.

126. Carta de S. !lag.c porque se manda vagar o posto
de Sargento mar q ocupava Sebastião de Araujo, e
se consultem sugeitos ao dito Senhor.

De 17 do janeil'o de 166-1:.

127. Carta de S. Magd.c sobre se acrescentar de Posto a
Domingos Leitão Alferes em Pern.co

De 19 de janeiro do me mo anno.

128. Carta de S. Mag." para que se dê carga aos Navios
q. vierão na frota sem infantaria.

De 11 ele janeil'o do mesmo anno.

129. Carta de . Magd.o sobre se dar toda ajuda e favor
ao General da Frota.

Do 16 de janeiro.

130. Carta de . Mag." p." q. se dê favor ao Prov.dor mar
da Fazd." Lourenço de Brito a q. cobre os rendim. t

".

(e os remeta p. r letra) dos Eng.os e Fazd. AS de Marcos

Fri Monsanto auz. O em Castela.
De 8 de janeiro.

13 I. Carta de . Mag." sobre se restituir o dinheiro da
Obra pia que se devertio em algúas despezas.

D 16 de janoil·o.

132. Carta de S. Mag.o sobre se pagarem os Soldos que
se ficarão devendo a JOão de Almeida Rios Cap.mor
q. foi do Espr. to S.lo, e se deem a viuva D. Vicencia
Freire.

De 11 de jan iro.
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133. Carta de S. Mag." sobre Francisco Montr.° 13izrr."
servir de Cap. m do Forte nr." do POlulo lu
rantc o iJ111 dim. lo d Fernão Barbalho 13iz rra s o
Irmão.

D' ]8 do jnnoil'o.

J 34. Carta de S. Mag." sobre o Cap.1ll Gaspar de Maris
de Almd." se prover nos postos em q. estiver a
caber.

De 13 do jnnoil'o do 1664. R', porém, dirigie1n, a g v r·
nador do Rio lo Janoiro Pec! 1'0 do M 110.

135. Carta de S. Ma;:,d." aserca elos Provim. to• dos ff.o.,
e postos politicos, e l\Iilitar s em reposta das q. s
escreverão a S. Mag. sobre este p."r mandando s
guardem suas R.cs Ordens sem replica al;:,uma.

. Do 13 tIo mn.l·ço de lGG4.

136. Carta de S. Mag." sobre ir a frota por Pern.co por
todo Julho, e não podendo ser, meter cem oldados
em hum Navio em lugar da q. foi ao Rio, c partir
assim. Está dentro a copia do que se escreve a
Pedro de Mello.

Do 8 do jan il'o do rofel'ido anno.

Accompanba-a :1 « 011ia C. acuza a al'ta ncimn. »

137. Carta de S. Magestade acerca elos docum. los q. se
pedem dos Provim.l"s q. o Governo fez de Fizico,
Cirurgião da Rel. am

De 2G de junho.

138. Carta de S. tJ:ag." sobre a Comp." ele LOLlr n'ço de
Araujo.

De 20 de junho.

T39. Carta ele S. Magd." sobre o procedim. lo de Fran.ro

de Figueiroa Gov:r q. foi das Ilhas de Cabo ver le.
De 12 de março.

140. Carta de . Magd.· sobre as madr."8 q. se hão mist r
para a Caza das obras elo elito Senhor.

De 9 de aln·il.
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14 T• Carta de S. J\Ta rr.e sobre se dar a ex c.a-m a nn.<;a q.
João da Rocha Gondim alcansou contra Ant.e de

Couros Carnr.°
])e 11 do :10'0 to.

J 42. Carta de . Mag.c sobre os avlOs que partem fora

do corpo lo Comba)'.
De ue ahril.

J 43. Carta de . Magestacle a favor do Cap.m Inglez
(Ant07zz'o 1 ong).

De 27 de março.

144. Carta de S. Magd.o sobre o rendim. to do Contrato
das Baleas.

De 26 le eptembro.

j\ ('('ompanha-a :t «( opia que n,el1za a C:1l'tn acima. ))

I-IS. Carta ele S. Mag.o sobre Antonio de Andr: \,Iver
neste Estado livrem.o, más s 111 se poder ir.

De '* lle o 'll1bl' .

J 46. Carta de S. Magd." sobre Antonio de Andrade vIr
p." aqui (Baltia) ou querendo-se passar a Pernam
buco ir com outra Carta de S. Mag.o

De 15 ele oetl1bl'o.

147. Carta de . Mag.c aserca de se (l bservar o estilo
de se mandarem do Brazil Cavalos a Angola, e se
dar cumprimento a Provizão induza sobre este par
ticular.

De 6 d L10Yembl'o.

14. Carta de S. Magd.o acerca de se m.'ll\r prezo a bom
recato p." Portugal na primr." occaz.l\Ul a Affonço
Cosme Coelho.

D ] G de c!ezembro.

I +9. Carté:l. de lag.o acerca de se haver de m.dRr p."
Portugal a risco da obra pia adr.o q. della se cobrar
empregado nos eff. tos q. he costume, e embarcado di
vidam.o, digo divididam. to nos avias da Comp.", não
ha\ endo Letras.

])a mesma d:üa ela antecedente.
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J 50. Carta de S. Mag: sobre a licença q. s cone deo ao
Navio de Felippe Peixoto da ilva.

De le octl1bro.

J 53.

154·

JS 7·

Carta de . Mag.o sobre JOão V lho Barreto se pro
\ er no posto de Cap. m de infant." d sta Praça, nos
mais em q. estiver a caber.

De 10 de dezembro.

Carta de S. Mag.o sobre haver mais Tabeleaens, e
inquiridor e hum Meir.° do Campo com seo Escri
vão.

De 9 de octubro.

Carta de S. Mag.o sobre os crescim.1os elos Diz. lt1flS da
Capn." de Pernambuco.

De 26 de septembro.

Carta de S. Mag.o sobr a duvida que o Provedor
mor poz a pagar o meio Soldo ao M.o de Campo
João de Ar.o

De 13 de dezombro le 1664.

Carta de S. Magd.e acerca da diferença dos preços
dos assucares brancos, e mascavados elo donativo
que forão na Armada.

De 30 de janeiro ele ] GG5.

Carta de S. Mag. e acerca da resolução que o dito
Senhor se servio tomar sobre o provimento dos Of
ficiaes politicos e que sobre os Militares se ficava
tomando, de que se avizaria.

De 20 de fe.el'-iro do me mo ll1mo.

Carta ele S. Mag.e aserca ele se haver ele uzar nas
Cartas q. se escrevem ao Conselho Dltr.° dos termos
devidos aos Ministros elaq.IO Trib."!, e de q. ua Mag.o
tem toda a satisfação.

De l-! de jnneil'o.

Carta de . Mag. n acerca ele se haver de ntregar
o dr,° elo papel Sellado deste Estado aos procuro os
ele Manoel ROlz da Costa a q. m se tem consinado.

De 27 de janeiro.
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159. Carta de S. Mag. acerca do dr.b do cunho q. se dis
pendeo po socorro de Angola se haver de restituir
p.r estar consinado as despz."" da guerra do Reino,
e se fação as do d.o socorro dos sobejos das Rendas'
R.s deste Estd.o donde se entende os há p.'" outras
mayores.

Do 10 de janeiro.

160. Carta de S. Mag." acerca de se deixar aos admin."s
o Corte, e preço do páo brazil, prohibindo-se por
ordens antecedentes o intrometerem-se os Govern. os,
e Cap.os mores nesta materia q. só toca a Comp.'"
geral, cujo regim. to manda se observe inviolavel
mente.

De 23 de fevereiro.

161. Carta de S. Mag.o aserca do favor q. se ha de dar
aos Off."s da Junta, e Cousas ela Comp.'" g.l, e libercl."
q ha de ter seos admin. os no fazer o páo brazil.

De 17 de jan iro.

162. Carta de S. Mag.o acerca de se dar hua Comp.'" de
infantr."', ou 50 Sold."' ao Cap.mor Antonio de Alemão

p.'" guarda, e defensa da Capn." de erg."
Do 26 do março.

163. Carta de S. Mag.o aserca da cobrança de tudo o q.
neste Estado se estiver devendo a Companhia geral
do Cõmercio.

Dl\ 17 d janeiro.

164. Carta de lIag.o sobre se não vender, ou tomar
neste Estado Fazenda alguma de q.l\\ q.r áo q. ve
nha da ln lia com consinação de seus donos, a per
derem.

De 18 do março.

165. Carta de lIag.o aserca de não ter reposta das
ordens sobre a reform. llm dos 3.os de Pern.co, e Ten."
Gn.1 desta Praça seo Ajud.o, e Furrieis della, man-
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dando se lhe dê conta do q. se obrou sobr st
p.nr, e cauza p.l' q. se não ~ z at' agora.

De 10 ele m~lI·~O.

166. Carta de . Mag.e aserca do Chantre Domingos
de Lima e lJ:anoel Antunes Cura ela . é.

Do 24 ele jnlbo.

r."

agcl." sobre os Dizimos de Pernam-

r67. Carta ele . Mag.o sobre se sentenciar as D vassas
q. se tirarão da morte do Capitão João d 1m iela
Rios, e de seo Irmão Fr. cO Ros eli o Frí. Rios.

Do 15 cl maio.

168. Carta de S. Mag.o sobre Dom Fran. ro Joan s se não
embarcar para o Reyno de ngola.

De 17 ele julbo.

169. Carta le " Mag.e aserca de Dom João ele ouza
M.e de Campo de P rnambuco se embarcar I." Lx."
e q. não v nça mais . 01 los, e s lhe ponha nota m
seo assento.

Do 15 ele julh

170. Carta de . Mag." aserca de se 1agar a D. Micha la
da ." Sobrinha do Bispo D. Pedro ela ." sinco mil
cruzados cada anno.

Do 1.0 do julho.

171. Carta ele . Mag." aserca de se dar I tiO aos Reli
o-iozos Carmelitas descalços q. fundarem hum Hos
picio nesta Cidade.

De 25 <.l jnl1110.

172. Carta de
buco.

Do 1 elo ago. Lo.

173. Carta de . Mag.e aserca de se p3.gar o ordena lo
nesta praça ao Dez.or Fernão da Maia Furtado.

Do 22 ele octubro.
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174. Carta de S. Magd: aserca do dinhr.° do papel sellado,
e haver de correr o q. sobejar de hum anno no
outro sendo todo rubricado pelo Chanceller, por
evitar os lescaminhos q. le outro modo se podem
occazionar encarregan lo S. Mag." se dê inviolauelm.o

cumprim.!O a essa arde.
De la ele mal·ço.

175. Carta de S. Ma:::;." aserca ele contribuir m as Relli
gioens para o dote, e paz.

De 31 ele octll bro.

176. Carta de . Mag.o aserca das Fazd. os q. vem da
India a este Esta lo não desembarcarem.

De 23 d dC7.em bro.

177. Carta de S. lag.o aserca do P.o Comissario da Comp."
de Jezus Antão Gli.

De 10 de novembro.

178. Carta de S. Mao-. e aserca dos quatro mil cruzados
q. se mandão dar nesta praça .ao Marquez de Sande.

De G de no, mbro ele 1GG5.

179. Carta de . Magd.o para os ~eligiozos de S. Bento
ajudarem (d,as rendas q. tem a sua Religião) para a
contribuição do Dote, e Paz.

Dat'lda de Li bO:1 :1 31 de oetubro de 1665.

180. Carta de . Magd.e aserca de se lhe mandar por via
do Conselho Ultram.o hõa relação das despz."s q. faz
este Estado de suas rendas.

D 12 de janeiro de 16G6.

r8f. Carta de S. Mag.o aserca de se não dev.irtir o di
nheiro do Cunho por estar aplicado as despz."s ela
guerra.

D H de janeiro do m ,mo anno.

182. Carta de . Mag.e sobre a cobrança das dividas da
Companhia geral do Comercio.

D elo mnio.
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Magd! aserca de se fazer 111 as d mon
sentim. to da mort da Rainha Nossa

De ::> de março.

184. Carta de S. Mag 1.0 sobre se dar todo o favor,
ajuda a Jorge Furtado de iIendonça neral la Ar-
mada da Comp." p." q. parta com toda a br vidad

De (] de ml1l'ço.

185. Carta de ag. aserca da deficuldade q. tinha a
áo Popul0, vinda da India para ir ao Rein por

não estar capaz de fazer viage, andar o Vic Rey
asertado em remeter a fazen la nos avlOS da Frota,

De 10 de janeiro.

186. Carta de S. Mag.o aserca da br vi 1." com 1. had
partir a frota, e se dar todo o favor, ajuda aos

avios de Comboy,
De de março.

187. Carta de S. Ma -.0 sobre se pagar nesta id.o a
despz.'" dos lutos dos Min.os do Cons.o ltr.o I lo fa
lecim. to da Rainha do dr.o que houver mais pronto, e
se en tregue aos procu r. s do d.o Conselho.

De IG cle 111fL]'ÇO.

188, Carta de . Mag,O sobre os Govr. c., e Capitães mores
deste Estado se não intrometer 111 na compra ou
venda do páo brazil.

De 23 de março.

189, Carta de S. Mag.o aserca de se fazer executar esta
resolução sua, e se ordenar ao Provedor :nor faça
pagamento do sal, ou a q.1ll tocar a Henrique Hen
riques de Miranda.

De 12 de março de l6flG.

190. Carta de S. Magd.o sobre se encarr gar ao Ouv. a
brevid.o, e exec."nt de obrigar as pessoas q. vão, ou
mandem dar suas contas ao Reino do dinhr.° perten
cente a captivos, e a necessitados.

De G de fc'\el'eiro de lOGG.
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J9I. Provizão de S. Mag.e 10r q. faz m. ce ao Gov.or e
Cap."' g.1 Fran.'·" Barr. to

, q. dos avios q. estiverem
n st Porto possa levar dois dos m lhores em sua
Comp." I.' Lx."

T> 2~ de fe,el'ei 1'0 ele 1GG3.

J 92. Provizão de S. Mag.o pela q."1 concede licença as Re
ligiozas da Esperança para poderem tirar suas esmo
las por tempo de hum anno.

De la de . eptembro de 1667.

J93. Provizão de S. Mag.c sobre o Gov.or fazer executar
as Ordens q. se passão p.lo Conselho Ultr.°, e se não
dar cumprim. to as q. se passarem por outro Tribunal
algum, sah o as <1. forem expedidas pel:1s Secretr.n

;

de Estado.
D' 18 d . epLemuro de 16G8.

J 94. Carta de S. Magestade para que se remetão nesta
frota toda a quantidade q. poder ser ele papoyas,
calsetes e cabrestantes, e 200 duzias ele Taboaelo
para forrar.

De 12 de jancil'o de 1661.

195. Carta ele S. Magel.c sobre a naveta da India.
De 1G de janeiro elo me:mo anno.

196. Carta ele lagel.c sobre as propinas q. hão ele
levar os Ministros do Conselho Ultramarino dos
Diz. mus q. se arrematão nas Capn."s deste Estado.

D· 11 de oetnbro do me mo anno.

J 97. Carta ele S. lVlao-d.c por q. faz menção das madeiras
q. se pedirão p." os Armazens.

D 13 de marco d 1665.

198. Carta de Mag.e sobre o damno q. o Gentio faz ao~

moro deste Estado, e se guardar a Ley q. se passou
no anno de 611 sobre este particular.

De 13 de ago to do referido anno.
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199, Carta de S. Mag.e p," se remeter as 1adr.11ll q. ~ r
mister para os Armazens, e las rendas das Ball as
manda dar dois mil cruzados p," o custo d H,as.

De 2D do oetu bl'o tlo mesmo ::umo.

200. Carta le S. Mag.o com a list~ da gente los Terços
auxr. CS q. fez Fr. co de Brito 1 1'.0 em Pern.cu p." o q.
se manda se informe se foi sem in tervenção dos
Póvos com o q. convem.

De 12 de octubro de 1663,

20r. Carta de S. Mag.o sobre os Terços uxiliares q.
creou em Pern. CO Fr. cO de Brito Freire, sobre o q.
tem obrado o Chanceler da R lação nas noticIas q.
se lhe encarregarão p." a boa dispoziçãO la Fazenda
Real.

De 27 de julho de 1665,

201, Carta de S. Mag. o sobre se não inovar coiza algúa
na independencia e iz nção q. aCamara pertende
ter deste Gov mo,

D' 12 de aUl'il de 1664.

CARTAS DE ,MA .ESTADE ES 'IUTAS AO E rI >R ALEXANDRE

DE S ZA FREIRE 'lllill R D \ CAZA DE ZA DO 'E

Co 1, 'ELllO DE G ERl A Gov,"" E c.\P.>1 GERAL DE, TE

E"TAD .
203. Carta de S, Mao-,c p." se pagarem a alv,UU)' C rrea

de Sá e Benevides 24 mil cruzd.os

De 15 de fevel'eiro de 1üli7,

. 2°4, Carta de S. lag.o p." se rcprehcnder m as p ssoas
q. não remeterão ao Conselho Itramr,O hüa causa
q. foi ao Dezembg.o do Paço.

De '" de mn.l·ço do me mo anilO, _

205. Carta de S. Mag.o p." Lourenço de Britto de 1~ igue
redo entrar no cargo de Provedor mor da Fazd."

De 15 de murço.
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206. Carta de S. Mag.o para ser solto o M.o de Campo
Alvaro de Azevedo, q. o Conde de übidos tinha
prezo.

Da mesma d~ta da antecedente.

207. Carta de S. Mag.o acerca do Dez.o,· Manoel de AI
md." Peixoto.

De 36 de março.

208. Carta de S. Mag.o acerca dos Religiolos Capuchos
desta Provincia do Brazi1.

De 2 ele nhl'ilde 1667.

209. Carta de S. Alteza p." se extinguir a COI11p." q. ser
via Antonio de Bu rgos.

De 26 de septembl'o qe 1669.

210. Provizão pela qual mand8. S. Alteza se não dê cum
prim. to a ordem algúa q. não seja expedida p.lo Cons.o
Ultr.°, e Secretr."s de Estd.o, e expediente.

De 18 de sel1tembl'o de 1G68.

2 I I. Provizão para os Navios da Armada da Comp." darem
entrada na Camr." desta Cidade.

D 9 de novembro de 1667.

2 12. ProvÍzáo de Sua Alteza por que manda que os a-
vias de Gu err<;t da Companhia geral do Comercio
deem entrada dos generos que troxerem em qual
quer dos Portos deste Estado. aonde forem aportar
por estarem aplicados os dir. tos delles ao sustento
desta infantaria.

Da mesma data da antecedente.

2J 3. Carta de S. Mag.o para V. S." com o Provedor mar
da Fazenda tomarem conta do q. se estiver devendo
ao donativo do dote, e paz.

De 16 de mUl'ço de lGG7.

2 14. Carta de S. Ifa§,'.° aserca de se dar cumprimoto ao
regim. to dos contos, e remeter o cor!tador geral as
contas dos Thezoureiros ao Reino.

De 4 de abl'il.
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2] S. Carta de S. Magd.o sobre dezassete mil cruza los q.
se hão de pedir ao Cabido.

Do 5 de abril.

216. Carta de S. Mag.o p.o se dar cumprim. to a Prov.nm q.
se passou p.o ser paga D. Micaela.

De 6 de abril.

2 I 7. Carta de S. Mag.e p.o se pagarem a An. to de ouza
no Donativo do Dote, e Cunho la oeda d z mil
cruzados.

De 11 de alJl·il.

218. Carta de . Mag.e para se nomear Escrivão M i-
rinho ao Dez.dor JOãO Vanvessem q. manda a Pern.co

De 19 d abril.

2 I 9. Carta de S. Mag.o para se conservarem as fortifica
çoens deste Estado.

Da data da preccücn te.

220. Carta de S. Mag.o para se cobrar -xactamente o q.
se estiver devendo do donativo do lote, e pás.

De 20 lo abril.

221. Carta de S. Mag.o com a nova da Armada Holan·
deza q. se entendia passava a este Estado.

De 17 de octubro.

222. Carta de S. Mag.e para se sentencearem os culpados
para São Thomé.

De 12 de dezembro.

223. Carta de S. Mag.o para se meter de posse de M.
de Campo digo de M.e da Capela a n. to de Lima
Caceres.

De 16 de d zombl'o de 1667.

224. Carta de S. lteza sobre as entradas q. manda fazer
ao Gentio.

De 20 de fevel' iro de 1668.
21
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225. Carta de S. Alteza sobre a Infantaria da Ordenança
de Pem.eo em q. S. Alteza manda q. os Coroneis, e
mais Off."' della emviem a buscar suas Patentes de
Confirm."m ao Reino.

D 11 de maio do mesmo anno.

226. Carta de . Alteza p.a se acomodar no Forte de S.
Pedro, ou outro em que caiba por seos serviços M.el

iiz de Matos.
De 8 ele fevereiro de 1669.

227. Carta sobre os Navios de Canarias.
De 14 de fevereiro de 1670.

22 . Carta para se pagar ao Sarg. lo mar Assenço da Silva
o intertenimento de argento mar.

De 12 de lezernbro de 1669.

229. Carta de S. Alteza por que manda que as fazendas
navegadas destas partes para o Reino vão todas re
gistadas pelos !Iin. vs de sua R. I Fazd."

De ... ele nm'cmbro do mc mo [1.11110.

230. Carta de . Alteza sobre os Navios Fral1cezes.
D 13 ele s ptemhl'o do referido anno.

23 I. Carta de lteza sobre a gente que se hade man-
dar a '. Thomé.

De 18 d j unho de ] 670.

2,32. Carta de lteza sobre o Correio mar.
De G de julho de 1669.

233. Carta de . Alteza sobre o pagamento dos vinte mil
cruzados.

De 15 de oêtllbl'o de 1670.

234. Carta de .,' lt za sobre os quarenta mil cruzados
do dote.

De ti d junho d 1669.
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235. Carta de S. Alteza sobre o tributo lo papel selado,
e se pagar o conhecimento informa de trez mil ru
zados.

De 20 d feyer iro de 166 .

236. Alvará de S. Alteza pelo qual faz mercê a Bernard
Vieira Ravasco conceder-lhe licença p." q. por sua
morte possa nomear o Officio de ecretr.° do Estado
do Brazil em seo filho Gonçalo Ravasco Cavalgante.

De 13 de julho de 1676.

237. Carta de . Alteza p." se restituir a sua ComI." o
Cap.1Jl An. to de Queirós Serqueira.

De 21 de fever iro de lG68.

238. Carta de S. Alteza sobre a licença para a arte
conced." ao Dez.or Thomé da Costa Homem.

De 22 de fevereiro do ]' 'feri lo anuo.

239. Carta de lteza sobre se meter de posse do canJa
de Provedor mar da Fazenda a Lour nço le TIritto
de Figr.do

De 1 de março de 1668.

240. Carta de S. Alteza sobre se fazer justiça nas Causas
dos Religiosos da Companhia.

De 7 cle março do m srno :1l1no.

24I. Carta de S. Alteza sobre se remeter a Madeira p."
os repáros da Artilharia.

De 17 de abril do referido anDO.

242. Carta de S. Alteza sobre os Adminr.os da ComI."
geral serem obrig. doB a dar embarcações p." os avizos
que os Govr! houverem de mandar ao Reino.

De 11 de maio do mesmo anno.

243. Carta de S. Alteza sobre se ter ordenado ao Con
selho da Faz.d" remeta a polvora, armas, e muniçõ s,
e q. os Off..• da Ordenança mand m buscar suas
confirmações ao Reino e se fação entradas ao ertão
contra o Gentio, e mocambo dos egros fugidos.

Da mesma. dn.la lb ~l1lc(;edcllle.
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244. Carta de S. Alta (sic) sobre a forma em que se hão
de sentenciar os Officiaes, e Soldados das Armadas
q. cometerem crimes.

De 14 ele maio do refel'ido a11110,

245. Carta de . Alteza sobre a reedificação dos fortes, e
reparos da artilharia desta Cidade.

De 26 de j tUlho.

246. Carta de S. lteza sobre Fernão Barbalho Bizerra
Cap.m do Forte assa Senhora do Populo não levar
as entradas, e sahidas dos avlOS.

D 16 le julho.

247. Carta de S. Alteza sobre se fazer executar os Regi
mentos da Fazd." e Contos e se cobrar o que os
devedores elos Contractos estiverem devendo.

Da me, ma data d:l an teccde11 te.

248. Carta de S. Alteza sobre se remeter hüa relação dos
Off.°s q. se servem ele serventia, e q.lll são os pro
prietarios e a cauza p.r q. os não serve.

De 19 de julho.

249. Carta de S. Alteza p." se ordenar ao Provedor mar
da Fazenda mande relação dos effeitos qu.e ha delIa,
e sua despeza e elo rendim. to das Balleas, e se ha
mais donde se possa acodir ao apresto elas Náos da
India.

De 1 de ngo Lo.

250. Carta de lteza sobre nenhum Ministro levar dois
ordenados ainda que tenha difer. tcs Officios.

De 11 de ago Lo.

25 I. Carta de lteza sobre os Cap.os desta praça per-
tenderem ser socorridos com os meios soldos de oito
mil reis por mez em dr.o, sem se lhe dar a terça
parte em farda.

De 29 de ago t.o.
Aceompanha-a a IC Copia da Petição que acuza a Carta

a-imu. )J
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25 2 . Carta de S. \lteza sobre se repor o :dinheiro do
cunho que se dispendeo'sem ser 101' manda 1 x-
presso do d.o S5r.

D 19 de sepLembro.

253. Carta ele S. Alteza sobre a paz entre Portugal
Castella.

De 13 de oc:tubl'o.

254. Carta ele S. lteza sobre se levantar o tributo elo
papel sellado.

De 23 de Oc:tU1.H·O.

255. Carta de Sua Alteza para se continuar a obra la
Fortaleza . SnL" elo Populo com elois mil cruzd.o,
que se mandarão separar das Balêas.

De 31 de octubro.

256. Carta de S. Alteza sobre a licença que se conc d o
ao D.or Christovão de Burgos I." se passar ao Reino.

De 12 le novemhr .

257. Carta de S. Alteza sobre a licença que se concedeo
ao D.or Manoel de Almeida Peixoto p." se passar a

Córte.

De 15 ele novembro.

258. Carta de S. Alteza sobre partir fora do corpo da
frota o .Navio chamado S. Theoelosio.

De 10 de dezembro:

259. Carta de S. Alteza sobre o Inginhr.° An. to orr a
P.to ir a Pem.co acodir a fortificação da Fort." do

Bmm, e depois passar a esta Praça.

Do 15 de dezembro de 166 .

260. Carta de S. Alteza sobre o nascim. to da SnL" Prin

ceza.

De 6 de janeiro de 1669.
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26r. Carta de S, Alteza sobre Luiz unes Santarem não
ser executado por seus acredores, mais q, na ame
tàde do rendim,lo do seo Eng.o

Do 1 d fi ,ol'oiro do n osmo anno,
E' accompanhac1:l. da IC Copia ela Petição quo aeUZl1 a Cm'la

aci rua .. »

262. Carta de . Alteza sobre as cauzas que há para as
frotas partirem tarde deste porto, e que se guarde a
ordem que ha sobre este particular.

Do 21 de maio do referi lo anno,

263. Carta de S. Alteza sobre Diogo de Souza Vir pro
vido em huma Comp." do Prezidio desta Praça.

Do G do junho do dieta anno,

264. Carta de lteza sobre a guerra que se ha de
fazer ao gentio Barbara do Certão.

Do 25 de junho do mo mo anno.

265. Carta de S. Alteza sobre màndarem todos os annas
os Adminr. cs da Comp." geral dois Navios de vinho
para esta Cidade (Baltia).

De 20 el junho elo m smo anno.

266. Carta de . Alteza sobre o Cap.mor dos Indios D.
Diogo Pinheiro Camarão pedir licença p." prover o
cargo de Admin,or das Aldeas do Rio Grande em
Fran. o de Alm. d

" Vena.
De 28 d julho elo dieta anno de 1669.

267. Carta de . Alteza sobre se remeter cem amarras de
Piassaba e Ambê.

De 9 de ago to.

268. Carta de . Alteza sobre se dar toda ajuda e favor
a Fr. Ant.° .... cle S,la Clara Comissario geral, e eZi-
tador da Provincia de S. to An.to deste Estado.

)) 4 de ptembro,

269. Carta de Alteza sobre se conceder L.ça a M.o1 Car-
dozo de TIritto para se passar ao Rio de Janeiro.

Do 5 tie s ptcmbl'o.
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270. Carta de Alteza sobre se nomear outro Juiz na
Cauza de AIvaro Raiz e Jaze JVIoreira de zeve lo.

De 28 ele septembl'o.

271. Carta de S. Alteza sobre os Off. C8 de Guerra man
darem buscar ao Reino suas Patentes.

Do 30 ele ptümbl'o.

272. Carta de S. Alteza sobre se retirar, e reformar a
Ant.° Correa do Posto de Cap.Jll do Fort lo Mar
do R:

Da mesma. data. e1Ll u,IlLeced 'nt .

273. Carta de S. Alteza sobre se rem t r ao R ino as
Madeiras p." forrar que se tem mandado pedir.

De 1 de Octll bro.

274. Carta de S. Alteza sobre 'se cobrar via executiva o
que se estiver devendo a Junta do Com_reio geral,
e se vendão os effeitos que ella tiver.

De 9 ele oet1l11'o.

275. Carta de S. Alteza sobre se prender a Carlos de
Mendonça, e Fernão da Cunha, e se remeterem ao
Reino.

D 16 ]e octllbJ'o.

276. Carta de . Alteza sobre a faz. ú
" das áos da India

q vierem incapazes de fazer viagem, se mbarcarem
p." o Reino ·no Galeão Padre Eterno.

Da. mesma data, da. allLoced nto.

277. Carta de S. Alteza sobre a condição que se pós nos
Vinhos no arrendamento que se ~ z a ebastião
D.te

De 12 de dezembro.
Accompanba-a: cc Copia que :lCllZa. a ada fi im:l. »)

27g. Carta de . Alteza sobre o que se ha de faz r do
Galeão anta Thereza no cazo q. não esteja capas
de seguir viagem a Portugal.

De 24 de d.czem11'o.
Accom]!fluhu-a: cc Copi.n. que aCllU\, :.lo CarLa. acima. II
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'279. Carta de S. Alteza sobre se extinguir o Off.o de
1eir.° das Exec:s da Faz.dl\ R. I

De 28 de dezembro do referido anno de 1669.

280. Carta de S. Alteza sobre se advertir a os Ministros
guardem os Regim. to., e Ordens q. ha tocantes a Fa
zenda R. I

De 31 de jàneiro de 1670.

28 I. Carta de S. Alteza sobre se continuar com a obra
da Fort." ossa Senhora do Populo.

Da mesma data ela antecedente,

282. Carta de S, Alteza sobre os Navios da Ilha da Ma
deira, S. Mig,!, e Terceira q. partirem p." este Es
tado, darem fiança de voltarem a ellas, ou ao Reino.

D 5 de fc,el'eiJ'o d meRmo anno.
Accoml)anha: cc Copia que aCCl1za a. cm'ta acimn.,»)

283. Carta de S. Alteza sobre se preguntar ao Procurador
da Fazd." Agostinho de Azevedo Montr.° a razão do
máo procedimento que teve nos Lanços dos Dizimos
q. se rematarão a Sebastião Duarte.

De 12 ele fevel'eÍl'O,

284. Carta de S. Alteza sobre as embarcações da India
não tomarem porto algum de Angola, ou do Brazil.

De 1 de abril,

285. Carta de S. Alteza sobre o Povo desta Cidade con
tribuir com 800$ rz p." sustento dos Missionarios q.
vão as conquistas ultr.""

De 22 de junho do ref<'ric1o anno ele 1670.
Aqui terminam a charta diJ:igida ao governador Alexan

dre de I ou fi Freire, e começam a expedida ao seu succes ar
Afron o Furtado de Mendonça, vi conde de Barbacena,

286. Carta de . Alteza sobre se tomar contas aos Almox."
Roque Ferr." e n. to de Arahujo.

De 7 de agosto de 1673,
A mn.rg m d'esLa. chal'La régia, ex} edida a vis 'onde d

Barbacena, lê-se o .eguinte, cgllalmenLe copiado do liVl.'O de re
gisto:
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(C Estas Ctn'Las e regi tal'ão p! inadverten ia do Otr.AI no Le
lugar pertencendo a '011tinUfll'-, o :t r, .. em eujo fim n l'ão 'lS

ê;. deixou o M.o de 'a111])O G.' As p ueM q, vi 1':10 uo 3 Go
Yl',C!! niIa vierão ~. m." 111:1 p! slar nll' v:\Clo Lod o temI ~ .
.('·o,ernal'üo, e mal convt\lecent m levantei ln, ama a ln,r
]10SSe [to d,o .M,o de Cn,Ull)O Gcn."' q, lhe sue ede , - R:1VflS o,)

Os tL'ez govel'lladore :1 que -refere Bernar lo Vieil'a RfL_
vasco, auctor da n La :1eima, são os de que e-compunha ag
verno interino pl'e idido pelo chan cHer da R lação Arro tinha
de Azevedo Monteiro, e, por fallecimcnto d'e. t , polo des lU

bargador mais antigo, Chl'istoviío le Burgo. e 011 treiras, quo,
]101' morte do viscondo de B:1l'bac na, li L'igi l'l1 os negocias lo
I~ t:.do do Brazil até a posse do g vel'llnt1ol' Uoqne tln. 0, Lt

]Jarreta.

Eis a raziIo porque del)oi das ch:lL'Las dirigida, ao vi 
c' ude do Barbacena não s -oncontl'am no livl'o do l' gi to,
donde foi extr:thicla a presente cópia d'ostas ehal'ta" as poura

)..'})editlas ao JO\Tel']lo. int rino, qu medoon entl'e o do vi,
('onde de R rbacena e o ele Roque da Co.'ta B~LL'reto, a quom
deu posse o secretario do Estado Vieu:a Ravasco, eO'un lo ell
pl'oprio declara no final da nota, quc acima d ixamo r pr0d u
zidfl,.

287, Carta de S. Alteza sobre a posse do Provincial d
S. Bento Fr, Pedro do ESl r. IO

.10, e C:. sejão embar
cados p." o Reino Fr, João da Ressurr ição, e outros
Religiosos.

De 11 de octubro do m mo ::mno.

288. Carta de S. Alteza sobre se não proporem sug itos
para postos sem prezentarem os papeis de seus ser
ViÇOS.

De 20 de octubl'o,

289. Carta de S. Alteza sobre o prov.~Qr ela Com,Cl\ levar
em despz." aos Thezour,os das Cam r. "S 1:665$ rz c1a
obra p." reparo das invernac1a, q. os OfLe. da
Camr." a mandem por em pregão.

De 2 de octubro.

290. Carta de S. Alteza sobre a cauza que houve p." se
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m.dal" ao Dez.or M."I da Costa Palma com alsada a
Capn.a da Paraibéi.

De 8 ele novembro ]0 referido anno ele 1673.

291. Carta de S. Alteza sobre o Gov.Ol' de Pern.co mandar
dar a Capn." do Rio Grande munições, Inginheiro, e
25 oldados.

De 26 ele abril de 1674.

292. Carta de . Alteza sobre Fran.co de Almd." Vena
requerer o cargo de Admin.or das Aldeias do Ria
Grande (do N071'te).

De 27 de abril lo mesmo anno.
Trada de d. Diogo Pinheiro Camarão.

293. Carta de S. Alteza sobre se prover a Furtuozo Bar
boza Cordeiro nos postos em q. estiver a caber.

De 2 ele maio.

294. Carta de S. Alteza sobre Estevão Ribr.o Gov.or da
Conquista hir continuando a guerra dos Barbaras
com o mesmo posto.

D 20 c1 maio.

295. Carta de . Alteza sobre JoãO Amaro Maciel ser
proposto em huma Comp." de Infantaria.

Dn mesma data dn antecedente.

296. Carta de S. Alteza sobre Bartolomeo Longo Consul
dos Francezes.

De 1 de eptembl'o.

297. Carta de . Alteza sobre o emtabolamento das Mi
nas do alitre.

De 10 ele septembl'o.

298. Carta de . Alteza sobre a fundação da V." com a
Copia das ordens q. se mandavão a Fernão Dias
Paes, e as Tropas de São Paulo.

De 12 I eptembro.
Accompanh~m-na outra. dU:1. charta regIa, vindo cada

uma ob e te titltio: (C Copia <lo aCl1za a Carta acima. )l
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299. Carta de S. Alteza sobre João Fernand s Vieira s r
Superitendente das fortificações da ap.nl" de P m.co,
e das mais do Norte.

De 19 le octubro.

300. Carta de lteza sobre as noticias do descobri-
men to das Minas de Parnaguá.

Dc 6 de novembrC'.

30 r. Carta de S. Alteza sobre ficar principiada a Povoação
encommendando-se o acrescentamento della.

De 20 de novemuro.

30~. Carta de S. Alteza sobre os moradores da Villa d
iana poderem navegar fora do Coq o la frota.

De 38 de 110, mbro.

303. Carta de S. Iteza sobre o conserto do Gal ão
Snr." do Rozario que arribou indo p." a India.

Dn. mesmo. dala da pr cedente.

304. Carta de S. Alteza sobre a nova das Minas de Pa r
naguá.

De 30 de novembl'o.

305. Carta de S. A. sobre a cobrança das dividas d D 111.°8

elho Condim.
De 26 d dezembro do rer, rido flllno de 1674.

306. Carta de S. Alteza sobre se não obrigar ao D.ol' JOãO
de Cais tire Devassa das aos Inglezas, c Franc zas
qne a este Porto vieré da India.

De 30 de auril de 1675.

307. Carta de S. Alteza sobre se por em arrecadação a
fragata de M.c' Raiz Rollis, e toda a faz.'la q. Ih P r

tencer.
De 8 le maio lo dieto anno.

308. Carta de S. Alteza sobre se acressentar a Caza la
Alfandega desta Cidade.

De 19 de junho.
Accompanba·n: ( Oopia da Petição que acuza a Carta

acima. »
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309. Carta de S. Alteza sobre se fazer dar a execução as
ordens do Abbade geral de São Bento.

))0 13 ele nO"n'l11hl'o do roferido anno de 1675.

3 roo Cana d . Alteza sobre se comprarem as maeleiras

para as obras ela Artilharia.

De 3 uo ~'\Creil'o de 1676.

3 I I. Carta de lteza sobre as Armas q. se pedirão

para os Armazens desta Cid."

Da mesma da ta, ela, pl'ceedcnte.

. 3 I 2. Carta ele S. Alteza sobre as obras ela Sé encarre

erando-as ao Conego Francisco Pereira.
Da meRma uata.

3 I 3. Carta ele S. A. sobre se fazer just." a Anelré ela

Silva.
De 24 de fevereiro do dieta anno.
Ae 'ompunha-a: « Copia da peLição que aellza a Clwta

atrás. »)

314. Carta de S. Alteza sobre a Aell1linis~ração elos P.os
da Comp." no temporal, e espiritual das Aleleias do

Gentio que estão nas terras de JOãO Peixoto legas

e n. t
' Gueeles de Brito.

De 26 de fe,eI' iro.

3 I 5. Carta ele S. Alteza sobre o aviam. to e partiela das

frotas do Rio ele Janr. o e desta Cidade.
De 13 de março do dieto anno de 1676.

C.\RTA DE S ALTEZA ES RITA. AO SENHOR AFF NÇO FUR-

T.\DO DE CA.TR DO RIO DE MEND.~A

a forma com q. se ha de

áos da India.
3 I 6. Carta de . Alteza sobre

assistir ao appresto das
De 4 le mnl'(;o ele 1671.

317. Carta de Sua Alteza sobre a relação das Fortalezas,
Fortes, .e Postos de cada húa das Capn.l\S da B.l\

]) 12 de fiCT gto de 1G70.
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3) 8. Carta de S. A. p." q. os Gon-,o" 011.." da Fazenda e
Guerra, se não intromdão nas el ições das amr.""
nem nomear pessoas p." servirem de Thezour.os u lias,
nem nos Lançam. h

" dos donativos as im da infant.",
como do dote e pax d Holanda.

De 26 de ~ ve!'ei 1'0 cl 1671.

3 I 9· Carta de S. Alteza sobre hirem do Brazil luas frotas
cada anno huma do Rio de Janr.°, e outra da Dahia
e Pernambuco.

De 6 ele março elo dieto mm .

320. Carta de S. Alteza sobre a salta la que se ~ z ao r 
querente Antonio Rodriguez la Costa.

De 26 de março el lG72.

3'2I. Carta de S. Alteza escrita ao D.o" JoãO de O\S ele

rauJo.
De 4- ele feverei!' ele 1671.

322. Carta de S. Alteza sobre a informação dos Diz. mos

das GaIin'has, frangos, Cabritos, e I itõ s que se
pedio para a Caza ele . Miz.

De 5 ele fl),el'ei)'o cio m smo anno.

323. Carta ele . Alteza sobre os Ordena los do BisIo
que se pedirão I elo Cabbido p." se continuar m as
obras ela Sé.

De 2,1 ele julbo el l' ferido anno.

324. Carta de S. A. para que se castiguem os Cap:s
mores ela Fortal za do lJ:orro de . Paulo -1. lavão

lemasiadas Licenças aos oldado
De [) de Replemhro 1 lG70.

Iteza s bre Francisco de315. Carta de S.
Lima.

Oe 7 ele f v l'eil'o de Hi71.

br o d

326. Carta de Iteza sobre o Contracto do aI que
rematou Manu I unes oelho.

] e 2·~ de fe'\ \' 'iro dI) me. mI) 311nO.
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327. Carta de . A. p." q. os Gov."", Ofr."S da faz.u" e
guerra se não intrometão nas eleições das Camr. "s,

nem nomeem pessoas l~ara servirem de Thezour.°s

dellas, nem nos Lançam.tos dos donativos assim da in

fantL" como do dote e pax de Holanda.
De 26 de [everei 1'0.

E' a 2." via da Carta acima descripta sob n.· 318.

328. Carta de S. Alteza sobre se nomearem tres sugeitos
para os Postos q. vagarem.

De 4 de março.

329. Carta de S. Alteza sobre a avaliação do casco do
Galeão Santa Theresa.

De 6 de março.

330. Carta de S. Alteza sobre os Navios Estrangeiros que
vierem a este Estado.

De 4 de março.
E' accompanbacla do seguinte:

a) (C Copia dos Cnp.·' 3.' e 4.' do Tratado das p:1zes de
Holanda ce1ebracln. em G ue Agosto de 1661. ))

b) cc Copia do Cnp.' 21 da retificação da paz de Uo
hndn Dita m 31 cle Julbo de 669. ))

C) cc Copia do Cap.· 4.' das Paze de Inglaterl'fi. »

d) cc COl)b dos dois artigos da paz de Fmnça tocnntes
fi Comercio. J)

e) cc COl)in da Cart:1 ii se escreveo 1ela Seeretr." de Estd.·
ao Gov.·r Alex.· de Sz." Fr." sobre a plJ-z de França.))

33 I. Carta de S. Alteza sobre se entregarem no Juizo a
que tocar os autos q. se processarão entre partes os
Off. cs da CamL" de Itam.ca e o Gov.or Bern.<1o de Mir.d

"

Henriq.s, q. o Gov.or Alex." de Sz." Fr." recolhera assi
ocultando-os.

Do 6 cl novembro cio refel'ido n.11no d> 1671.

33 2 • Carta de S. Alteza sobre se terem recebido as Car
tas do Gov.o r Affonço Furtado a q. algumas se tinhão
deferido.

De 10 de fevoreiro de 1672.
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333. Carta de S. Alteza sobre os Govr:" se não intr 111 
terem nas eleições das Camr."· e Th zou r.O. d s Do-
nativos do dote de Inglat rra, I az le Holanda.

De 22 tle! ngo, to tle ] 673.

334. Carta de S. Alteza sobre, as Minas elo Salitr- que
se descobrirão.

De 23 de fevcl'ei]'o ele 1672.

335. Carta de S. Alteza sobre fazer dar a execução as
Ordens do Geral (de S. Bento), e meter ele I asse
o Provincial e Abbades.

De 30 de dezembJ'o do mesmo anno.

336. Carta de S. Alteza sobre se tirar Devassa los ~ i
ticeiros.

De 6 ele novembro I l'efol'itlo anno.

337. Carta de S. Alteza sobre a infor111."llI dos Cabos êJ.

assigtirão na Guerra q. stão em Pern.co do stael
em que se achão.

De 7 elo novembl'o tle 1G71.

338.' Carta de S. A. sobre ar 1 nar ao Prov. I1
" mar da

faz. lI" de huma relação do qu se t Jl1 cobra lo lo
rendim. to elas baleas.

De 4 de fc';el'eil'o lo mesmo nono.

339. Carta de S. A. sobre o Gov.or do Rio de Janeiro
eleger Navio e Cap.11I p." q. os q. se achasse naq.J"
Capn." fossem a ordem do dito Capitão.

De 28 d 111n J'ço de 1G73.

340. Carta de S. Alteza em agradecimento do socorro ii.
se remeteo a Angola.

]) 12 do ~e}lembl'o ele ]672.

341. Provizão por que . Alteza ha por bem conceder a
seos Vassalos residentes na India, BraziJ, Ilhas deste
Reino o Comercio livre I." a India, Mossambique, e
mais partes.

De 9 d mnJ'ço de 1G72.
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342. Provizão por que Sua lteza man la q. daqui em
diante as Embarcações da India q. partirem p." aquelle
Estado, e delle virem p." este Reino, fação as escalas
d claradas no rotriro e Regim. lo acresc ntado él' se
lhes derem, na B.a Iossão os Off."" e gent elo mar
vender as fazendas ele sua liberd.c q. vierem reo'is
ta las, e as q. se acharem sem registo se tomarão
por perdidas p." a Faz.da de S. A.

De 3 de ma,rço elo me :no :tnno.

343. Provizão por que Sua Alteza manda pagar ao D.or
João Vanuessem dos Or lenados e propinas q. tiver
vencido na Relação da B."

De 19 de fevereiro do dieto [l,noo.

344. Provizão de Sua Alteza pela qual concede aos mo
radores do Estado do Br::tzil q. possão plantar gen
gibre e navegalo para a Cidade de Lx."

De 10 de abl'j[ de 1671.

345. Carta de S. A. p." q. os Navios q. tiverem 25 pes
sas d artilhe" p." cima possão partir fora do corpo
da frota. .

De 9 le janeiro de 1673.

346. Provizão de . p." q. os Generaes, Cabos, e Off.cS

das Frotas fação dar entrada aos Mestres dos Navios
dellas.

De 6 de março I 1671.

347. Carta de S. Alteza p." q. o Javio N. Snr." do Bom
Successo de q. he Capitão e M.o João Roíz Per."
parta fora do corpo da frota.

D 23 d sept. mhl'O de 1672.

.348. Carta de S. . sobre as contas dos Thezoireiros e
lmox. c q. tinhão sen ido tres annos.

De 32 de junho do me, mo anno.

349· Carta de . p." q. se leve em despeza ao The-
zoureiro o-eral o q. constar tem d spen lido com o
socorro da Infantr." e Cavalaria q. foi de socorro ao
Reino de ngola.

De '17 de junho do me. mo anno.
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ão Felipp d350. Carta de ua Alteza sobre o Fort
azaré de ilonsenatc.

]le 18 d julho.

35 I. Carta de S. Alteza sobre se não fazer huma aza
na Ribeira q. sirva ele Alfandega.

De 22 ele junho.

m r za O'u rra elo cr ntio,h b35 2 . Carta de . A. sobre
para os Cabos eI lia.

De 24 el septem1..>l'o.

353. Carta ele S. Alteza sobre se entregar m mil cruza los
ao Arcebispo de Goa para o s o apresto.

De 29 le septemll'o.

354. Carta de S. A. sobre conceder hum anno mais
Licença ao Cap. m Affonço Mexia de Mendonça.

De 18 le julh'.

355. Carta de S. A. sobre não convIr ficar no Brazil o
Arcebispo de Goa.

De 28 de srptem1m).

356.. Carta de S. A. sobre o tempo em qu havia d
partir o Galeão São Pedro de Rates p." a India.

De 2 ele octubl·O.

357· Carta de . A. sobre os
terra, e França q. vierem

De 28 ele jllnho.

aVlos de Holan la, Ingla
a este Porto.

358. Carta de S. lteza sobre a noticia elas minas
q. se fizerão dellas.

De 29 de septemhl'o.

xamc

28

crOCIOS da Eu ropa.359· Carta de . A. sobre os
J)e 21 de maio.

Aecompan hil-a:

a) (C C I ia dos ap.o, 1 e 19 da paz e confecl l'açiío

concluída entre InO'lnterra e Portugal o anno d lG5.

b) cc Copia do. Capitulo 19 20 da paz e cOllfi d ração

entl'e Portugal e IIolanda_1661.
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360. Carta de S. A. acerca de Fran.co de Almeida Vena.
De 3 de maio.

361. Carta ele S. A. para q. se não ponhão Off.oS de guerra
nas AI leias de Dom Diogo Pinhr.o Camarão q. as
governem.

.De 21 de junho.

362. Carta de S. A. sobre a despeza que se fez' com a
Infantaria q. se mandou ao Reino de Angola.

De 27 le junho do referido anno de 1672.

363. Carta de S. A. sobre os Ofr.os de Just.n serem os q.
cobrem as dividas da Fazenda Real.

De 13 <1e 1l0vembl'0 ele ]G73.

364. Carta de S. A. para se lançar a propina dos en,.
geitados da Cidade de Lisboa no Contracto dos
Diz. mos desta Capn."

])e 18 le llovembro do mesmo an110.

365. Carta de S. . q. acompanha a Provizão abaixo es-
crita sobre não ha er de tomar a Relação deste Es
tado conhecim. to nas Execuções que se fazem tocantes
a Faz. cln R. I

De 23 d abril de 1674.
Accompanhu-u, ft (C Provizilo que ftCuzu, u caria, asima,.»

366. Carta de S. A. sobre a consignação q. se manda dar
p." as obras da Sé, e q. estas estejão a cargo do
Conego Franc.co PeL"

De 8 le jnnho do mesmo anDO.

367. Carta de S. A. sobre serem notificados os Mestres
que forem p." o Reino não levem os Religiozos das
Provincias de S. Ant.o salvo com L.",lL de seos Pre
lados.

D 2 de ab l'i I elo cEdo anno de 1674.

368. Carta de S. A. sobre o que se dispendeo tocante a
Alfandega desta Cidade com O Galeão São Pedro de
Rates.

D n li julho d 1673.
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369. Carta de S. A. para se enviar 1~.'· letra a Portugal
tudo o q. sobrar das rendas R eaes do Estado, parra
as folhas para vir empregado em Armas mU11l-
ções.

De 16 do noycmuro do mc mo auno.

370. Carta de S. A. para se pagarem 100$ rz a h"an."o
Lopez Ferrão do Contracto das Balleas.

D' 12 de o 'lubro de lüT·l.

371. Carta cl . A. sobre as addições q. se mandão COIl-

signar I." se entrclf;ln.':111 aos clminr."" ela Junta do
Comercio m satisfação da polvora e munições q. se
mandão ele Portugal com oecaz. 'IIU ~Ias 1inas.

De 2'3 de l1'I\'cmbro <.lo Il1C:;I110 anHO.

372, Carta de S. A. q. acompanhou huma Provizão.
De 30 c1' junho le lli73.

1.<; ·ompal1ha.a: (( Pl'o\"izfío ti. acompal1\l:l acur.a a 'aI"L:L

acim:L I'" .-e a 'reseel1lnr a genLo dos Prczidios de Angl)!tL. »

373. Carta de S. A. sobre se aju tar com
Araujo o negocio elo descobrim. 'o das
meraldas da Cap.Uia do Espr. 1o anta.

Du 5 do ti ,zcmbr do mc.-mo anno.

Fran.CO iI de
1inas das ' s-

37.t. Carta d . sobre selar
Cap.mur da Cap.uia do Espr. to

s os armaz n p.a a jornada
raldas.

Da m ma daL:\ da I)'c elcnll'.

a Jaze
.tu algClas

da rra

li lc Olivr."
couzas dos
das Esme-

375. Carta de S. A. sobre se darem os Indios í- ,for m
necessr.°8 a Jaze GIz de Olivr." p.a o cl scobrim.1o da

erra das Esmerai las levando-os a sua custa.
Da me ma dala.

376. Patente por que . faz ,mercê a Jaz lz de
Olivr.a .elo Posto de Cap ,lU"" da jornada í. vai faz r
ao elescob!"im.'o da Capitania elo Espirita anta.

De :,G de dezembro do dieta anilo.
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377, Provizão ele S. A, para qu o Cap.1ll Joze GIz ele
Oliveira possa prometer em seo Real ome as pes
soas que o acompanharem na jorna la da Serra das
Esmeraldas na Capn.n do Espr. to S. to as mercez nella

declaradas.
De 5 ele dezembro.

378, Alvará de lembrança de que S. A. faz mercê ao
Cap.1ll Joze GIz de Oliveira conforme o serviço q.
fizer na jornada e descobrimento da Serra das Es
m raldas na Cap."ill do Espr. 'o S.lo

Da mesma data ela precedente.

379. Alvará de' S, A. p.n se dar a Joze GIz de Olivr."
Cap.m da Capn.n lo Espirito S.to a ajuda e favor q.
for necessario p.n o descobrim. to das Serras das Es
meraldas desta Capn.n

Da me ma clat:1.

380. Reposta que deo o donatario da Capn." do Espr. to

S,10 Fr. cO Gil de ALo sobre a jornada da Serra das
Esmeraldas.

0111. = , enhol'. Vi n' al'tas e papeitl que S. A. se servio

01'(IOn:11' a V. ." pela. 'alta dI) 5 ele Dezembro cio

:1nno pa sado d' 1675 me eOilluni'<1 e obre o negocio

lo do cobl'imento lb , el'L'll. das E:3merftldas da minha

'apitallia. =
E' datada ela Bahia a 3 d junho ue 1676.
Em eguida tl':lZ o Despa ho do Governo de 8 de junho do

mo. mo anno.

38 I. Carta q. . A. mandou escrever a Camr." desta Cid.e

sobre a confirmação do Governo deste Estado.
De 27 cle ago to de 1676.

~82. Carta de . sobre os avlOS da India q. vierem
a este Porto,

D, 20 de mal'ço do mesmo :11100,

:i83. Provizão de . sobre se Hão passarem Alvarás de
reformação aos l~ res e SargentQs, nem poderem
\"enc r soldo se não por lvará de S. Alteza.

De -! de finT roil'o de 1675.
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384. Carta do Principe N. Si')r. sobre se cons rvar PIro
Lobão Montr.° na Fort.u do Morro com a S'la Comp.n,
e não se nomear Cap.mor, e q.'lo convenha ir I essoa
Governar as V.ns do Cairu, Boil eba, Camamu, as
sistir nellas.

De 16 de abril de 1673.

Carta de S. A. sobre as duvidas q. t ve
Affonço Furtado com Fernão te Souza
Gov.ur de Pernambuco.

De 23 lle dezembro ele 1073.

o Gov.U1
•

outinho

386. Carta de S. A. sobre se restituir aos lministrador s
da Junta o dinhr.° que pagarão pelos Navios í vierão
a este porto.

De !J ele abril elo mesmo fumo.

387. Carta de S. A. sobre as noticias q. há dos negoclOs
da Europa.

De 27 de fevel"eil'O do r ferido llllno.

388. Carta de S. A. sobre a forma do Desp.o q se ha de
dar no Consulado aos avlOS Estrangeiros que vie
rem as Conquistas.

De 1!J de março de 167J.
R' accomilauba la da ( OOl)ia do De3r to que aauza a

Oarla a ima. »

389. Carta de S. A. sobre se execu tal' o q. se disl oem
nos Capitulos dos Tratados das Pazes seI bradas
com os Estados geraes das Prov."· unidas.

De 2 ele maio ele 1672.
Aeeompan:Qa-a:

a) «( Oopia do. Oa,p.os 10 e 20 das pazes BoJol)l'adas elltl'e
a oroa de PortugaJ, c o E ..tados fiemes das Provincias unidas
elos Paizes baixos a 6 de Ag,to de 1671. li

b) C( Oopia dos ap.os]. e 1!J das pazes selobracIas onir'
:1 OOl'Ott de Portugal, e lnglulel'l'a em 10 do J ltlbo de 1[j5L )1

390. Carta de S, A. sobre o que se tem dado a conta do
que a Fazd." R. I deve a Salvador Correa de á.

De ± de fevel'eiro de 1(i7L
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391. Carta de S. A. sobre os damnos q. se seguem das
licenças q. se concedem aos Navios particulares.

De 26 de fevereiro do mesmo anno.

392. Carta de . A. sobre o avio de Alex.o de Sz." e os
mais de licença irem em Comp." da Náo da India
que se achar neste Porto.

De 13 de março.

393. Carta le . A. sobre as contas de Paulo Barboza
dmin.ol' 10 Pão brazil.

De G de maio.

394. Carta de ... sobr.... se fazer jusV aos Religiozos
la Comp." desta Cid." em suas Causas.

De 22 de sepLembl' .

395. arta de S. lag.o sobre se mandar acodir com o
necessr.° a Capn.n do Rio gr l.0 (do Norte) p." sua
Guarnição, e defença.

De 20 de octllbl'o.

Aecompanha-lt: (( Copia que LLellZfi, fi, Carta :ttl'lÍs. II

396. Carta de . A. sobre haver sifra p.a os negocias de
import. e

"

D ~1 de oetuul'o do referido unno de lU7l.

397. ada ele . sobr as Embarcações da India to-
mare este Porto.

De de março 'e 1U7:2.

398. Carta de S. A. sobre o Comercio livre para Mos
sambique e mais Portos da India.

Da m ma dala da pl'ec dcnt .

399. Carta de
ver])a no

. sobre a cauza <}. houve para se por
oldo de M.el GIz. Correa.

D 1.0 de junho do mesmo anno.

400. arta d S. . sobre se embarcarem p." o Reino os
Parentes de EI Rey de Dongo, CI. o Gov.or de An
gola. m.'IOlt p." esta Cidade.

De G de s plcmul'o.
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40r. Carta de sobr se haver privauo ao D z.or
de Almd.' Peixoto dos lugares q. ocupava na R

De H de cLubl'.

Aee mpanha-a: « 'opia que aellza n 'al'La acima. ))

01

1.1\111

402. Carta de . A. sobre o D.or entura da rus r-
raes.

De 5 de novembr .

40.1. Carta de S. A. sobre a impossibilidade do Cap lã
mar do Terço do M.o de Campo P Iro Gomes Bal
chiar da Costa.

De 10 de dezembro do dieto fll1,)O de 1672.

Accomp:mha-a: «( COpi:l lb l'eLiçuo l;' aeuza:1> 'arLa

acil1ln. ))

Carta de S. A. sobre se pr nderem o d
q. hião p.a a India no Galeão q. arribou a
tado.

De 11 de jalleiro de 1673.

radau s
b

ste Es-

405. Carta de S. . p." Manoel Gomes de ouza s rVir o
Off.o de ESCr."lD de 1eirinho la id. o p la arta de

Propried.c, e não por Provizão lo ov mo.
De ~1 de jRl1cil'o do mesmo :wno.

406. Carta de . sobre se ordenar as pessoas í- s f-

vem os Off.· de Meir.° dos olcl.", e dos d funt s,

os não exercitem.
De 9 de março.

407. Carta de S. A. sobre os Ministros, e mais p ssoas
se izentarem de pagar os onativos.

De 18 de mal'ço.

408 . Carta de Sua Alteza sobre a partida da frota.

De 13 de abril.

409. Carta de . sobre a av rj(J'uação la.
fortificação dos Portos desta Cidad .

De Z8 d juubu.

1inas,
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410. Carta de S. A. sobre D. Rodrigo Ir ao entabolam. to

das Minas de prata da Itabaiana.
Da mesmn, data, da precedente.

411. Carta de S. . sobre se entregar a D. Rodrigo, que
vai ao descobrim. to das minas hum conto e trez. tos

mil reis.
Da mesma data.

4[ 2. Carta de . A. sobre as minas de prata, e se assistir
a D. Rodrigo com tres mil cruz.dos do renelim. tu das
Balleias.

Da me ma data.

413. Carta de . sobre as Minas elo Salitre.
Do 1." d julho.
Acc mpnl1h::-n; « Oopia que acuza :1 Cal'ta }l,tnís. J)

414. Carta de S. sobre se sentenciar a Agost.o de
Mag:" p." ir em Comp." ele D. Rodrigo ao entabo
lam. to das Minas.

De 21 de julho.

E'síns 'ei úIii mn ch:1.rtas régias são i 11 teres :1.11 tes para :.
historia ela mil1n. do Brazil, maxime. ôbre a conhecida vingem
de el. TIoelrio'o de err. tello Branco.

41 S. Carta ele . sobre o cuidado do apresto do Ga-
leão ao Pedro de Rates.

Da me. ma dala da precedente.

416. Carta de S. A. sobre a penção do Off.o de Escr.1\1I\
dos Orfãos q. se aplicarão p." orphãas.

Da 111 sma data.

417. Carta de S. A. sobre a noticia dos Postos de guerra,
e Off.oS de Fazd." e Just." q. vagão na jurisdiçãO
deste Gov.o e q. soldos vencião.

De 2 de junho.

418. Carta de . sobre se ficar tratando das m rcez q.
se hão de fazer aos Cabos, e Cap:s da Conquista
dos Barbaras.

D 14 de julho.
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419. Carta de S. sobre a poss do aro'o de 1 r ,dor
ela Fazenda da Capn." de Pem.co nc1r6 Pin to ar-
boza.

Do 7 do n.go~to do referido unno de lG7:.l.
Com ésta, torminam n.s ·h:H·tas oxpedidas a Arfou'o FUI'

tado do Mendonça, vi eondo lo Bal'baeella, o começam a dil'i
gidas n. Roque d:1 'os ta BnneLo, seu SllcceSSUl' \10 gov \J'uo
geral do Estado do Brl1zil.

ESCRITAS AO S." M." DE CA:lll'O GE.rER,\L R (~UE U.\ OST.\

BARRETO.

420. Carta de S. A. sobre a partida das
q. xegarem a este Porto.

D 21 do dezombro de 1677.

áos da ln lia

42I. Carta de S. A. sobre a cobrança do Donativo.
De 20 do dezombro do me mo :111 no.
E' n.ccompanhada do seguinte:
cc Regimento que acuzu. :1 Carta acima sohl" a O\I':lUÇ:L

dos Donativos do loLe do Ing\:üel'l'a, e pax üe l1o\:.lIlda, ti r."
ela obrn. pia. »

422. Carta sobre o D.or Antonio Nabo Pcssanha cal rar os
Dizimos.

De 5 de dezemuro.

423. Carta de S. A. sobre JoãO Al.i Coutinho passar com
D. Rodrigo ao descobrimcnto das Minas.

De 7 de dezembro do refel'ido :l,nno de lGTl.

424. Carta de S. A. sobre as noticias do estado em q. se
achão as Missões em todas as terras das Conq.11l8 da

Coroa de Portugal.
De 29 ele março de 167 .

425. Carta de S. A. para se nomear hum Tinistro da
Relação para tirar Devassa de M.cl Paes haver tirado
aleivozam.e a Izabel de vila filha de Catharina Frc

gaça.
Do 5 de maio elo mosn o llnDO.

Accompanha-a: cc 'opia da. luLa CllLC aClLztL :L de ,'U:L Al
teza, c Copia da. Petição que foz 'tLtblLriotL l~rog:l':a tL S A. »
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426. Carta de . A. sobre pagarem os Soldos ao Cap. III

M.o! de Inojoza.
l'e 17 tle 1I0\'cnlln'o de 1677.

Aeeompanha-n: (( opil1 dt~ Petiçilo que neuza. a 'nrta

acima. l)

427. Carta de S. A. sobre se repartirem 200 Espingardas
pelos moradores q. tiverem mais necessid.c

De 24 ele llov-mbro do mesmo anno.

428. Carta de S. A. sobre a cobran,;a das dividas do S.OI'
Affonço Furtd.o

De LI: de novembro de 1678.

429. Carta de . A. sobre os ordenados dos Officiaes da
ecretaria.

De 20 de d zembro de 1679.

430. Carta de . A. sobre se não executar a João Roíz
dos Reis Contractador dos Dizimos pela quantia
delles q. importar corre em Juizo com os Religiozos
da Companhia.

De 30 elo ja.neil'o do mesmo anno tio 1670.

43 I. Carta de S. A. sobre a fazenda de D. Francisco de
Lima q. dispoz a favor da Mizr." le Lx."

De 27 tle março do dieta anno.

43 2 . Carta de . A. p." q. o D.or M.c' da Costa Palma
tome a servir o lugar de Dez.or da Relação.

De 22 ele março do mesmo anuo.

433· Carta de S. . para que se- não execute a Sebastião
Duarte, e Ventura David por aq.J" q.ti" dos Diz.;' q.
importar corre em Juizo com os Religiozos da Comp."

De 24 de mu,l'ço do referido an110.

434· Carta de . A. para <{. se pague ao Dez.O!" l'v1.cl de
Almd." Peixoto os ordenados e -propinas <1. venceo
com o dito cargo neste Estado.

De 4- de junho de 167 .
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435. Carta de . A. p.1l se dar a exeeuç a Prov.""1 g. s .
passou ao Dez.or M.o da Costa Palma para fazer r s
tituir o 1- se lhe estivesse devendo ao Dez.or Manoel
de Almd.n Peixoto.

De 6 de dezembro do mesmo :111110.

436. Carta de S. A. p.n q. se pague ao Dez.ol' M."l de
Imc1.'" Peixoto o q. se lhe dever el _ sua apozenta

doria:
De 10 de janeiro ele lG70.

437. Carta de S. A. sobre se nomearem Juizes a JOãO
Correa Salgado, e ser solto e se lhe não fazer vio
leneias injustas.

De 31 de ,tllbl'o de lG7 .

438. Carta de . sobre as aos la ln lia qu eh ga-
rem a este Porto.

D 17 de mnl'ço de l67!.J.

439. Carta de S. . sobre se mandar fazer exam lo
Sitio em él. o Vigr.° ele erglp.e elo Conde qu r fun
dar a Igreja.

De 3 de dezem b,'o ele 1U{ .

440. Carta de S. A. sobre a l~g.1lI1l de Manoel Pa s ela
Costa.

De de fevereiro de lU79.

Aeeompanbn-a.: « C011ia d:t Petição que tlCUZ.L tt udtt
'acima de I '. A.»

441. Provizão de S. A. para que se tombem as t 'rras los
Condes da Castanheira.

D 3 de lczembl'o d 167.

442. Carta de S. A. sobre se fazer just." a Catharina Fre
gaça.

De 24 de n.al'ço de lG70.

Âccompanha-a: « OpitL da petição IJ.110 tlcuza:L 'ada ele

S. Â. II
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443. Carla de S. A. sobre se desfazer a Náo da India
Bom Jezus c1 São Domingos.

De 2-10 de no\~ muro elo lTI(',1l10 auno.

444. Carta de . A. sol re a jornada q. val fazer D. M.el
Lobo Cov.OI' elo Rio ele Janeiro.

De 12 de novem bro de 167 .

A jornad:t d' d. 1\I,lllue] Louo til.lua pOl' fim il' ao nio d,t
Pr:ün. flllld:tl' n. Oolonia <.lo ,'aC:I'ilmento, o que ',eiu a. se-rcalizal'

cm 1ü80.

445. Carta ele S. A. para se mandar conduzir 1$200

pranxas para os Seos Paços.
De 12 de octUUl'O de Hi7D.

446. Carta le . sobre se tirar Devassa dos bens ele
Luiz de Mendonça Vice Rey do Estado da India.

Do 4 d' julho do ml:smo anno.

447. Carta ele S. A. sobre m. 'hll· nomear terceira pessoa
p." Dez."1' ela Rel. am Ecc1eziastica em q.m nâo houvesse
a incompatibiliel.e q. concorria no D.ol' Pedro Coreleiro
de Espinosa.

De 8 de '[gosto.

448. Carta ele ,. A. sobre a partida de D. Rodrigo de
Castello branco p." a averiguação las Minas de Per
naguá, e Serra de abarabussu.

D 6 de no\em bl'o.

449. Carta de S. . sobre as áos Castelhanas e outras
Holanelezas.

De 23 de juuho.

R' acompauhilll.t do eguiute:

a) (l opia. do Oapitulo 2' do Regim.'o que S. A. mautl u
d.\l· a Dom nr.c' Louo Gov.or do Rio ele Janl'.o))

b) cc Oopia da \tl'ta ele 19 <.lo Agosto de G51. II

C) (l Oopia lh Carta de 30 de Julho de 653.))
d) ({ opia da aria do 2 de J aliei 1'0 do ü54. »

) (C pia da al'l.. de D d I:l1'ço ele 65-1. ))

f) (l pia da arfa de 28 de • ctUl'.o de G5li.»)

g) cc Oopi'l da O,u'tn. de D de ~ ovu!'.o de 660. »
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Carta de S. A. sobr se
Freire como for justiça.

De 7 ele dezemln'o.

1\ ccompnnba-n: c( CCJpia
acima. »

~ rir a Fran IS I Brito

45 I. Carta de S. A. sobre se admittir aos h rdr.os 10 Cor:1

Balxior Brandão Coelho sua qL! r la I nunciaçã
q. derem contra Dom.os Dantas de rauj .

.De 16 ele janei 1'0 do l' ft'l'ido an no d 1G7n.

AceomI anba-a: C( 'opin, da PeLiçiT qll fl.CUíln n 'nl'LfI.

neimn. »

hior la C sta . a-
r elr 111 s.

45 2 . Carta de S. A. sobr o radr~ Bal
pelão do T rço elo M.o d Camp

De 7 de fevcrei 1'0 1 ] G8().

453. Carta ele S. . sobre as Correspond."B de
e M:l Lopes ele Lavre.

Do 1.° de fc,cl'cil'o d n !-imo nnno.

zar ar

454. Carta ele S.•. sobre o Comercio ele Mossambiqu
e Rios de Sofala ser livre a todos os Vaso aIos dos
Reinos de Portugal, India, mais Dominios Conq.""

De 21 de março.
A c mpanhn-a: C( Al,al':í que aClIza fi. 'nrLn a imo. »

455. Carta de Sua Alteza sobr Luiz Anhll1cs Viana p I r
ir incorporar-se com a frota ele P rnambuco 1ara
partir em sua Conserva p." Portugal .no cazo (!- nã
ache a [rota neste Porto.

Do 1.0 ele aori I.

456. Carta ele S. A. sobr as Frotas elo Drazil Ir m divi
didas.

De 21 de março.

457. Carta ele . A. sobre se haver por mal s rviclo cios
M:s ele Campo Alvaro ele Azeveelo, e de ntonio
Gueeles de Brito da homenacrem que se d o a JOãO
Correa havendo-se tãobem do ez.or hristovão de

Burgos.
D 29 de março.
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458. Carta de S. q. acompanhou os Dizr.os Fran.co de
Puaa Pinto e . ntas Bento de Barros Bizerra, Anto

nio Raiz Banhas e Fran:" ela Silvr." Soto maior.
D _~ ti I11fU·ÇI).

459. Carta ele S. A. sobre o cazamento ela erenlsslma
Princeza.

De 21 d março.

460. Carta de S. A. sobre os reos (1. vierem prezas da
India ou de outra q."1 q.l' p.to

De 19 lo março.

. 46J. Carta de . sobre os Capuxinhos Francezes fa-

zerem hum Hospicio.
D 2fl cl fevereiro.

462. Carta ele S. A. sobre o lançamento ela quantia que

coube a esta Cic1.° p." effeito de se desemtopir a

barra, e rio ele Viana, e cobrança da dtta quantia.

. D' 2 de abril do referido al1110 de 1680.

463. Carta de S. A. sobre as Copias elos Capitulas dos

tratados sobre o Comercio dos Estrangr.""
1)0 20 d' no, I11hlO de 1G7Ç).

464. Carta de . sobre se nomear Ministro p." a co-

brança das Diz."s pertencentes a Chancellr." de Lx."
D 10 de llorembro elo me 1110 anno.

465. Carta de S. A. sobre se ouvirem os Escrivaens e
Inquizidores que há nesta Cid." p.a se criarem ou

tros.
D 12 ie d zeml1'o do dic:lo anno.

466. Carta de . sobre as plantas da India.
() 30 de março d 167.
Ac:eompnnlm-a: cc Copia da 'ada, que ac:oll1pftnholl n 1

'-. i\. II

467. Carta le . sobre ntonio Raíz Advocrar na Re-
lação leste Estaelo.

D 20 de março d 1G, 0,
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468. Carta de S. para li' se nomeie hú. ll1lstro a
Franc.c

" Cav.! q. tome conhecim. to das Partilhas, a
determine como for justiça.
• De 27 ele mn.l·ço elo mesmo n.l1no.

469. Carta de S. A. sobre se c1d.rem 250 rz cada anno
aos Religiozos da Comp." de J zus do ' t 1.0 do Ma
rànhão.

Do 1.0 ela abril.

470. Carta de S. . sobre a embarcação q. se ha de dar
aos Religiozos da Comp." para o Maranhão.

Da 29 da março.

47 r. Carta de S. A. sobre se darem mil cruzados ao Bisp
de S. Thom ~ D. Bernd.o Zuzarte.

De 3 de julbo do 1'efel'id mlDO d 10 O.

472. Carta le S. A. sobre o Armazem da polvora.
De 23 la no,ambro de 1679.

473. Carta de S. A. sobre se lhe entregarem os bens da
legitima que tocarão ao Ld." Bartolomeo Frz Ri
pado.

De 6 le maio de 1680.

t rras ntr
amf O I Ir

474· Carta de S. A. sobre a Sesmaria de
partes D. M." d Tavora, e o M." de
Gomes.

De 19 de dczeml r ele 107

475. Carta de S. A. sobre os avLOS êj. vão do Rio de
Janr.° ao Reino de Angola.

De 6 de novem \)1'0 de 1679.

476. Carta de S. . sobre se fazer sentenciar a cauza
crime entre partes o lferes F lippe Rebello e

bastião de Lima.
Da 26 de mal'ço d 10 O.

477. Carta de . sobre as Devassas Culpas que hou-
verem nesta Cid." de Agostinho Cezar de ndrade
se sentenceem na Relação deste Estd." dando-s li
vram. to aos Culpados.

De 29 ele março d(l mesmo anno tI 16 O.
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49. Ordem de d. José de Garro, governador e capitão
creneral das Provincias do Rio da Prata, datada de Buenos
Ayres a 24 de janeiro de 1680 e expedida ao p. superior
das doctrinas do Paranã c Uruguay Christoval Altamirano,
para se-reconhecerem uns navios fundeados nas ilhas de
São Gabriel.

Com. = Aier 23 deI corriente, banienelo :anto. salido vna
lancha de esL PUCl'tO a las L'las ue San Gabriel boluio, y
me à dado not.'· quo on eLIa , estauan elados fondo quaLI'o

nauios =

Ol'ir;inal, com a assignatul'a autógrapba do governaelor. Não
traz titulo. 1 fi. 27 X 13.

Cad. ie~ii sob n.· 7.

O.~ nn,io. fU1lLleados nas iluns de São Gabl'i 1, a que se-refore
ésta l'(ll'111 (le <1. Jo. é de Gal'l'o, eram portuguezes sob o C0111

mando do gO\'ernador do Rio de Janeiro (1. :àlanuel Lobo, que
tinham cbegado ás dictas ilha. para povoar a terra firme da
m,l'g 111 eptentl'ioua,l do Rio da Prata, e fundar a nova Colo
nia. do S.\c}'amcnt , a que já b~wial1l da 10 começo em pl'incil io.
de janeiro elo Jefel'ido anno d 16 O.

Pel'tonc u a r ell'O ele Angelis, e aeba- e indicada no catalogo
de . ua collecção a pp. 13-1-, . ob o titulo:

C( Ol'den el I Gob -rnador de Buenos Aire. ele reeonec r unos
bll<]ll . fonel adas en la Colonia. J)

43. Disposiciones deI Gobernador ele Buenos Aires contra
los Portugueses que están en la Colonia. 1680.

Con. L:un de duas cual'ül do governador d. José de Garro,
datadns d Buenos Arres a 7 2:3 de fe,erei 1'0 de 1680 e diri
gidns ao p. superior da doetl'inas do PaJ'anü e I'uguay Christoval
AIt.m1il',mo, ver. ando :íccl'ca da expedição de d. lanuel Lobo, quo
fui fundar povoar a N o,a Colonia do , 'acramen to e tl:1ndo val'ias
noticia provideneias' bl' o mesmo objecto.

A charta qu traz data c1 7, compça assim:

- T ni mIo yn eRcl'ij1to:'I . P. Y aI Padre Prouinsial las
arta in lusas deLcl'miJle reteneria., por pl'euenír lIeO'a. e

bl' u 1 Barco, en que fue e1 'npilan J ua,n 1vIath o de
.Ano glli . elar l'uzon le la re. u1tl1 el el, por ]a Douedatl
Ô de engauo q llO pudiCJ'a tl'aer: .j me a ubzeclido pues

H go Ai l' fi la noch z l' )" me ela por Duebas, hauer bisto
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dados fundo cn la. I lnR de San Gaul'i I trc. nauio'\ d

A1tI) Bordo nn Pingué :v nna. Zumn n, r (' mo ]1n1'n (,Ol'-

reI' pOl' aquel Paraje, b !'tl'ne li un. n do. '[uall R, sn·

Iieron n ellos, y II gnnd el':1 I 1:1. IsI;l., llilll q II

en 1ft ti('I'I'a firme, dOllf1 11:17. VI1fH! 13í1I'I'nnC:IR, :lIgo altos

estan1.Jazi ndo Poblazion, :r tie'nen ('hOR d s i n.l pOll

como Pel'chelc~ y gente n ticrJ':1, mm qn p a,:r mn)'

all)l'inRiI io la Poblazion. De vna hnchn que e tam'\, p .

cando ]e los Portugucsse.·, se npa1'to II bl' u di. tunçin

vno c1' ellos y ieudo Ilamado de lo. elo. xplomclol' R
firo. ouedezio, :r entre lu. per"uuta. quo Jo lJizi I' n, fu ,

que (l'ente m? quo qncl'i,1? o que intentl1un? que num 1'0

seria,? o a uio 'a1'go estaua 01 Goui mo? y l' londio,

ser P01'tu r,'u se , que de horden d su Prin. ip, h nian n

poblar alli, Riendo este I disignio, y qu I nuo PL'in.

çipal qne los domina, s Don :Thbn.\ Lobo, y ab1'i:1 qnntl' .

çientos .li mure'. Tambien biul'on vila Iudia con ali 'I'ia,

estar lnunndo' con cuia. notiçia., ina lueL'tiela m nte, ror

no tmcr me el hombre Iol'tugue I' ferido, m di ron

sta Duebns, =

o final d'esta eua.rta, em 'eguida lí dnta, oe 01'1' o s guint ,

e cripto do proprio punho do governndol' !ti. panhol:

cc • upp.co 11 'V. P. sc si1'ua dc ]1:w(,icipar stnR notiçias nl

Gon.o' deI Pnraguay que cl ticmpo no me dn. lugar pn.m ma'!,

Am.O d V. P. I 11 serui.o, - D . .Joseph dr' GrtlTo. »

A datada de 22 rOnJl'ça d'este m do:

POl' Carla de 7 d I 'orrient aui. :l V. P. de lo j. ltastn

entonz s se OfL'czio eon el a('çiuontc uo hau I' ]]e nela el

Portugncs a lnR Islas do I." Gnbl'ieI para paI lar en la

liel'l'a firme, =

Ambas ésta. ehal'ta. . [[o o pl'oprios originne. com a a.. il-{na

tura nut0g1'apha do auctol'. Comltam ele 5 rr. não num., medinuo

27 entim. de alt. por 14 le largo.

Cod. -;~;; sob n.O 8.

fio documentos ,alio os para n. Iti.'lória do pl'im il'os díUR da

Colonia do I n.crnm nto.

E. ta dun charl:1R offieiac pertenceram a P dl'o de Ang lia,

e o titulo, que acima se-vê é extrahielo do cntaJogo de sua int .

resRante ollecção, fi, pp, 134.
29
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44. Relacion deI Cap." Joseph Gomes Jurado, de lo su
cedido en el requirim. to primero ii se Ie hizo aI Gou.OI' D.
Manuel Lobo.

Com. = En el nombre de la Virgen Sanctis iroa de la pum
y limpin. Ooneeptioll nra SeliOl·a. - Salimos elel Riaehuelo
de este pum'to de Buenos Ayres bierne. nueue de febrero
deL alio de 1680. con ,iento fresco por el SUl' con el
Borco ele Su ]YIn,gestad q Dias guar le, dcspachados por
Su Senoria el SeíJor Don Joseph de Garro Gon.·' y

app."" general de Buenos .Ayre. y sns prouineia., pre
uelliclof.! con los piezas ele artiUeria, los pedreros y qna
renta mosqueteros, c:arabinas y chuzos y vastantes muni
cione., para yr a las Yslas ele S:m Gabriel a hazer los
requorimiento. y lrotestas aI general ele la esquadra Por
tuguessa do q no poblase on nquellas Oostas =

AI'. = donde vonimos todos junttos aI fuorto en clonde se dia
<J.uonta a Sll Selioria el Senor Don Joseph do Garro de
todo lo' q se auia hecho, auiamos visto, oyelo y entendido
&.a =.

iTo traz data no final, como se-vê; ma foi escripta cm fe

,ereil'o de 1680 pola oxpediç,ão hispanhola encarrogada de sondar

a. intenções da esquadra 10rtuO'ueza commandada pelo governa

dor uo Rio de Janeiro cI. Manuel Lobo, que ontão se-achava nas

ilha. ele. ão Gabri 1 para prosoguill na fundação da Oolonia do

Sacramcnto.

Cópia extrahida pelo mesmo tompo, e que pertenceu ao Ar
chi,o de 'Ql'dova, (faveta 37. 8 ff. não num. 30 X 18.

Ood. -f~~- sob n.· 9.

E te papel oflieial, om que e·relata por miudo o resultauo da

"'-11ediciio hispanhola de Buenos AJl.'es, é muito iutere. sante para

o conliecimeuto dos suece so occorridos por occa 'ião da fuudação

da olonia do I acramento. None . c-acham alguma. passagens

qu além de sen incont . tavel valor historico, não deixam de ser

ba tanto curiosa .

Peri nceu a P dro de Angelis, e acha- e indicado no catalogo
de ua collecção, a pp. 134, sob o titulo:

IC R lacion d I primeI' rcqniriroionto que se hizo á D. Manuel
Lob I 11 nombre d 1 Governador de Blleno Ayrc. 1680.»
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4~.. Tantto ue la Cartta de Jorge uar z azeuo ou.'"
Senalado per el prinzip le P rttugal p.n la Poblazion d
las yslas de ." Gabri I escri] lla a los Pa Ir s ITIISI n ros
êi fueron p.1'Il com[esar los yndios mviad s p," I, ."" ""
de Eu." ay." a explorar las ti erras de las 10ctrinas cl I
urugay hasta las Costas deI mar.

Com. = ~I. Rdo. Padres, Gero11imo dolnn y Domingo iludilc,.
quieu ('scriue l1 V, P.c, e 1 tbe11ienLL 0.,"1 JOl'ge 'lI11l'l'R

de m:lz do que biniendo en sel'uizio tl 'I pl'inzip í1ro •','"
D." r,o de portngal 11aofl'<1Jue n ,la 'o 'Lla y y'mIo :1
uuscm' licrl':1 de CaLIl lico:'! oneonll'e ôy 11 ,iHpel':l, fi ,[
mas ','lO ti mpo 1 1 afío, los yndios d' ,P:' qn mo
ymfOl'l11a11 doI lngal' n qn ,lamos y (-I "\, r,ro rOHitl n

e11 c,'te lilllil de y loy lllueba g,'aílias II Di ' 111'0 I ',or

p! me nel' C011 26 P 1'80nn' sill m dio, d fln tento r )'0
ellfUl'mo, do lo, ]liCR I cornodo ~ me 11 n:lll e11 fIna 1\ ma·

ea" =

E' datada. d (sUa p{ayn de el mar a 5 de mal'ço elo 1G80,

A' é ta eba.ela , gue-se oulr:1 do m smo JOl'",e •'oar, cl Ma

ueüo, datada pOI"LU du Yapeyú :1 2fJ do rer'l'ido mez d mnl'ço d'
1680, e dirigida ao p. sap riol' tLl missõ~'ll elo Pnrngoay, 'UI'Í.·

toval A1LamirmlO, ob o LiLnlo:

Copia dI:' la cartta d Joro'e uarez Mazedo aI Po" upenor
de las doctrinas.

Com = L Rda r, SnpOl'iOl' 'hl'isLLol>nl iillamil'nno, - YII V,
p, :'tlJ1'l\ entendido p! los fl.UiSliOS (, lo d 'U n l nel' h ','IlOA
los r. os Gc\'onimo delfin J Domingo Hodilo:'! dei snlJz 'fiO

JUO tu1Jiel'On en r.eOllll'lll'lI1e cn Iii ól'illn du] mal' <Iondu
:Illifl. clnc10 pocos dia,' antel': 'on lu g nlo qll me ii '0111

puna hCl'ido y mnl tl'ula lo d' 108 pius dond ,'o1umcn l '
n'l'inmo. e, cnpnc10 'on ln. ,iduH =

Cópia pOI' joitm <lo X V II sec:ulo, 2 Ir, não 11111'11. 30 Y 1D.

Cod. ~~;} ,ob n.O 10. .

Este mnnnscl'ipto perteneeu ::t Podro de AngeliR, 00 quo
pareee é o qu e,a 'ba d 'Reriplo fi. pp, 170 <.lo catalogo de ua

co]]eeçii:, ob o titulo:

c( ua efl.rta de Jorge ual'ez {acedo aI • upel'iol' de las Do-

ctrinas do! Pamn:í y . l'llgllay. 1080 "j

eom a nola de ser dOCllmellto autógrafo,
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46. Carti[c~_:~=~~~~~ de la pnSlOn de Jorge Suarez Ma
cedo, Gobernadõr Portugues de las Islas de San Gabriel.

Silo d uus, ambas p:lssauas })or d. José de Garro, goverD:ldor
e capiLilo g nera! dus Provineias do Rio da Prata, c datadas da
cidade da Trindade, porto de Buellos Ayres, fi. 14 c 29 de mnio
ele 1680.

Proeedem·nas: uma Peticion do p. Pedro do Orduf:ín, procu1':1
dor gernl das Missõos o doctrlnas do Pamnã e Ul'uguuy i o um
Decreto do roforido d. J asá de G:1l'l'O, datado de Buenos Ayros a
1:3 do soplembro le 1680, mandando laL' ao p. OrcluDa as cel·tili

cações aoima.

Cópia 1. ar lettm, modorna. 7 fI'. não num. 29 X 12.

'od. ;~; sob n.O II.

Portenoou n Podro de Augeli,' e a,cba-se indiendo no catalogo
da sua, já "por vezes L'efúricla, colleoção, a pp. 170.

47.. Copia da Carta traducida deI Gou.or D. Manuel Lobo
para el Principe D. Pedro escrita de la otra banda en la
Ciudadela elel Sacram. to

Com. = Scnor. - Despne do despodida la fiotu. el auo pas:1do
continue 0011 las preuensiones de este vinje doI Rio dú 1<t
Pl:l,t:1 coo I:t mejor bl'ebedad quo me fuo posiblo. y 'n
pnesto que o bi,'o toc1n b bumn.nn c1illigensia fue presis:1
ma,' liIu, ion de la que yo queria pOL' que toc1:1 lnp ma
d I'as a si 1ara b f:~bl'ica lo la. onbaronsioues do qno ya
di quonta a V. A. como para los deml~s roparo y ln. do
mas quo por agora so puou acomodar ou estas nauios
c fue a cortar c1ef;puos de dar pl'jnsipio a osta exped."=

L1c. = porquo eIlo :1n mono, ter vu auo antisipado para pre
uonir oon PI:1ntas los hn.stimontos deI desiol,to. guuI'c1e
Dias la Calolica porsona de V. A. como sus Vasalos ban
moneste]'. =

Não traz data, mas Íoi eseripta om p]'incil)ios do anno de
1080. E' ·ta cbarta, oxt~nsa o muito lnteres ante, oncerra muitas
pnl'Lionlarülade,' curiosas e aprovoitaveis para a blstol'ia da fnn
dnção ua No,a Colonia do Sacramento pelo proprio d. Mannol
Lobo.

O aueLor, entre as varias noticias que dá ao principe d. Podro,
diz:

on o. ta rellutto a. V, A. la Plantn. de la Ciudauela que
ii ne cl lineada el Capp." Antonio Correa Pinto a. la qual CIllO
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dn(:o el prin,;ipio que os pos ibl' 11 el iiem po pr n lo l\ qU L\S

sitilo el lho C:l! p." COIl I11UY I ~U'LiClt1al' cuydado La iendo 111 obli
gasion do soldado y ,rn o' ni 1'0. y 1) iodo lo tocnl1l ai s rui 'io ]

V. A. se muo 'im 'd' eoso do as rLal'. a 1:\ dlt~t'ilLClad b jlU I
l1ombl'e doi Sael'llm.IO y a b iud:\J quand I:t haya m PUi'O e
ponerlu el n mbre do Lu. itania fllmnd V. A. no mando lo 'on
trario. Pal'eseme que V. A. m:tnJ 11 lllbntl' GOIl.°r P::U'[l olht or

denando que ,cngn. cn la primem fiota no ximienciom y d
asi. lir aqui toJo 01 Li mpo quo V. A. fUOl'C sel'lüJo y quo yo 11

lendioro soy n cossario y som mllY conuoni nlo quo 'l1ga h m
br soldado quo trat lo estas for: i f:ie:u,iones, &, &.))

A' úhal't:t de ,Manuel Lobu ao ]1l'in ip ,'oernem-. o n l1i~ dllaR.
a :,ber:

a) Carta escrita de la Ciuc1aclela d.ei acram. lu por Ma-
nuel Lobo al D.u" Juan de Rocha Pita indicanlc que
asiste en el Rio Jancyro.

Com. = S: :Mio. - Y:t Ym. ,':tuo quan odios:l lia ,'ido :t 10,'

Castellanos e. la um 'lcsind:ul y quo tion '11 d torminado
por todos los medias de, alojarnos doi sitio, y no 'onl Jl

tandose on laR primcl'o, prole tos ,auicla ílra ynlen ion
mnnd:11'0u J'nfcstar lo. campos y oon sla dillig.' hi iOl'on
]Jrisioncr08 :t Jo)'o' Suar z y a los domas lUO lo fi 0111po.
naban :r a baria porsona quo Ealian a ·a. n. lUO hl1J1 'ido

1 remedia ]0 • t Pr idio =
Ac. = Y coloso d 1 R rui 'io d 'I Prinsipo u etro I' i101' quodo

C011 muoha oRperan, a do flue TI oste pn.rlicuJal' no aI nt
la minima falta.. g.c Dias a Vrn. lllU ·1108 anos. =

b) Carta escrí ta de la Ciuc1adela deI acram. to por D. n Ma
nuel Lobo al Maestre de Campo G."1 Roque d Acosta
Barreto Gou.or ele la Baya le todos los antos.

Com. = S! Mio. c tan ensibl0 a 10. SCI ores aslcllanos 'la
lira 'le indad que ti nen empoüadas lae fu )'lia8 do esla
Pron.' pa.m ]Jl'ouarno, la ynl n. iOTI .r ele. alojarno. doL

itio =

AI.'. = E. Limare 10:'1' ys tau IJorfecLa I:laluu ·omo 08 d ',' () la
Ul tlln Jloca quo a qu:1Lro mo,'os que slo)' cn la cama.'
pal'a ca.da hora do ioda. sucrLo 11aro sielU11l'e lo flUO pu
diel'e n vro sel'uicio y gu to. a qui n g." Dia mu ·bol;!

auo. =



440

E':;lH.~ uuns churlas, como fe-vi\ lambem não ir:1ze01 daüt, o
pelo final dl\. última, que deixamos repl'oduzicla, se-nola. que o

auotor se-aohava enfermo o ostUV:1 le cn.m:1 havia qun.tl'o mczes,

Foram ellas scri] las p01' conseguinte cm 1680 (e nem cm outro

anuo o poderia, sor), pouoo autes do silio e tom~l,~ln. (1:1 eolonia pelas

forças bispanLolas ao mando lo governador de Duenos AJ'l' s
d, J osá de Gurro, e d,t subse uOllte morte do ]1roprio auctor d,
Manuel Lob ,

Ambu, dITO, <..:ü1110 a. primeira, dirigida ao pi'in 'ipe d, Pedro,

irl,duzidm; <lo ]JOl'lL1"'LlCZ, 'onst::uu todas de 8 ff, nüo nUIll" me-
lindo :..0 cenLimctl'Os de allura por 16 de largo,

Cad, {~~ sob u,O 12,

Este import::tnte mauL1scripto pertenoeu :1 Pedro lo Allgelii:i, e
:1cua·, c descri pLo llO oatalogo le sua coUcoção, a pp. 131, sob ste
l,i lulo :

(C \ulas esoritas de h Ooloni:1 dei Sacramento aI Pl'ineipe

D. l' dro y 1Í oll'm1, pOI' D. Munuel de Lobo, 1680. l)

A Oolollia do Sacramento foi, como se-s~be, fLlnduda pelo go
\'ul'llauor do l{'io Iú Janeiro d. l\1:nnLlc1 IJobo em ljrinoipio, de ja

lleiro de 1G80 na margem septcntrional do Rio d:1 Prata., defronte

das ilhas de Sitl! Gabriel, levnntaudo-se logo alli lllllll, fortaleza,

fundação &:;ta que foi origem Jo lJomo ue cliseonlia., dUI'1l11le quasi

um seeulo, enlre as llnas cOl'ôas de IIiEI :1])b:1 e Porlugal. c;: plo

lllezes havia apenas que ,'e-occ:up:1v:l, II1:an el Lobo naqul'1b edifi

caçüo, aillll:1 mal aO:1bacla, quando aO,amn.nuec:cr elo dia 7 ele n,gosto

cio refel'ido anilO, foi ll,btcado pelos hisl unhoes e eêrca de 3000 iDo

d ig 'l1<lS guarnllí", comm:1nclados por d, José de G:1rl'O, go\el'uadol'
de Buenos Ayr s,

Á\.p zar da l' SistCl c:ia 'orajos:1 e heroioa da pouca gon te do

M:U1Ll [ Lobo, comba1. ndo até as mulh res eom gl'ande VUI01', lt

Ooloni:1 elo SaCl'am nto foi iomad:1 e :1lT:1zadn. a fortaleza, esca

lJ[lnclo mni poncns pes.'ou , cntre ellas d, :M:a.nuel Lobo, que, ficando

prizion it'o e achamlo-se onferlllo ele oamn., foi eonduzido :1 Bnenos

Arres, onde veiu a morrer poucos dias depoi" IDa.is proprin,11lente

ele de go. to elo que da mole 'tia,

Em 1681 I aI' convenção 1 7 de maio, celebrada entre Por

tllgul e TIi, ]):111h:o, foi reSLitnid:l. ri. corôa portngueza:1 'olonia, do

Saeramento com loda as armas, arti.lharia, munições, ferramenlas

e mui petrechos de gnerra, que no a11llO ·:l.nterior havüm sido

tOLll:1do pel govornndor do Bueri s AYl'e', Satisfcit::t por esto
110 lo :l. vi [<meia el':Lquolle atteutn,do, mltndou o pl'in ipo regente

r cobúl' a rcf~ricla. Praça C lonia por Duarte Teixoir:1 haves, o

que 0-1' alizou cm 16 3.
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A COlH" nç;1 ceI 'brnd;\ nLI' as COI" as pOl'LlIgllcz;~ lti '1;\-
panboh f'aiu impros. a em puracl, no mesmo anuo do 16 1, pre-

c dida de muitos al'gum Dios a favor da corÔrL do P dl!"':!l
allel:, sob o titulo:

OTICIA, e lvsLificaçam elo titvlo, e bo:t fee eom qve fi obr u

a ova Colonia cio SacramenLo, nas iena. ela cltpiLnnia I S. Vi
cente, no iiio 'bamado de S. Gabri ,I nas m:U'c'en.' do Rio el,1.

Prata. E Tra.tado lrovisional obre o novo ill ·id 1l to 'auzad

pelo Governa 101' ele Buenos Ap' s, ajusta lo nesta Cor Lo lc Lil:ib :L

polo Duque cle 10,eDaso Principo le Cholomal' Em!.m.-m!ol· Ex
tmorelina1'io elo EI Roy CaLholico, c ln Ol:i PlcnipoLenci:wios do

Sua AlLczfl,: app1'ova(lo, l'aLifie~d , & confirm:telo 1'o\' ambos os
Pl'iJ1cip s.

Lisboa, na líl/pr ssiío de flntonio 'raesbeeck (le ~l1('lIo, 1G I, ln

foI. cle 34 pp. num., e mais 12 não llum.

E'sta, memória L:1.m bem an 1:1. l' produzida III iIIt 'gl':t, '11 LI'

ouLl'as obrns, nns Provas r1.l JIis{oria genealogica da casa· real poriu
gueza do p. Antonio CaeLan elo Souza, 'tomo II, do pp. 134 a
160.

Em 1713 imprimiu-se I'ella lllna ver'[o frfl,lIceza, cuja indi

cações bibliog1'apbiC:lIs são:

OTICE eL Ju LifieuLion du TiLI' , &, bonne foy l1V lnqu 110
l'on a esiably la nouv lIe 'ulonie du Sa 'ram('l1t di' ,'. Vinccnt n

la ,'iLuation npl)cllée de S. Gabriel, SUl' les bOI' Is do Rio da Pratrr.
A,ec le TI-nitté Provisi nel 'ur 1 nouvel incid nt, ClUlSÓ par I
';Oll, l'Oeur cle Buenos AYl'es, I1justé 'n ceLte COIU' elo Lisbonner:ll'

le Duc de Jovenaso, Prince do belemal', Amb:l'sl\d u]' Extmordi

n:lil'e du Roy Cntholiqu , . uvcc lcs Plenip t nLiail'cs d Son AI·

tesso approuvé, ratifié & confirmó, p:1l' les deux Pl'inc s. SuivaoL

Ic copie elo IJisbonne.
Haye, che~ Adrian àIoetjcns, 1713J in·8.o cI
Pela parle cla 'orôa de usL lJa escreveu e

do Cerelello y Monçol1 um tractado, que é boj

corre sob o titulo:

1l1ANIFIE. TO legnl, co 'mograficu, y hi .. Lol'i '0, C11 d fOl1 a d I cle·

re 'bo cle Ia. Mage, tad Catolica del lllU)' , ob 1'3.no, y Pod rOi R y

ele Ins E,paí'ías Don CarIo. I tegando, y cle la senLécia pronunciada

por. us Inezcs Comis. ario. PlcnipoLencial'ios '11 veinLe do F br 1'0

ele mil oisciento.' y ochelJta J cios, en ,I congres o do lus dos

Cm'ona de Casiílla; y POl'tugal, celebrado on Badajoz para. hL

d cision do la propicdlld le las demarca'i nos do la AmOl'jcu. Y

sobre la siLvucion de la nvova Colonio. dcl Sacramcnto, que ii la



442

ln:ug 11 S 'ptenLI'ioJl:ll d 1 TIio le ItL PIaLa emlJià ii fuu lar I Sere
ui 'simo seDor Prineip Don Pedro, Governadur, y Regenie dei
1{oyno de P rtugal, en 1 ano pus,allo le mil seiseientos y se
tonta Y llU ve. EseriLo por D. Luis do Cm'deno y Monçon Ctt·
"allol'o dcl Onl n de 'antiago, doI neal, y Supremo Coo '<'jo do
las Indias, y Iuoz omissurio Plon ipoLo11ciari dcl congres, o.

'em lagar, nem data de impressão j mas fui o.. tumpado m :Ma
drid pelos anno, de 1682, in-ful. do 91 fi'. num. pela frente, atIne
s -segnem nma clla,l'ta gcogmphic:1 e ,arios qU:1dros designando
a lungiLudes do cr.bos le, 'an 'Lll Maria, Sancto Agostinbo, c S:lIlCLo
AnLonio, dadas por divenlod aneLorcs geogmpho., cujos nomes e
-[1, ·llam cen. ignaclos.

4Sa Relacion de lo sucedido en la expulsion de los Por
tugues êi pretendiendo inuadir las Prou. nB deI Rio de la
Plata Paraguay etc. se poblaron en frente de las Islas de

. Gabriel, desde 25 de ouiembre de 79. hasta _9 de
gosto de 80,

Com. = En 25 de :N ollib.c llego a sie pUCl'lO de n.s :lyres UI1
'ha '1 de 'pacbado por el P. Cbristonal Altamimoo do la.
Comp." de Jbs, Superior de los PP. Missioneros ij a.. isLen
en las loctrina ij tiene a u cal'g ta Sagrada religion
d:1ndo noticia como el Gon.or deI Paraguay le :wiu dado
razou de vna eonfesion ~. ania becbo um morador de
'. Pablo deI Brasil, (j auia llegudo fugi iuo a dha Prou."

dei Paragnay, =

Ac. = Demolios la forlale a por no diuidir las fuersas doi
Presidio, y se li qu 11ta aI R N. S. para ti si fuesse
'erui lo ln. mallue r edificar pues de no bacerlo ,tamos
'Xl ue to a Dueuo.. a ·cidentes. =

Não traz lIome de :mcLor, nem daLa i mas foi o cripta, no pro
prio :lnDO d 1680, lObO dOI oi' dos sueeessos que relata., e parece
ser pal)el de origem official.

Original. 6 ff. não num. 19 X 14.

od. ~~; .ob n,O 13.

E"ia clll'io a relação, l)O"to que simple, ó inLeressunti siffia
pal'a. o hi::lLoric.:o da fLlnu~Lção, .. iLio e tomada. da olonia do Sacra
meuLo pela 1'àrças bi 'panbolas commandadas pelo proprío gov l'

naüor de Buenos Ayros d. J osá de GarI' •
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49. Certificacion deI Maestre de ampo ntoilio
Vera y 1uxica, sobre los servicios prestados por lo 1a
dres de la Compania de Jesus, y los Indios en el sitio ele
la Colonia.

Com. = CerLifico:11 J1úy N Destro ,'tlUOI', à 811 Roal OIlS jo

de las ludia>:, S~i1orus Vil'ere', y Presidentes, y III • eitol'

Goberua 101' y Capitan Gen roll de estas Proviu ia,' [n,J j.

t1'e de ümpo don Josj ue Gal'l'o, Uaballero d I b1tbito uo

SlIDti:..go, do cuya ordon y mandato bo vonido yo Ma 5Lro

do Campo, Antonio do VOI'lI, y {uxiea" 11. uosa! jlll' à IOi:!

;Ll1siL:1110S =
E' clatada. do Forto do Rosario a 4 de soptombl'o d 16 O.

Cópia pOI' leLlrn. modorna, 2 fI'. lião num. 28 X 1~.

Cod. ;~;- f'ob 11.° 1·1.

EsLe loou mon to pn'len '('U li P ,li 1'0 I i\ J gol is a 'ha-'o dcs·

Tiplo no 'lILalogo do sua (;ull 'üç:l,) a pp. 170, '01) o ti ui :

(C 'úrtifiü:lüiun d ,I UoLcl'nadol' do Bu n 5 Ai 1'0. ,d los .. I'·

vi 'ios pro,'tados por lus Indio' en 1 sitio de la 'olonia. lli8 . II

50. Tratado provizional sobr a Colonia do acranlcnto
entre EI Rey D. Pedro 2.0 Princcpe Regente de I orlu aI
e D. Carlos 2. 0 Rey de Castella, feito m Lisboa a 7 d
Mayo de 168I.

Contém 17 artig s.
Em bi panb l.

'ópio, por lettra do XVIII se '1110. 4 tI'. D:1u num. 27 X 12.

Cod. ~~~! sob n.O 23.

o alto da primoim folha" abaxo do titnlo, vom n. IS guinLe

nota., 'scl'ipUt por I ttl'tt .10 p. Franci5üo Jo. é da ,'orl'U:

(C V. Provo da JIi.~t. Genealo(J. dCG aua Real. Tomo 2. png. 151.
Subro isto vi hü pap l feito pai' !tü nos. o liJti tI'O do COI'Jlo 1 li·

plomatieo, o qual encontrou no pl'opl'io moI' üim. LD a sua ruina,

quoro dizor G. (Alexandre ele Gusmão.), "

E. te tm 'taclo provi. iOll aI saiu p la pl'imoira, v z m pOlÍugu z

11:1 Notiâa e ju tificação do titulo c bon .fé com que' . c aMou (t Nova
'afonia do I 'acra1l!ento, &. impl·o. lSa 110 ])I'Oll'io aono de 1681, cOlno

j<~ ficon dido nas Dolas ao n.O 47 do pr sont catalogo.

.d nd:t cm portugu 'Z c bispanhol na ('ollrrção dos trala1los, &I.,

do siil'. B rgo~ de Ca.-t1'o tomo I de pp. 4.78 a 491: 01J o tí·

tulo:
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cc Tratado provif:lional entre o senhor dom Pedro principe re
gente e Oarlos II rei de Hespanha, sobre a restituição da Oolonia
do Sacramento e satisfação pelo ataque feito pel,o governador de
Buenos Ayres, assignado em Lisboa a 7 ele maio ele 1681, e rati
ficado por parto ele Portugal em 13 de junho, e pela de Hespanba
em 25 de maio do dito anno );

extrahido, o portuguez das Provas da Historia genealogica da
casa real de Sousa, tomo II, pp. 154, e o castelhano, do exemplar
impresso em Lisboa no anno ele 1750, isto é, copiado do,' docnmen
tas quo accompanbam o Tratado de limites das conquistas entre d.
João Ve d. Fernando VI, assignado em Madrid a 13 de janeiro de
1750, o impresso em Lisboa na oflicina ele José ela Oosta Ooimbra
nesse mesmo anno, in-4.o

O mappa das terras a que se-refere estc tractaelo encontra-se
no tomo I da referida collecção de tractados do sur. BOI'ges do
Oastro, tirado dos manuscriptos da Oa a dos surs. marquezes de
Penalva,

Este tractado foi declarado sem etreito pelo art. XIV do de
alliança de 18 de junho de 1701 c pelo l1l't, VI do de 6 de feve
reiro de 1715.

Em hi.llanbol íambem se-encontra no Recueil c01nplet des traités
&., do SUl'. Oalvo, tomo I, de pp. 183 a 189, preccdido de uma no
ticia hi torica sôbre a fundação, si tio e tomada da Oolonia do Sa
cramento em 16 O, noticia ésta extrahida de um manuscripto de
Lastarria, art, 16, 20 e seguintes.

61.. Rezumo do tratado Provizional sobre a Colonia do
acramento entre Portugal e Castella feito em Lisboa aos

7 de Mayo de 1681.

Em eguida OCCOITe:

cc Oontom 17 artigos, e foy feyto pela p.• de Oasteb pelo
Duqlle J uvenaço e pelia ele Portu6al pello Duque ele Oadaval
:Marquez da Fronteyra, e o Bi po Secretario D. Fr. Manoel Per." J)

Traz DO fim:

cc Foy conclnido e ,el1al0 em Lisboa a 7 de Mayo de 1681. e
ratifica 10 em :Madrid a 35 do me'mo moz e anno. J)

Cópia por letira do XVIII seculo. 2 ff. não Dum. 27 X 15.

Ood. ~~ sob n.O 24.

Oomo >:~-,' rezum cm Iortllgucz do tl'actado provisional
de 7 de m:üo ele 16 1, acima clescripto sob n." 50.
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52" Cartas escripta en Madrid por D. Diego de illa-
toro aI Tribunal elel COl1ssulado ele Lima sobr la Poblaciol1
ele Portu;:,ueses cn Buenos ayres.

ConLa apena::; de dlla' char~a"J a tiaoo\':

a) Num. 53. Carta 4." ele 27 ele m.c", sobre lo que a mo
bido la Poblacion ele Portuguescs cn Bucn s ayr s,
responelienelo a la Carta ele .0 r 5.

Com. _-En ]a Roo de llegoc:ios y mi 'arla do lü de JUllio de

7D )'11 inu a V.•:.' f'0 quetlaua en l"çelo que lo POl'
iuguezes d 'I J3n'>iil :n-ian pl'elençíonos 11 aqLl L e. Lati ,
p." Yl' a pohhu'>io )' a ocupar eL pue.. lo de la y I:L de [al-

dOllado :r tiel'l':l firme de ell:, ô cn d monLe,iel ô y .. I:L
C], San Gl'Huicl llu lotlo C::1e a I:L onl1tb c1 L Ri le' la

Co~la 1·1 llorl' y Li 'l'1'n fi l'me COI1 la Pl'ou.''' de P:Lmg IUY
Y Dotll'in:l.' qll' t.icl1en los Pac]l'eH cle l:t omp:\Ui:L tle
Jo::;m; en 10. Rios cI'l P:Lmna, y VJ'ngay. _

R' tI:tLaua de lIhel l'id a ",,7 tle março le 1681.

b) Prosigue el 11." 53 el la 4." Carta le 17 ele m.co solir
la Poblacion ele Portugueses en la Ysla ele an Gra
uiel.

Com. = En Carl:.L tlel numero _J..O oon fkL de 27 tI, m,c° do
esLe auo purLiçipe :1 V. I'. 'on Lo la dif;Lin sion lul> J) Li
çia' que se auiall tcnido de ha.uel· elo. alojn.do D.· JO::;l)plJ
G:.Lro 'OUel'llael r ele Dueno::; ayre::; a I ::; POI'Ll1guose::;, ·on
las diferencias que. e oli'ecieron en Ol'eI n a l:t func1azioll
de la CoLonia deL •'ucramen Lo funda n la 'o La Seçen
ÇiOllUI de las Pl'ovinzias deI Rio tI la PlnÜL fl'enL cio IR.
y, la le San Gmuiel )7 lo que PorLugueses sinLier Il 1
llueuo )'n ,idenl eausado Ior el Uouerna.dul' lo qn :LlIian
commol1ido e. Los :misos ht coLte de Li '1)0:1 106 tLparuLo i L
Gl1ern'L con ql). pediull ht sn.tisfazioll =

Ne ta chal'La, cuja tlata é de 6 de junho do refel'ü.lo al1n0 do
16 1, acham-se os 17 arLigos da eonvençã do 7 de maio celebl':tcla
enLre as eorôas portllglleza e hisp'lnhola, de que aeima j:í, 8

-tmctou.

Cópl:a por leUm contempomnea. 8 fI'. não lllllll. 30 X 20.

Cod. ~9§ ob n.O J5.

Quasi ao finalizar a ,_ gllnela. chal'ta, diz o :I II (. lo r :
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(C Tienesc]i' zierto se hordell:1l'a :1 D." Joseph Gano salg:1 do
aqnelle Gouiemo y se p:n't:1 :1 1:1 Cin.d de Cordou:l de! Tucuman
(á margem, por lettra divel' a, lê-se: « Pus:õ a, Chile en Agosto de
H:82. ») donde estura hasta, tener otl':1 horden (si ya no fuese se
baIle en chile donde estaua pl'oucydo) y qne p.ro IleufI,L' las com
benientes sobre t.odo 'e despaehara, haniso en Cadiz de 20G tone
Jadas yente y vinil'nte. l)

A' margem d'esto trecho OCCOITe a seguinte nota:

« Fue este auiso y llegá en Feb.o de 83. eon orden de t;. se
restituyefow.e a los Portugue os el sitio do la Colonia, y lo execuLo
D. Jo cph de TIerr l'U q goberll:1ba la pron.· de Buenos ayre eD
virlud de cedula, en ij. la conccdia Su MaO'.d ê las enformed.~de:

y ::m. encias ele Go\,.or gobernar en e1 tiLulo dc Comíss.o Gen.! de
aqn 1 Presidio. II

Cllmpr observar (lue a,baxo (h~ referida segunda charla, logo
depois de ua dat.a, vem o s gllinte:

« Decret.e'. - En que dice Su l\lg.d quo 01 Ministro de Por
tuga,l a, pnosto on Sll 1'.' manos el dllplica,do de los de ·pacho. qno se
remit.ieron aI Duque de Jouenaço en los quales se mandana a, D."
Joseph de Garro 'alieso deI GOLLlerno de Bueno. aJl'es y pasase
a la Ziu.d de Conlu\la, d 1 Tucuman pediendo de part deI Prin
eipe Sn Amo qne no se ponga en ejecuzion e.ta horden y qno
a,ntes bien se irua S. M. tener pre . ente a D. Joseph p.ro fanore
c01'lo :r honrarlo y quo esto so tondra. ntendido en 01 Consejo por
quo on esta ynte1i o'oncia dispanga ta,mbiol1 a O. Joseph Garro las
hOJ den s ne es arias afin do quo so eIlcamino a sentir su Goniemo
de ehi1 , y on sn ex." s le embia Z.I. pum que sin embargo do la
dada, pus a sernir a ehile. ))

E em eguida, mas por 1ettr:1 ogual ri, da' duas notas quo
acima ficam reprodnzidas, se-lê:

(C Senalá Su l\lag.d Catholi a ai L.do D. Luis C rdcno Monzon
d 1 Habito de Sant.iago Oydor dei Consejo de rndias, y aI Capitan
Jo oph Gomez Jurado, :r aI P.c Juan Carlos Ando iUa insigno 1\1::'1
thomatico do 1:1 Compania de rn para q. con otro tantos do
Portugal r solviesson esta, elifforollcia en Badajoz: donde se hizo
la Junta oxpro ada n la Cal itruaciones de a,l'1'iba, y haniendo
ali lo C011 ygnal. ,-ato' una y otr:1 Coromlo, . o dev lvio aI. Uillmo
Pontifice~ para lo qual pnrti a Roma el dho P.c Ando illa por p. to
elo a tilla: .r bUIl iemlo mudo poco despues n Roma i 14 elo
Abril cle 16 -. siny. -lo paL·te ti Portugal fuossc quiou tl·at.asso la
mat.oria. 011 -Roma estanco alli sin tmlaL'50 mas de olla: ni los
e ti bion a. 10 Portugneso q. so trat.e por j u' ticia; porq. os cierto

•
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no lu ti ncn como dcmuestra el S.r Cel'deüo n 1 in, igne tratado

~. imprimio do sta difer llcia en (1' fueron onc:lnidof; lo, omi.~ ..

de rOl'lllg:lI on Ba,daj z sin ten r (I. re p nder. ))

O tl':lc:ta,do, que a,cêrca da que. Lão pel:1 p:1l'l <111 IJiFlp:lnlill

imprimin Cordeüo y :M:onçon, a que s r fel' o final d' sl:t nolo,

acha-se aci ma, descl'ipto nas nota ao n.O 47 d' ,t ea to lo~ro.

53. Copia de Carta informe de D." Antonio ele V ra
Muxica, cn la q.l da cuenta aI R y por menór ele lo aca 

cido en 1 elesalojamiento ele los Portugueses de las Islas
de S." Gavriel, adonele se haIló ele Gov.o,· de las armas.

Fha en la Ciudacl de S.l" Fee a 24 de Dic. de 1682.

Com. - Senor. - EI .Ml'e de ampo .Antonio de V m Muxi a

a ('uio Clll'gO stubo el 'ou.O de Ia~ Arma, de . IV Y
C::lholiea lI'l:ag.d ell el desaloxami nlo de 10, POL'lUgU s s
de la, 1. las de San G:lhri 1 por hOl'll n de 1 Gonel'nador

D." Jo'eph de GUl'l'O que c nfil'mo I Vir1' y d 'RLo

J1eynos 1'eeono. iendo que ln. noliçia quc prctendo dar

11 estu pue lon . cr de credito a. lo snçedido entons. os y
otms de prencnçion p.n el r0I aro d la. lotaI Hu}'na. qn

amcnaza a nstas Prouillçia. =

'ópia ·ontempo1'allen. 2 ff. niio nUIl1. 28 X 11.

Cod. ~~~ sob n.O lu.

'l'l'actn do sitio c tomada d:t 'olonia do ,: mmenlo prd.

J Of'Ú de GalTO cm 1680, dando nU'i/L 1l0til:ias e I0l'lTI no1' S do

certas oe 'lllTcneins relutivas ao mesmo olljcelo.

Como nf[o deixam de . er interesfmntos a.. primeiras informa

ções d:u]:u; pclo auctor ao seu rei, pnssamos a r produzi-Ias;

cc Estando n Buenos arre.. bi los Anltas con ii si dio qncntla

a, V. }fag.d de el suçesso de .0 Gabriel y n ellos recono si Ilir

diminuL08 r faltar los l'equerimi nto, r protestas que eo llombre

de V. lIbg.d bi, e aI POl'ltuO'uez de alnjasse auiClldolos yo cml iad

01'iginales:lo I dilo GOLl.or Don JORFle)lb I Gano pura sto recto

J' al1TI'llle en ,no esta lo Ll. tançinl sin° mllllogo paI'::\' la justificas ion

(on lne f'C ]1L'ossedio h:lz n mLl 'ho aI ca. so los 'qu se omiLiel'on

que de lo. tanto.. qne saque aLlthori ..ado de mi eCl' tt.ou ;u 'ITa

remito 10Fl que acompaí'lan a c, ta Hill persundil'me a qll fLl sse

maliçia do 01 Gouernlltlor el no UUCl's'e pue 'Lo por qu aicm pr

c I c Ri 8U buen çelo, aunqne no ludo seria. c.Llidado de el la lo

que ]0 as~i. lia lnouido de algu:l afecto deI Gouel'lludo1' POl tuguez:

])i :p lo mllnjfie..ta el aucr1e 1 l'miiido SCl' uil' "l'11a artla a FiU
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Prinçipe ugclla de la "cr bel C11 lo maF; ustullçial de clln r de
descI' dito fi 11ucstrru:; Armas PUCR diçe que el itio se combirtio e11
inLerpr sa y que lo acomeLi C011 sei' mill .oldados . icndo e. ros ell
cl numero di miiad mcnos, como tambien Irt c011tmdiçion que se
Laze, cn qu dis. e elho GOll.OI' PorLuguez !Tues si estubo avizado,
r querido r zitiado como pudo sor, ni fue iniiel'})J'e a.

«( No cs meno: silliestro lo q lIe afirma que los Padres ele 1:1
oml)afiia de J esu bizieron pri. ionero a Jorge Suarez mazedo y

que guiallan y capitaneauan los esquadrones de los Indios y que
son los que los dis iplinan y acliesiran en las Armas que maneja
r(,u: los que tubc eDton se debieron la diçiplinrt militar a mi
'uidado y a el de los Cauos r ofiçiales eRpai'ioles puestos por mi

bordeu l)ara que los guia. seu j y los dbos Prtdres que binierou aI
ex rçito 101' Urtpellanes 8010 'irbiel'on con ln, onseílanssa e. piritual
vnos exortando con paI abra 01 espiriiu y Otl'Ofõ çelcbrando ai
mesmo tiempo ii acom tii a la fortaleza: y trtll siniestro imforme
no puede, a mi bel' naçer ele otro prinçipio que ele el natlU'al o lio
y adb l'çion que la naçion Porttugueza tiene a elbos Paelres ele la
Compania que assi ten en las DoctriDas: Tambien es barto mali
çios o lo que on elba Cartia afectta de elo. amparo en su Gentte
düuin uyendo el llumero do sus soldados siendo si rto ,e ballaron
mas de quinientos Portugu sos y mamelucofl toclos bieu asperttos
r [iestro.' eD el mail jo de lafl Armas como. e reconossio en mas
de dos boras y quarto que duro el comuaie d:1.I1donos repetida:
cargas de Al'lillorin y mosqueteria F;in faltar a la bord u militar
C011 que 01 duo Gou.or Porituguez 'on l)alabras afecttadas logm
en till Informo con I di. imulo de vituperio a la Gente de el J3l'a
çil, a Jn. contedad de el nuIU 1'0 y su poea ovediensia, el dosprocio
oontra la Armns d V. Mag.d j pozofia y venono de quo ba llono
dbo ImD rme como de 01 pareçe que tongo por Slll eluda que 01
duo Gou.or Don J ossepb de Garro lo trago y passo inadberttido,
o pors uadido do oiro impnl. O por que cs SiCl'ÍO quo el buen çelo
que yo lo r conos i cn la: bordenes quo me dio no a.dmite otm sos
pecha. ))

No fina.l d'osia cbm'ta, quo p l't no u ao Arcbivo ele Cordova,
ga.veta 37, occorro o .ogllinte:

«( De esta Cartta se saco testím.o autorisado ante el AlcalJc
bord.o y e comIrouo de cl ::lU.O y se remitio aI P.o Altam.o y
tambien el original. »

Ila outra cópia d'o te clocumeniol mas por lettra moel 1'na e
tenclo o guinto titulo:

«( Repr s ntacion al Rcy deI Maostre do ampo Don Antonio
de era Muxica.»
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'011!"1, de 4 11 não num., que 111 li ln 2!:) eC'l1Lim. d nllul'íl
por 12 d' largo.

Cad. -fl§ .ob n." 17.

Ambns as cópias ,d'a ta charta foram de Pedl'o d Angelis,

nc!lal1l-se i nd ic:ndnR no en {alago do Rua eolleoção, a p: i Ilt i I'a a pp,
13-t, sou o titulo:

(C Tnfol'lll d\.;I CúJ))::mdanLe do :11'01n, :à1nxi(;~\ d lo ncne ·it.!o

011 el d ':-l:t!njo dIas P rI Ut!:1l se' de 'Ia Coloni:1, 1G82 " ;

c fi segllnda, fi pp. no, sub 'RL/uuLl'o liLu1o:

cc J~Opl'cs()"Iltn(;'i 11 d -1 Gobel'll::tdol' de 13u no. Ail', aI R 'j',

f;ubl'e ,':nil' oélll'J'e11eias de1 :sitio de ln 8010n:a. 1G 3. I)

FIM DO TOMO I.

---._. --
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