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BRAZIL E~1 GERAL

(Contimw;ão)

54. Chartas de Affonso Furtado de Castro do Rio de
Mendonça, visconde de Barbacena, do Govêrno interino,
de Roque da Costa Barreto, de Antonio de Sousa de 'fe
nezes, e de d. Antonio Luis de Sousa Tello e Menezes, 2'
marquez das Minas, governadores e capitães generaes elo
Estado do Brazil, desde o anno de 1672 até ao de 1685.

Cópia por lettl'a moderna do livro do regi to. ",10 traz ti-

tulo. 201 ir. num. 27 X 18.

Cod. P~~.

Contém:

fi. I. - Carta que se escreveo ao Capitão mor da Ca
pitania de Porto Seguro Sebastião de Moura,
sobre as duvidas que tem os Officiaes da Ca
mara.

Datada da Bahia a 2:l de septembro de 1672.
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fi. IV. - Carta que se escreveo ao Provedor da Capitania
de Porto Seguro Marcos lVlaIheiro Pereira.

De 30 de se])t mbro do mesmo anno.

ff. 2. - Carta que se escreveo aos Coroneis do Recon
cavo sobre a cobrança do donativo.

De 13 de octubro.

Carta que se escreveo ao Capitão mor do Morro
Antonio Correa Pestana, e em sua ausencia ao
Capitão de sua guarnição Pedro Lobão :Mon
teiro.

Da me ma data da precedente.

ff. 3 V.- Carta que se escreveo ao Sargento malDr do
Camamú Francisco de Oliveira Tour.o

Da. mesma. data.

ibid. - Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
da VilJa do Camamú.

Da mesma data.

ff. 4. - Carta que se escreveo ao Capitão mor da Ca
pitania de Sergipe deI Rei JOãO de Munhos.

Do 20 de o(;tubl'o.

ff. 4 V.- Carta que se escreveo ao Capitão mor Ago~~

nho 'Pereira Bacellar sobre os comboios das fa
rinhas.

De 18 de octubl'o.

ff. 6 v.- Carta que se escreveo ao Capitão ManoeI da

Costa Moreira.
De 26 de ocl,ubl'o.

ff. 7. - Carta que se escreveo ao Governador da Con
quista Estevão Ribeiro Baião Parente.

De 4 de Dovemuro.

ff. 8 v. - Carta que se escreveo ao Sargento malDr p-e
Conquista Antonio Soares Ferreira.

Da me. ma data da precedonte.
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ff. 9 v.- Carta que se escreveo ao Capitão Antonio Af
[onso Vidal da Conquista do Certão.

De 5 uo no,embro.

ff, 10. - Carta que se escreveo ao Capitão moI' Braz
ROlz de Arzão da Conquista do Certão,

Da mC<ll1a uata da procodente.

ff. I I. -, Carta que se escreveo ao Capitão moI' Braz
RoÍz. de Arzão.

De 11 du novembro.

ff, 13. - Carta que se escreveo ao p.e ManoeI Coelho
Gato.

Da mesma data da. prcc ~(lentc,

ibid. Carta que se escreveo ao Sargento ma:or ~ n. to

Soares Pereira,
Da mesma clatu,

[{ 14, - Carta que se escreveo ao Capit2.o i\IanoeI da
Costa Moreira.

Da mesma clata,

ff. I.:\- V,- Carta que se escreveo ao Capitão Francisco Bar
bosa Leal.

Da meSll1U data,

ff. 15. - Carta que se escreveo ao Cap;tão moI' Agostinho
Pereira.

Da me, ma data,

ff. 15 V.- Carta que se escreveo ao Capitão mor Thomé
Dias Laços.

Da me,'ma dut:t.

ff. 16, - Carta qne se escreveo aos Officiaes das Camaras

do Cairú e Boipeba solJre se cobrar o donativo
execu tivamen te.

De 15 de no\'embro.

ff. 16 v. - Carta que se escreveo

gipe deI Rei João de
De 1 do llO\'OITl UI' .

ao Capitão moI' de Ser
Iunhos sobre os presos.
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ff. I i V.- Carta que se escreveo ao Capitão ManoeI de
Hinojosa.

De 33 de no\"embro.

ff. IS. - Sem titulo.
Da data tia precedente.
Tract:l de fuga' de marinheiro de nma mlu.

ff. 19. - Carta que se escreveo aos Offic:aes da Camara
da 'illa do Camamú.

De 23 de no,omuro.

ff. 20. Carta que se escreveo aos Capitães do R con
cavo e duas ao Cairú, e Boipeba.

Da mesma data t:a plecedente.

ff. 2 I. Carta que se escreveo ao Sargento maior da
Vala do Camamú Francisco de Oliveira Tou
rinho.

Du, mesma dnta.

ff. 22. - Carta que se escreveo a ManoeI da Costa sobre
a farinha que ha de remetter a esta Cidade para
o Galleão S. Pedro de Rates.

De 2!J tle novembro.

ff. 23 V.- Carta que se escreveo ao Capitão mar Br 1Z
RaiZ. de Arzão.

Do último de novembro.

ff. 25. - Carta que se escreveo ao Sargento malar An
tonio Soares Ferreira.

Da me~ma data.

ff. 26 v.- Carta que se escreveo ao Deão e mais di~rni:

dades e Conegos do Rdo Cabido Sede vac. te sobrf'
mandarem encommendar a Deos a boa viagem,
e bom successo do Galleão S. Pedro de Rates.

De 7 de dezembro.

fi. 27. - Carta que se escreveo a todos os Conventos
desta Cidade sobre o mesmo particular.

Da mesma dnta da pl'ccedente,
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ff. 27 v.- Carta que se escreveo ao Capitão mor da Ca
pitania de Sergipe deI Rei sobre a proposição
dos sugeitos p.a a Companhia do Capitão Mathias

Leal.
Do 23 do dezomLl'o elo roforiLlo anno de 1Gi2.

ibid. Carta que se escreveo ao Capitão
Fonceca Farinha, digo Tourinho.

Do 2 ue janeiro de 1673.

icoláo da

ff. 28. Carta que se escreveo aos Officiaes da Calnara
da Villa de Boipeba.

De 3 lle jun 'il'o elo me~mo allDO.

ff. 29. - Carta que se escreveo ao Capitão Manoel da
Costa Moreira p." ter prevenido as embarcações
para os Paulistas virem para a Cidade.

De 5 de janeiro.

ff. 30'.- Carta para o Ajudante Manoel Fri. Teixeira
para se recolher com a gente de S. Paulo.

Da me. ma d:ü:l. du, precedente.

ff. 3 I V.- Carta que se escreveo aos Coroneis do Recon
cavo, e desta Cidade sobre se fazer o lançam. lv

do donati vo do dote e paz.
De 11 de janeiro.

ff. 32. - Carta que se escreveo ao Coronel Affonso Bar
bosa da França para mandar aos mocambos.

De 13 de janeiro.

ff. 33. - Carta que se escreveo ao Governador da Con
quista Estevão Ribeiro Baião Parente para q. se
embarque com toda a gente do Certão.

Do 14 de janeiro.

ff. 33 V.- Ca.rta que se escreveo ao Capitão Manocl da
Costa Moreira parct que deixe vir os Paiaiazes
a esta Cidade.

Du, me ma data da antecedente.
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ff. .34. - Carta que se escre\ eo ao Coronel Affonso Bar
bosa da França sobre mandar barcas para virem
os Paulistas.

Dn. mesma dat:\.

ff. 35. Carta que se escreveo ao Capitão mor JOãO de
Munhos para remetter um preso.

De ~o de janeiro.

ff. 35 v. - Carta que se escreveo ao Capitão mor do Morro
Antonio Correa Pestana.

De 23 de jttlleil·o.

ibid. Carta que se escreveo ao Capitão Pedro Lobão.

Dn. mesma data ela precedente.

ff. 36. - Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
das Villas do Cairú, Camamú, e Boipeba sobre
mandarem farinha.

Da mesma data.

ff. 37. Carta que se escreveo ao Capitão mor JOãO de
Munhos da Capitania de Sergipe dIRei para
mandar condusir mantlm. to para os Paulistas.

De D de feíereiro.

ff. 38 V.- Carta que se escreveo ao Capitão B."'· c1a ]\Iotta
Peixoto sobre mandar clareza das pessoas, que
derão a farinha para o Certão.

De 14 ele fevereiro.

ALJaxo lê,se:

(C E.,tt1. carta acim:1. se e. CI' v o imubem aos Capitães

Antonio Guedes de Paiva, ~t\ ntonio F1'2. de Cima, .Fel' 'fio
Pereim de Faria, CllristoíiIo C:Líaleante e Albuquerque:
Francisco Barbosa Leal, e ao Alferes da Companhia que
foi de Sebastião Gl~. AI'unha no Ignt1pe. »

Carta que se escreveo ao Coronel Affonso Ba!
bosa da França sobre os Cavalheiros e Fidalgos
não passarem mostra.

De ... cle feyereiro.
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fi. 41. - Carta que se escreveo ao Capitão Francisco Dias
de Avilla sobre a condução dos Indios que ba
de trazer.

De 19 de fevereiro.

ff. 41 \ . - Carta que se escreveo ao Capitão mor Thomé
Dias Laços sobre a condução das farinhas e con
quista.

De 27 de ii vcreÍl'o.

ff. 42 \'.- Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
da Villa do Cairú, para se não fabricarem nella
engenhos.

Da mesmn. lata da precedente.

Em uota lê-se:

cc Esta m.roa earta se c cl'o,eo as Cam."" do C:unamú

e Boipeba, exccpto as regras que começa de te signal t
e aen.biIo DO me mo t. ))

ff. 43 V.- Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
da Villa do Cairú sobre o mandarem pessoa
para se ajustar o conchavo da farinha, e aos
Officiaes da Camara das VilIas do Camamú, e

•
Boipeba.

Da mcsma dnta.

rc 44 \'.- Carta p.R o P.o Jacobo CocIeo.
De 28 do fc,cI·oiro.

ff. 45 \".- Carta para os Officiaes da Camara da \ illa de
Boipeba sobre as duvidas que tem com o Ca
pitão Nicoláo da Fonceca.

Da mC:3IU:t data da procedente.

ff. 46. Carta que se mandou ao Capitão Nicoláo da Fon
ceca para vir a esta Cidade.

DI\. mesma data.

f{ 46 \'.- Carta escr;pta a Francisco Gil de Araujo.
Do 1.· de m~U'çl).
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ff, 47. - Carta sobre os Indios que esta noite fugirão ao
Sargento mor dos Paulistas.

Da mCSl1ln (1:.ta tIa pj·ecedente.

ff. 47 Y.- Carta qllC se e. cre\ co ao r.o Superior da Aldeia
do Spirito Santo.

De de março,

fi. lS. - Para os Offici;],es ela Camara da "\ illa do Cama
mú sobre a farinha para a não ela Inc1ia, e di
nheiro do donati\'o.

D 8 ue l1Hrço.

ff. 49. - Carta que se cscreveo ao r.o Provincial da Com
panhia de Jesus.

De 18 de mal'ço.

fi. 49 v.- Carta que se escreveo ao Capitão mor Thomé
Dias Laços sobre lhe m.'l:lr 2 @ de breu para o
concerto elas canoas.

De 20 de l11:u'ço,

ff. 50 V.- Carta q. se escreveo ao Capitão mor Thomé
Dias Laços sobre largar mão do concerto das
canoas.

Dn. mesma. data dn. precedente.

ibid. Carta que se escreveo ao Capitão Manoel de
Hinojosa.

Da. mesma data.

ff. 5I. Carta que se escreveo a Francisco Barbosa.
De 28 de março.

ff. 52. - Carta que se escreveo ao Capitão mor ThlJme
Dias Laços.

De 6 de abril.

fi. 52 V.- Carta que se escreveo ao Capitão mor Gasf lr

Rolz Adorno que se ausentarão (os Indios que
vão no rol incluso).

De 7 de abril.
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ff. 53. - Escripto que escreveo o Secretario (Bernardo
Vieira RalJasco) em nome do Sei'ír. G.' aos Pre

lados das Religiões.
De 9 de alJ1'il.

ff. 53 V.- Carta que se escreveo ao Coronel Guilherme
Barbalho.

De 13 ue nhril.

ff. 54. - Carta que se escreveo ao Capitão 'Tanoel da
Costa Mor. n

Da me nn data da precedent,.

ff. 55. - Carta que sé escreveo a D. Diogo Camarão.
De 13 ele abril.

ibid. Carta para o Capitão Francisco Dias de Avilla.
Niio traz data; provavelmente por lap O elo copista.

ff. 55 \.- Carta que se escreveo ao Coronel Guilherme
Barbalho Biserra.

De 23 de abril.

ff. 56. - Carta para o Coronel Guilherme Barbalho sobre
o comLoio suspender.

De 4 de maio.

ff. 56 V.- Carta para os Officiaes da Camara de Boipeba.
De 7 de junho.

ff. 57. - Carta que se escreveo aos quatro Coroneis do
Reconcavo desta Cidade sobre o donativo.

De 2 de junho.

ff. 57 V.- Carta para o Capitão Olor elos Ilheos sobre o
provim. lo do Provedor dos defuntos e donativos.

De 13 de jnnho.

ff. 58 V.- Carta que se escreveo ao Capitão Olor do Rio
de S. Francisco Dom.oo Pinto do Rego sobre a
mesma Missão.

De 10 tle junho.
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Carta que se escreveo a Theoc1osio da Rocha
sobre a mesma Missão.

Da mesma ua([\, da procodente.
Abaxo OeC01'1' :

(C E~ta. mcslU:"\, carta o c.; 'l",eo a João P reit'a »

fi. 59 Y.- Carta que se escreveo ao Capitão Manoel Go
mes Rabello sobre a mesma Missão.

De 1-! dc junho,
E'stns Íl'ez eLarla ,ersam ôL, e fi missão dos l'oli

gi030S enpu 'Linhos fraucexes, migo iouarios apostolicos, que
assistiam llLl'e o indígoull do uma da parto' do Rio de
S. Francisoo, mamlando- o dar todo o appôio e protecção ti
dicü\ mi><são.

ff. 60 V.- Cart; que se escreveo a Camara desta Cidade
sobre estar o povo apertado e não se lhe poder
lançar finta este anno de 1673.

1)e 12 de junho.

ff. 61 V. - Carta que se escreveo élOS Ofticiaes da Camara
de Sergipe deI Rei sobre concertarem a Cadeia.

De ~9 de junbo.

ff. 62. - Carta que se escreveo ao Provedor mor da Frl
senda Real de Pernambuco André Pinto B1.r
bosa.

Do 1.0 de julho.

ibid. Carta para o Governador da conquista Estevão
Ribeiro Baião Parente sobre a conquista dos Ma
racás.

De 14 ue julho.

ff. 63 V.- Carta que se e~creveo a Antonio Soares Fer
reira, Sargento maior da conquista sobre se não

fazerem partilhas no Cert:lo.
De 15 de jlll~o.

ff. 64. - Carta para o Capitão para a farinha do

comboio.
D..l 19 do julLo.
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Para o Capitão mor Agostinho Pereira.
De 2a til' jlllho.

ff. 66. - Pal-a Gaspar Dias do Aporá..
1), la de jlllho.

ff. 67. - Carta que se escreveo ao Capitão mar de Ser
gipe del Rei JOãO Munhos para por pessoa de
satisfação na companhia da Itabanhana.

De 2:3 de julho.

ff. 68. - Para o Capitão do Rio das Caravellas Agostinho
Coelho.

Da me Il~[l, c1at:\ e1:1 prereclente.

f{ 68 v. - Para os Officiaes da Camara de Porto Seguro.
Da me. :na Llat:1.

ff. 69. - Para Marcos Malheiro Pereira.
Da rnesm3. d: ta.

ff. 69 Y.- Para o Capitão moI' de Porto Seguro Sebastião
de Moura.

Da mesnn clata.

ff. 70. - Carta para Estevão Ribeiro Baião Parente avisar
o dia em que ha de chegar a Cachoeira.

De 28 cle julho cio rrfericlo anuo de 1673.

ff. 70 \ .- Carta para o Capitão mor Braz RoG: de Arção
em resposta GO aviso de ter rendido a Aldeia
co Cam:são.

Da mesma d:\ta da prececlente.

ff. 72. - Carta que se esereveo ao Cabo dos Paulistas
c ue andayão no Certão do Rio de S. Francisco.

>

De 7 ('e mn:çl) ele 1674.

ff. 73. - Carta que se escreveo a João Munhos Capitão
n~or de Sergipe eleI Rei sobre a recommendação
de D. RO Caste:lo Branco, Proyedor c Adminis
trador das Minas.

D lide março (:0 mesmo :11 no.
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ff. 74. - Carta para os Officiaes elas Camaras das tres
Villas, sobre o haverem ele mandar um ereador
ajustar o conchavo.

De 4 de abril.

ff. 74 V.- Carta que se escre\'eo aos Officiaes ela Camara
do Cairú sobre os cana\ iaes.

Da músma unta [t, antecedente.

ff. 75 V.- Carta sobre Henrique H.m· para o Capitão mor
ele Sc:rgipe elel Rei.

De 5 de tlul'il.

ff. 76. - Carta para o Capitão mor de Sergipe eleI Rei.
D:.t mcsma data da pl'CC;CUenLe.

fr. 76v.- Carta para o Capitão mor ele Sergipe elel Rei
sobre ter-se promptos os 500$ reis para D. RO
Castello Branco.

De G de abril.

Carta que se escreveo ao Sargento mor Belchior
ela Fonceca Saraiva sobre D. R.' Có.stello Branco
e as ~11lnas.

Dc 5 de abril.

ff. 78. - Carta que se escreveo a Camara desta Cidade
sobre o gasto que se fez na conquista.

De 7 de abril.

fr. 78 v. - Carta que se escre\ eo ao Coronel
Silva sobre o donativo.

Do ],0 de abril uo dieLo al1110 de 1G;4.

censo da

ff. 79 V.- Registo ele uma carta que Antonio Guedes de
Brito cscreveo ao Siir. Affonso Furtado sobrp as
minas em resposta de uma de 'J a qual
carta foi para Lisboa.

bntacla da lhIUi/, :1 30 de drzcmuro do 1673.

fr. 80 V.- Carta que se escreveo aos Coroneis sobre a
prisão de ManoeI de AlmeidaJ Solelado da con
quista, e Matheus Dias molato.

Do 20 de alJl'il uo 1GU.
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ff. 8r. - Carta que se escreveo as tres Villas sobre man
darem Procurador para o conchavo sobre a fa
rinha.

De 19 de maio.

ff. 82. - Carta para o Administrador das mmas D. Ro
drigo de Castello Branco.

De 25 de maio.

ff. 82 V.- Carta para JOão Peixoto Viegas.
Da mesma. d:1ta. da preeedenle.

ff. 83. - Carta para todos os Coroneis sobre o donativo.
De 28 de m:1io.

ff. 83 v.- Carta para o Capitão Francisco Dias de Avil1a.
De 13 ele junho.

ff 84.. - Carta para o Ajudante Manoel Fri. TeL'Ceira.
De 18 d~ junho.

fi. 84 v. - Carta para Francisco Barbosa.
Da mesma el:1t:1 da precedente.

ibid. Carta para os Officiaes da Camara do Cairú
sobre o conchavo.

De 21 ele julho.

ff. 8S v.- Carta que se escreveo a Simão de Sousa dl
Tavora, Capitão mor do Galleão N. Senr." c o
Rosario e S. Caetano p." o provar nes~a Bàhia.

De 11 de ngoslo.

ff. 86. Carta para os OEficiaes da Camara do Camamú
que acompanha um requerim. to do povo.

De 23 ele ngo:;to.

ff. 86v.- Carta que se escreveo ao Capitão Jorge Soares
de Macedo sobre a ração dos Soldados q. forão
com elle a Sergipe deI Rei.

De 28 de ago to.
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Carta que se escre\ eo a D. Rodri;o Castello
Branco, Administrador das mll1as.

De 27 de agosto.

ff. 87 \.- Carta que se escreveo ao Capitão Gonçalo de
Moraes Teixeira sobre os ln lios que se manda
rão vir da Aldeia elo Sargento mor B."" ela Fon
ceca Saraiva.

De 7 de scptemul'o.

ff. 88. - Carta para os Officiaes da Camara da Villa do
Camamú sobre mandarem um Vereador p." reti
ficar o conchavo que Lucas de Miranda assentou
com aCamara d sta Cid."

Dn, me,"]JJn, clnfn.

fi. 88 V.- Carta para o Capitão mor da Capitania de Porto
Seguro JoãO "\ iegas Horta sobre o. Cabo que
mandou preso e ou tros particulares.

De 12 de septemb.l'o,

ff. 89 V.- Para o Capitão Jorge Soares.
De 14: de . eptcmUro.

ff. 90. - Carta que se escreveo w OL:vicor c:a Capitania
dos Ilbéos lVIanoel Peixoto de Eça sobre não
n:olestar os n:.oradores.

1'e 17 de sepclllll'ú.

ff. 90 V.- Carta para o Cap:no Domingos ROIz sobre a
entre.;-a elas pedras.

Da l11e>:ifiln data da prccCth:l1te.

ff. 91. - Para os Officiaes da Camara da Villa elo Cama
mú para prenderem a An:on',o ele Bulhões.

Du 23 lle Ee.;.:>tumLl'o.

ff. 91 v.-- Carta para o Capitão CLris:ovão ela Cunha sobre
os Franceses.

De !) de octubro.
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ff. 92. - Carta que se escreyeo ao D.r Christovão de
Burgos em resposta de outra.

De 20 de o~ll!uJ·o.

f{, 92 V.- Carta para D. Rodrigo Castello Branco sobre
algll ns particulares.

üe 2.3 de oclu bl·O.

ff. 93. - Carta para D. Rodrigo Castello Branco.
J)n, l1l o 111 a dn!:t da jll'(}cetl 011 te.

ff. 93 V.- Carta para João Pei.'oto da Silva sobre a devaça
que tirou da morte de um molato.

D' 20 d" O(·j !Ibm.

ff, 94. - Carta l~ara o Capitão mor de Sergipe deI Rei
João ~\Iunhos sobre dar 30 Indios para uma en
trada que se manda fazer aos mocambos.

])0 23 de o ·tuuro.

ff. 95. Carta para D. Rodrigo de Castello Branco.
De 2 de octnbl'O.

ff. 95 V.- Carta para o Capitão mor de Sergipe deI Rei
sobre os presos que mandou para a náo da
India.

Jhl m('~ma data da precedente.

Carta ra~a o Capitão Domingos ROIz ele Car
valho.

De 8 de no\cmb1'o.

ff. 96 v. -~ Carta para o Coronel Affonso Barbosa da França
sobre os negros fugidos.

De 1-1 de 11o"e111l1ro do referido anuo de IG7±.

ff. 97. - Carta para o Cap:tão mor Francisco Dias de
villa.

De 8 de julho de lG75.

ff. 98. - Carta para o Coronel Affonso Barbosa ela França
sobre a cobrança da Companhia elo Capitão Ja
cinto Ribeiro.

De 2 de age lo do mesmo anno.
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fC 99. - Carta para os Coroneis sobre os assucares que
estão pelos engenhos para a carga do na\ io do
aVIso.

Do 2D de julho.

ff. 99 V.- Carta para o Juis dos Orfãos desta Cidade sobre
o dinheiro dos Orfãos.

De 16 do ngo. Lo.

ff. 100. Carta Fara o Capitão mor da Capitania dos
Ilhéos Manoel Peixoto de Eça.

De 21 de n.go to.

ff. IOI. - Carta para o Coronel Affonsa Barbosa da França
sobre propor sugeitos para a Companhia do Ca
pirão Jacinto Ribeiro de Almeida.

Do 27 de agosto.

ff. 101 V.- Carta para a Camara de Boipeba sobre as fari
nhas.

Do 30 do agnsto.

ff. 102. - Carta que se escreveo ao Capitão Manoel de
Hinojosa que acompanhou uma ordem q. se
mandou a Cam." do Camamú p." se tomar uma
sumaca p." elle vir, e a 111.· gente q. com elle
veIo.

De G elo scptombro.

ff. 103. - Carta p." o Capitão mor da Capitania de Ser
gipe deI Rei JOãO l'vlunhos sobre nomear sugel
tos para a Companhia da Cotinguiba.

De i2 de soptembl"o.

ibid. Carta para os Officiaes da Camara de Boipeba.
De 20 de septembl'o.

ff. 104. - Carta para os Officiaes da Camara da Villa do
Camamú sobre mandarem repartir O sal que o
Senado desta Camara lhe enviou.

De 23 de septembro.
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ff. 104 V.- Carta para os quatro Officiaes Coroneis sobre a
finta do sal que acompanharão as 4 cartas da
Camara desta Cidade.

De 26 de ~epterubl'o.

ff. 105. - Carta que se escreveo aos Coroneis acerca da
cobrança do dinheiro elo sal.

De 1 de ocluuro.

ff. IaS V,- Carta para o Capitão (sic) da Silva Daltro sobre
cobrar a finta que se eleve na sua companhia.

Da mcsma dult1 da precedente.

ff. 106. - Carta para o Coronel Guilherme Barbalho Bi
serra sobre a finta elo sal.

De 2~ de octubro,

ff. 107, - Carta para o Capitão mor da Capitania ele Porto
Seguro sobre a carta de administraçãO que leva
o Capitão mor JoãO Viegas Horta.

D 1.0 dc lloH'mlJl"o.

ff. 108. - Carta para o Capitão mor Francisco Dias de
Avilla.

De 7 do nO"Clll bro,
E' assignada pelo Seel'ctario do Estado Bernardo Viei.ra

Ra'Hsco, em eonsequeneia do vi eonue de Bal'baceun, se
·R<:l1a.l' s(/Ilfjra,do oitl) vezl's de uma el is/pela que passou a
~ upprei:'são de Ot/1'IIlI1 e não poder es<:re'l'ur,

Aqui poi tel'minam as cl1:lrta:< do govêl'l1o do vis-
conde de B:lI')Jl\rcna, e c0111eça11. a do GO'l'êl'nO interino.
Veja-.'c o que fica dict.) a pp. 368 e 411 do tomo.I do pre
sente Catalogo.

ff. 108 \,- Carta para o Coronel Francisco Dias de Avilla.
De 27 de novembl'o do dicto allno de 1675.
Com, = Recebemo a carta (. V m.·· escI'evia ao Sür

Affunso Furtado de Mendonça que está em glo
ria. =

ff. 109 \,- Carta que escreveo o Governo aos tres Coro
neis sobre Vlrem os assucares para a carga dos
dous avisos.
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De 28 de novembro do referido :1.nno elo 1675.

CO?Il. = Com'em ao serviço de ,. A. C;. com SlUUm:1

brevidade se 1110 despache logo logo dous avisos
p." ei-te Govorllo 'onl:1(sic) da mort.edo S.orAft'on o

Furtado de Castro do Rio ue :llendonça, Gover

nador e Capi tão geral deste E 'lado, cm cujo lugar
nos deixou. =

H. 110\'.- Carta que se escre\'eo aos Coroneis do Recon
cavo sobre o Bando e as farinha

De 3 ue .i~llH'il'b de lOiG.

ff. I I J. - Carta para os Officiaes da Camara da Villa do
Cairú.

De 7 de fc\-ereiI'O do l11e::;1110 :1.nn:>.

ff. I I I V.- Carta que se escreveo a Gaspar Roíz Adorno.

Do 1- de fc\'erci I'U.

ff. 112. - Carta que se escre\'eo ao Coronel Francisco
Dias de Avilb.

De ~8 do fe"el'l'il'o.

ff. 112 V,- 'Carta que se cscrcv'o aos Officiaes das Cama

ras das Villas do Cairú, Camamú, e Boipeba.

De 4 de 11Ial·ço.

ff. I [3. - Carta para os Coroneis.
De 2 Ue mala.

ff. I 13 v. - Carta para todos os Capitães do Reconcavo desta

Cidade sobre o donativo.
1>0 18 tle m<lio.

ff. ] 14 v. - Carta que se escreveo aos 2 Cor, neis Pedro Ca

mello, e Balthesar dos Reis.
])0 ~2 de I!la;n.

ff. I I 5. - Carta que se escrevco aos 3 Coro neis Affonso

B:lrbosa da França, Lourenço Barbosa da Franl,-d,
c Guilherme Barbalho Biserra com ausencias aos
seus Sargentos maiores sobre o donativo.

D0 3) tle lU~tlO.
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ff. I I 6. - Carta que se escreveo aos 2 Coroneis Balthesar
dos Reis 13arrenho, e Pedro Camello.

D,t mesma data UGt prccec!ellte.

ff. II;. - Carta que se escreveo a JOãO Peixoto Viegas.
Do ].0 ele jUIIIIO.

ibid. Carta para o Capitão mor da Capitania de Ser
gipe dd Rei JOão Munhos.

Dtt mesma uat:, un, antecedente.

ff. J IS. - Carta que se escreveo ao Capitão mor da Ca
pitania de Serg." deI Rei JOãO l\Iunhos.

De 9 de juuho.

ff. I J9. - Carta que se escreveo a D. Rodrigo de Castello
Br.co

De 11 de junho.

ff. J r9 \'.- Carta que se escreveo aos Capitães An. to de
PampIona, e Amador Aranha.

De ]8 do jllldJO.

fi. 120 V. - Carta que se escreveo ao CapitãO Antonio GIz.
do Couto sobre o socorro que se ha de enviar
ao Coronel Francisco Dias de Avi!la.

Dn mosm,t daln, dlt anlO(·Cl1cntc.

ibid. Carta ao Capitão Francisco Barbosa Leal sobre
o mesmo aCima.

D,l 111e. ma data.

ff. 121 V. - Carta que se escreveo ao CapitãO mor ele Ser
gipe eleI Rei JOão Munhos.

Do ~6 de jlllllio.

ff. 1]2. - Carta que se escreveo ao Capitão Francisco Bar
bosa Leal.

De 30 do jl:nuo.

ff. 123 V.- Carta que se escreveo ao Cap'tão Lourenço de
Mattos.

D,~ mO.·Ola lbta eh, [,wteccd 'l1to.
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fL 124. - Carta que se escreveo ao Capitão Antonio Giz.
do Couto.

D:t meSll1ft d:ttn.

ff. 124 V.- Carta que se escreveo ao Coronel Affonso Bar
bosa da França.

Da. mesma data.

ff. 126. - Carta que se escreveo ao Provincial da Compa
nhia José de Seixas.

De 6 de julho.

ff. 127 v. - Carta que se escreveo a Simão de Sousa de
Tavora.

De 8 de julho.

Carta que se escreveo ao Sargento malor Do
mingos Rolz.

De 14 de julho.

ff. 128 Y.- Carta que se escreveo ao Capitão mor da n;ío
da Iudia Simão de Sousa de Tavora.

Do último ele ago. to.

ff. 129 V.- Carta que se escreveo ao Capitão mor da náo
da India Simão de Sousa de Tavora.

Do L" ele Beptembl·o.

ff. 130 V.- Carta que se escreveo a Agostinho de Figue
redo.

De 23 de ot,tnbl'o.

ff.13IV.- Carta que se escreveo ao Ouvidor da Capitania
de S. Vicente Cipriano Tavares.

Da mesma data dft anLcecdente.

ff. 133. - Carta que se escreveo ao Capitão Paulo Ma
chado de Vasconcellos.

Do 30 de octubl'o.

ibic1. Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
da Capitania de Sergipe dei Rei.

De 16 do novembl'O.
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ff. 133 V.- Carta que se escreveo ao Capitão mor João
Munhos.

Da mesma data da pI·ecedente.

ff. 134. - Cartas que se escreverão aos Coroneis sobre o
resto do dinheiro do sal.

De 5 de dezembro do referido anno de 1676.

ff. 134 Y.- Carta que se escreveo ao Capitão mor Agosti
nho Pereira sobre o gentio da Jacobina se havia
levantado.

De 4 eh janeiro ele 1677.

ff. 135 v.- Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
da Capitania de Sergipe deI Rei sobre a co
brança do donativo.

De 8 de ja,neiro elo mesmo aono.

ff. 136. Carta que se escreveo ao Capitão mor de Ser
gipe deI Rei JoãO Munhos sobre a cobrança do
donativo.

Da mesma d::.ta da prerecJente.

ibicl. Carta que se escreveo a João Peixoto Viegas
sobre a nova conquista.

De 12 de janeil'o.

ff. 136\'.- Carta que se escreveo a Domingos de Freitas.
De l! de jaDeiro.

ff. 137. - Carta para 'Os Coroneis sobre a cobrança do sal
e finta do donativo.

De 20 de fevereiro.

ff. 138. - Carta que se escreveo ao Capitão mor da Ca
pitania S. Francisco Xavier JOão RoIz de Ser
queira.

De 3 de maio.

ff. 138 v.- Carta que se escreveo aos Coroneis sobre a
condução das caixas.

De 4 de maio.
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fr. 139. - Carta que se escreveo ao Capitão mor Gaspar
ROlz Adorno sobre a conservaçã.o dos Incho.

Dc ~G de maio.

ff. 139 v. - C:lrta para Estevão Rib~iro Baião Parente Go~

vernador ela Conquista.

De ~5 ue maio.

{f. q.l. - Carta que se escrevco aos dministradores da
Companhia geral sobre carreg~rem as madeiras
d S.1\.. nas náos de guerra.

Do 1.0 de jllllDO.

ff. Lp v.- Carta para o Cabo da frota JOãO ROIz d", Siqr.a

Do 1.' de ~J.,l'il.

ff. 142. - Carta que se escreveo a JOãO ROlz de Siqueira.
De ~ ue juuho.

TI. L.J.3. - Cartas que se escreverão ao.:> Coron..... is de todos
os partidos.

D.: 4 ti ' jlUlbo.

ff. J.+J v. - Cuta ao:' A:lm:ni.:>tradores da Comp." geral.
DJ 7 dI} Jlllho.

ff. I 44- v. - Carta que se escreveo aos Coroneis sobre a co
brêlnça do donativo.

De 7 eo scptol1l11l'o.

{f. 145 V.- Carta que se escreveo ao Capitão mor da Ca
pitania de Sergipe deI Rei e aos Officiaes da
Camara da dita Capitania sobre remetterem den
tro de 20 citas o que se está devendo do dona
tivo do dote e paz p.a o apresto da nio da India
Bom Jesus de S. Dom.os

De l± de scp telllb 1'0.

ff. 146. - Carta que se escreveo ao Capitão mor da Ca
pitania de Sergipe deI Rei e ao OfLes ela Cam."
della.

De 20 de soptembl'o.
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,
ff. 146 v. - Carta para os Coraneis acerca de mandarem vir

as caixas de assucar para o aviso.
De ~8 de ,'cptembl"o.

ff. 147 V.- Carta para Antonio Carvalho.
De 6 cle oetll bl'o.

ff.14~Y.- Carta para o Capitão João Correa de Brito.
De 13 de 11 (:\('Ill um.

fC 149. - Carta para o Capitão .1anoeI Ferreira de Araujo.
Da me 'ma data.

ff. 149 v. - Carta para o Capitão Thomé Rodrigues Lima.
Da me. n l\ data.

ff. IS0. - Carta para o Capitão Francisco Barbosa Leal.
Do 17 de no,embro.

fC 150' .- Carta para \./ Capitão Antonio Glz. do Couto.
Da. mesma. (!:lta ela anteecr1ent<'.

ff. 151. - Carta que se escreveo ao Governador da con
quista Esteyão Ribeiro Baião Parente, sobre dei
xar ficar a gente em sua companhia e não ir
com o Capitão moI' Domingos Rodrigues de Car
, alho.

De 4 rio dCí'.embl'o cio dieto llnDO cle 1677.

fC ] 51. - Carta para os Officiaes da Camara da Villa do
Cairú.

De 1.1 de j:\l1('il'o de 1G78.

fC 151 ,O. - Carta para o Capitão Belchior Brandão Pereira.
Da. lllC,'l1111 clata.

ff. 153. - Carta para a Capitão Belchior Dias Barbosa ser
vir o cargo ele Capitão moI' de Sergipe deI Rei,
em quanto se vem curar o CapitãO mor João
Munhos.

Do ~Li de janoi:'o do mo. mo 1111110.

íf. 153 Y.- Carta para o CapitãO moI' da Capitania de Ser
gipe deI Rei João lVlunhos se VII' curar a esta
Cidade.

Da mc. ma data. da. pl'l~ecdentc.
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ff. 154. - Carta para o Capitão mor Domingos ROlz de
Carvalho.

De 3 de fevereiro do dieto anno de 167

ff. 155. Carta para os Capitães Manoel de Sousa de
Asevedo e Antonio de Mattos de Carvalho do
Rio de S. Francisco.

Da mesma duta.
R' ta é a última do Go,êl'llo interino, fi que se

-seguem são de Roque da Costa Barreto.

ff 155 V.- Carta para Guilherme Barbalho Biserra sobre
Domingos Rolz. de Carvalho.

De 17 de março do referido :mno de 167 .

ff 156 V.- Carta para o Capitão mor Domingos Rolz. de
Carvalho sobre os Indios presioneiros.

Da mesma data (1<.t precedente.

ff. 157. - Carta para as Camaras de Boipeba, Cairú, e Ca
mamú sobre virem fazer os conchavos das fari
nhas.

De 24 ele março.

ff. 157 v.- Carta para o Capitão mor da Capitania de Ser
gipe deI Rei JoãO Munhos para ficar o Sargento
maior dessa Capitania a cargo durante a ausencia
de Vm.co

De 26· de março.

ff. 158. - Carta para o Capitão moI' da Capitania de Ser
gipe deI Rei JOão lVIunhos, ou a quem seu cargo
servir sobre ir João Alves a acompanhar a D. Ro
drigo de Castello Branco.

De 2 de abril.

ff. 159. - Carta para o Capitão mor Domingos ROlz de
Carvalho sobre embarcar o Gentio.

De 12 de aLril.

ff. 159 v.- Carta para o Juiz Orc1inario da Villa do Cama.nú
Miguel da Rocha soure a devassa que tirou da
morte do Capitão Paulo Machado.

De -1 tle auril.
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ibid. - Carta para os Officiaes da Camara da Villa do
Cairú para remetterem os seus Procuradores a
esta Cidade.

De 15 de abril.

ff. I 60. - Carta para os cJfficiaes da Camara da \ illa de
Boipeba sobre metterem de posse a José Moreira
de Asevedo do posto de Capitão mor e Ouvidor
dessas Villas.

Da mesma data da pl'eeedente.

ff. 160 V.- Cartas para os Coroneis sobre mandarem vir os
assucares tocantes ao donativo para o apresto
da náo da India.

Do 22 de abril.

ff. 16r. - Carta para o Sargento maIor Domingos ROlz de
Carvalho, e ao Capitão Lourenço de Mattos e o
Capitão Antonio ele 1\1attos sobre prender os
culpados na morte de Belchior ela Silva.

Do ~7 cio abril.

ff. 161 V. - Carta para os Officiaes da Camara das tres
Villas Boipeba, Cairú e Cam2.mú sobre segura
rem aos Mestres das sumacas que se lhe não
tirará Nlarinheiro algum dos com que navegão
para este porto.

Do 13 de maio.

ff. 162.

fC 163.

Carta que se escrevco ao Sargento maior Mar
cos ele Bittencourt.

De 14 de l!laio.

Escripto que escreveo o Secretario de Estado
(Bel'lla1'do J leira Rar.'asco) em nome do Sfir.
Roque ela Costa Barreto ao Reitor elo Collegio
em que lhe envia um papel sobre o que obrarão
os guesgues.

Da, mesma data. da (;111rta antecedente.
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ff. 163 v. - Carta para os Officiaes da Camara de Sergipe
deI Rei sobre a cobrança do donativo do dote e
paz.

De 17 ele mnin.

ff. 164. - Carta para o Capitão mar da Capitania ele Ser
gipe deI Rei, sobre a cobrança elo donativo.

D ]5 de maio.

ff. 164 v. - Carta pa ra os Ofíiciaes da Camara da Villa do
Cairú sobre remetterem as farinhas q. a mesma
Villa é obrigada a dar.

De 15 (.lo jUllho.

ff. 165. - Carta que se escreveo aos Coroneis sobre man
darem vir os Capitães (1.1S seus partidos a darem
conta ao Thesour.o da contribuição uo donativo.

De 18 de julho.

ff. 165 '.- Carta que se escreveo a Sebastião Lopes Gran
dio para ir exercer a propriedade do seu ca.rgo
de Pro, edor da Fazenda Real da Cap.ui" de Ita
maracá.

De ~-l de llgo!'fo.

ff. 166. - Carta para os Coroneis que acompanhão as co
pias do Bando.

De 31 de agosto.

ff.166y.- Carta que se escreveo ao Coronel Guilherme
Barbalho Biserra sobre a cobrança do donativo.

De 16 de 8e]1(t-111 1,]'0.

ibid. Carta para o Coronel Francisco Dias de AvilIa
sobre os Indios Amapayras.

De 13 do oc·t t:!.Jl'n.

ff. 167. - Carta que se escrevco aos Coroneis deste par
tido sobre rcmetterem as listas do seu Regid1. lo

,

e ordenem aos Capitães delles cobrem o clona
tiyo real.

lJ~- ~-~ de octubro.
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ff. J 67 v.- Carta para o Capitão Francisco Barbosa Leal
sobre ter junto os cavallos, e carros para con
duzir a fabrica para a averiguação do salitre.

De 26 de octubl'o.

ff. 168 v.- Carta para João Peixoto Viegas sobre os Indios
que ha de dar para a averiguação do salitre.

D:1 mesma data da precedente.

ff. 169. Carta para Gaspar ROlz Adorno sobre mandar
os Indios para a jornada do salitre.

Du, me..mn data.

ff. 169 v. - Carta para João Peixoto Viegas.
De 4 le novembrC'.

ibid. Carta para o Capitão e mais Principaes da Al-
deia de ossa Senhora da Escada.

De 5 ele Iloyembro.

ff. 170. - Carta para o Capitão Pedro Lobão Monteiro
para vir fardar a sua Companhia a esta Cidade.

De 19 de novembro do referido anno de 16i8.

ff. 170 V.- Carta para os Coroneis mandarem condusir os
assucares para as náos da India.

De 19 de janeiro de 16i9.

ff. 17 I. - Carta escripta a Antonio Prego de Crasto para
que entregue a Capitania de Sergipe deI Rei a
Manoel de Abreu Soares.

De 26 de abril do mesmo mmo.

ibid. Carta para os Officiaes das Camaras das tres
Villas sobre o conchavo das farinhas.

De 14 de agosto.

ff. 171 V.- Carta para o Ouvidor das Villas de baixo Ma
noel T rinchão Pin to para mandar prender a
Pantaleão GIz.

De 23 de octublO do dicto anno de 1679.
3
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ff. 172. - Carta para os Coroneis cobrarem o donativo do
anno de 1679.

Do 2 de janeiro de 1680.

ff. 172 V.- Carta para os Officiaes da Camara de Sergipe
deI Rei sobre as lettras que passão.

De 2-! de abril elo me mo alma.

ibid. Carta para o Capitão Pedro Lobão sobre man
dar dous Soldados a ordem dos Juizes do Cairú.

De 22 de ago to.

ff. 173. Carta que se escreveo aos Officiaes das Camaras
das tres Villas para remetterem Procurador a
esta Cidade p.a a averiguação das COfitas do con
chavo, e irem continuando em m.dar as farinhas.

Da mesma data da precedente.

ff. 173 V.- Carta que se escreverão (sic) aos Capitães do
Regim.to do Coronel Balthesar dos Reis Barre
nho, sobre a cobrança do donativo deste anno
de 1680.

De 28 de septembro.

Carta que o Secretario de Estado escreveo ao
Ajudante Manoel ... sobre a condução da fari
nha que vai na charrua S. Francisco Sol dou
rado.

De 4 de octubro.

ff. 174 v. - Carta para os Officiaes da Camara da Villa Ca
mamú sobre a carne que se lhe remette para
se vender na dita V.a

De 9 de dtlzembro do refel'ido anno de 1680.

ff. 175. - Carta para os Coroneis sobre se cobrar o do
nativo real.

De 2 de janeiro de 168l.

ff. 175 v.- Carta para o Capitão Pedro Lobão Monteiro.
De 4 de janeiro do mesmo anno.
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ff. 176. - Carta para o Capitão mor Belchior da Fonceca
Saraiva Dias Moreira sobre mandar fazer duas
mil pederneiras p." os armasens de S. A.

De 10 de janeiJ:o.

ff. 176 v. - Carta que se escreveo aos Officiaes das Cama
ras das tres Villas sobre remetterem o dinheiro
das carnes a casa dos contos desta Cidade.

Da mesma data ela precedente.

ff. 177. - Carta p." o Capitão Paschoal de Sãtiago cobrar
executivam.e as disimas.

De 16 de janeiro.

ff. 178. - Carta para o Capitão Domingos Cardoso de
Mattos comboiar as madeiras que está devendo
a Junta do Commercio.

De 13 de fevereiro.

ff. 178 v.- Carta para os Officiaes da Camara da Capitania
do Rio Grande sobre a data que se concedeo a
Francisco de Almeida Vena.

De 18 de fevereiro.

ff. 179. - Carta para os Officiaes da Camara da Villa do
Cairú sobre o lançam.to das farinhas.

De 21 ele março.

ff. 179 v. - Carta para o Capitão da Capitania do Rio
Grande Geraldo de ... entregar a Capitania aos
Officiaes da Camara.

De 14 de maio.

Carta para os Officiaes da Camara da Capitania
do Rio Grande entregár o governo della a An·
tonio da Silva Barbosa.

De 7 de julho.

ff. 180 v. - Carta para o Capitão mor da Capitania de Ser.
gipe deI Rei ManoeI de Abreu Soares, sobre se
prenderem dous presos.

De 19 de novembro do dieto anno de 1681.
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ff. r 8 r. - Carta para o Ouvidor da Capitania de Porto
Seguro Diogo Barbosa de Sampaio sobre a pn
são dos ditos presos.

Da me 'ma tinta d:1 pr eCl1ente.

ff. 181 \.- Carta para Antonio da Silva Barbosa entre 'ar
a Capitania ao Capitão do Rio Grande Mano 1
1\10niz.

D 19 de janeiro de 16 3.

ibicI. Carta para os Capitães mores das Capitanias
que acompanhou a copia da Provisão da no a
propina que S. A. mandou se tirassem das r n·
das reaes e imposições das Camaras.

De 30 el j::meiro do lUC'lUO anno.

ff. 182. - Carta que se escreveo aos Capitães mores das
Capitanias que acompanhou a copia da Carta de
S. A. sobre a inhibição dos officios.

Do 3 de fe~·ereiro.

ff. 182 V.- Carta que se escreveo aos Coroneis sobre a co
brança do donativo real.

De 3 ele fevereiro.

ibid. Carta para os Officiaes da Camara da Capitania
de Sergipe deI Rei sobre a cobrança do dona
tivo.

r e 8 de fevereiro.

ff. 183. - Carta p." o Capitão moI' da Capitania de Ser
gipe deI Rei ManoeI de Abreu Soares sobre a
cobrança do donativo real.

D" mr..ma. data da preeedent .
Terminam aqui as C:]lal'tas ele Roqne da Oo'ln. Bar

reto, e ('ome~am fi de Antonio de Sou 'a de Meneze .

fI. 184. Carta que se escreveo aos Officiaes da Camald.
da Villa do Camamú sobre remetterem as fari
nl13.s para a Infantaria.

De 30 elo maio do d jota aouo doJ 1682.
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• ff. 184 v. - Carta para os Officiaes das Camaras das Villas
elo Cairú e Boipeba sobre as farinhas para a In
fantaria.

Dn. meSllln. data da pl'ecedente.

ff. 185 v.- Carta para o P. Vigario Provincial do Carmo.
Dc 31 dc maio.

ff. 186. - Carta que o Secretario do Estado (Bernardo
VieÍ1'a Ravasco) escreveo aos Officiaes da Ca
mara das Villas ele Boipeba, Cairú e Camamú.

Da mOSllU1 data (1.1 precedente.

ff. 187. - Cartas que se escreverão aos Coroneis do Re
concavo desta Cidade para se prender gente
para Angolla. .

De 30 de junho.

ff. 187 v.- Carta que se escreveo ao Capitão mor João
Viegas Horte.

De 27 de junho.

ff. IS8. - Escripto que se mandou ao Coronel Manoel ele
Barros da França.

De 1,0 de julho.
R' aSt'ignl'ldo por Bernardo Vieira Ravasco.

ff. 188 v.- Escripto que se mandou ao Coronel Guilherme
Barbalho Biserra.

Dn. mesma dttta do pl'ecedente e assignacIo pelo
me mo secretario.

ibid. - Carta que se escreveo aos Capitães das Villas
de baixo Boipeba, Cairú, e Camamú.

De 5 de octubro.

ff. 189 v. - Carta para o Capitão mor da Capitania de Ser
gipe deI Rei Manoel de Abreu Soares, para en
tregar a dita Capitania.

De 30 de dez mbro do mesmo anno de 1682.

ibid. - Carta para os Officiaes da Camara da Capitania
de Sergipe deI Rei.

Da mesma data da precedente.
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ff. 190. - Carta para o Ajudante Braz Pires sobre a con~

dução das farinhas.
De 6 ele jadeiro de 16 3.

ff. 191. - Carta para os OfficiaE"s da Camara do Cairú
sobre a condução das farinhas.

De 27 de janeiro do me mo anno.

ff. 191 V.- Carta para os Officia~s da Camara da Capitania
de S. Vicente.

De 8 de oetul)}·o.

ibid. Cartas que se escreverão a: todas as Capitanias
sobre á morte dei Rei D. Affonso.

De 18 de dezembro do referido anno de 16 3.
Finalizam com é ta as chal'ta. de Antonio de Sou a ue

Menezes, e as que se- eguem são do marquez da Mina"

ibid.

ff. 192. Carta que se escreveo ao Capitão da fortalesa
do Morro Pedro Lobão Montr. o

De 7 de junho de 16 4.

Carta para o Capitão Pedro Lobão Monteiro
sobre reedificação da fortalesa.

De 23 de junho do me mo anno.

ff. 192 V. - Carta para o Capitão mor da Capitania dos
Ilheos José Moreira de Asev.o entregar o go
verno da dita Capitania.

De 25 de ago to.

ibid. - Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
das tres Villas acerca de mandarem seus Procu
radores ajustar contas, e fazer novo lançam.to com
o Senado da Camara desta Cidade.

De 4 de sept~mbro.

ff. 193 V.- Carta para o Capitão mor da Capitania de Porto
Seguro Gaspar Borges Novaes.

Dn. mesma data da precedento.

ibid. Carta para os Officiaes da Camara de Porto Se
guro.

Da mesma data.
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ff. 194. - Carta para o Capitão mar Miguel Barbosa.
De 12 de septombro.

ff. 195. Carta para os Officiaes da Camara de Sergipe
deI Rei sobre ir restituido José de Gois de Mello
a sua Companhia.

De 18 de soptembro.

ff. 195 v.- Carta para os Officiaes da Camara da Villa do
Camamú sobre o ajustam. to do conchavo.

De 13 de octubro.

ff. 196. - Carta para os Officiaes da Camara da Villa do
Cairú sobre o ajuste do conchavo.

De 12 de octubro.

ff. 196v.- Carta para os Officiaes da Camara da Villa 'de
Boipeba sobre o ajuste do conchavo.

De 13 de octubro.

ff. 197. - Carta que se escreveo aos Coroneis sobre a co
brança do donativo.

De 3 de novembro.

ff. 197 v.- Carta que se escreveo aos Capitães da Orde
nança sobre a cobrança do donativo.

Da mesma data da precedente.

ff. 198.

ibid.

Carta para os Officiaes da Camara de Porto Se
guro metterem de posse ao Ouvidor Francisco
Paes Tourinho.

De 17 de novombro do dicto anno de 168·t,.

Carta para o Ouvidor da Capitania do Porto Se
guro Francisco Paes Tourinho sobre se lhe dar
noticia da ordem que vai para os Officiaes da
Camara lhe darem posse do dito cargo.

Da mesma data da precedente.

ff. 199. - Carta para o Capitão mar Braz da Rocha Car
doso.

Não traz data j mas é do anno de 1685.
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ff. 199 v.- Carta que se escreveo ao Capitão mor de Ser-
a 201. gipe deI Rei sobre alguns particulares.

De 11 de janeiro do referido anno de 1685.

55. Provisões dadas por Antonio de Sousa de Menezes
e d. Antonio Luis de Sousa TelIo e Menezes, 2.° marquez
das Minas, governadores e capitães generaes do Estado
do Brazil, nos annos de 1683, 1684 e 1685.

Cópia por lettra moderna do livro de registo. Sem titulo.
153 fl'. num. 28 X 16.

lIa uma pl'ovisiLo do anno de 1683.

Cod. ~~~-.

Contém:

fi. I. Provisão da serventia do offício de Meirinho da
Cidade (da Bakia) provido em Gonçalo unes
da Silva.

Datada da Babi:t a 16 de junbo de 1684.
R' pa sada pelo m:tl'quez da!! Minas, como as mais

que se-se<ruem. As do seu anteces ar Antonio de Sousa
de Menezes, dos :111110 de 16 3 e 16 4, acham- e depois
dfl do anno de 16 5 dada pelo referido marquez das
Minas.

fI. I V. - Provisão dê:L serventia do officio de Escrivão da
Alfandega desta Cid.e provido em o Capitão Vi
cente Pereira do Lago.

Da mesma, data da precedente.

ff. 2 V. - Provisão da serventia do officio de Meirinho das
execuções da Fazenda Real deste Estado pro
vido em Gaspar Soares Cardoso.

De 15 de junho do mesmo anno.

ff. 3 V.- Provisão da serventia do officio de Inqueridr~

e Contador desta Cidade provido em Lucas
Vieira.

Da data da precedente.

ff. 4 v.- Provisão da serventia do officio de M.o desta
Cidade provido em André da Silva.

Da mesma data.
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ff. 5 V.- Provisão da serventia do ofticio de Meirinho das
fasendas dos defuntos e ausentes provida em
Thomé da Rocha Furtado.

De 16 de junho.

n. 6 V.- Provisão da serventia do ofticio de Escrivão do
Thesouro e meias annatas provido em Estevão
Roiz do Porto.

De 15 de junho.

ff. 7 V.- Provisão da serventia do ofticio de Escrivão dos
aggravos e appellações da Relação deste Estado
provido em JOãO da Costa Madureira.

Da, data da antecedente.

ff. Sv. - Provisão da serventia do officio de Thesour.° das
Fazendas dos defuntos e ausentes provido em
Fernão do Porto.

Da. me ma data.

ff. 9 v. - Provisão da serventia do ofticlo de Ofticial de
Escrivão da Camara desta Cidade provido em
José da S.a

De 16 de junho.

ff 10 v. - Provisão da serventia do ofticio de judante de
Thesour.o g.l deste Estado provido em Domingos
de Souza Brandão.

Dn. d,tb da precedente.

f{ 11 V. - Provisão da serventia do ofticio de Almoxarife
da fortaleza do NIorro provido em Manoel Freire.

Da meE'ma. data.

fC 12 V. - Provisão do ofticio de Contador geral deste Es
tado provido em o Capitão D."" Diàs.

Da mesma dnta.

f{ 13 v. - Provisão do officio de Meirinho do Campo desta
Cidade provido em Miguel Cardoso de Sá.

De 15 de junho.
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ff. 15. - Provisão da serventia elos officios ele Inqueridor, ,..
Destribuielor e Escrivão ela Almotaceria ela Ca
pitania ele Sergipe deI Rei concedida a Pedro
Dias Ferreira.

De 14 de jUnJ1O.

ff. 16. - Provisão de Escrivão de Meirinho elas execuções
da Fazenda Real deste Estado concedida a José
de Sousa.

Da data de precedente.

ff. 17. - Provisão da serventia do officio de Escrivão do
Meirinho do Campo provida em João Baptista
de Sá.

De 19 de junho.

ff. 18. - Provisão da serventia do cargo de Ouvidor e
Auditor ela gente de guerra da Capitania da Pa
rahiba provido em Francisco Rego Barros.

Da data da precedente.

ff. 19. - Provisão do officio de T.am publico do judicial e
notas da Cidade de Olinda concedida a Jorge da
Costa Calheiros.

Da mesma data.

ff. 20 V.- Provisão do officio de T.Am do publico do judicial
e notas da Vil1a do Iguaraçú proviela em An to
nio Duarte.

De 20 de junho.

ff. 21 V. - Provisão da serventia do officio de Almox.6 das
armas e munições desta praça provida em Jo~é

Cardoso Per."
De 19 de junho.

ff. 22 V._o Provisão do officio de Inqueridor, provido em
João Ribeiro Pinto.

De 22 de junho.
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ff. 24. - Provisão de Meirinho das devaças que vai tirar
as tres Villas debaixo e Reconcavo desta Cidade
o D.or Fran.co de Puga Pinto e Antas, provido
em Gaspar Vieira de Espinosa.

De 26 de junho.

ff. 25. - Provisão dos officios de Ouvidor e Auditor da
gente de guerra, Juis dos Orfãos e Provedor das
Fasendas dos defuntos e ausentes, residuos e
Capellas da Capitania de Sergipe deI Rei pro
vida em o Capitão Fran.co Curvello Velho.

De 22 de jnnho.

ff. 26 V.- Provisão de Tabellião do publico judicial e notas
do Rio de Janeiro provida em João Ali. de
Sousa.

Da data da preceden te.

ff. 27 V.- Provisão do officio de Almox.e do Morro pro
vida em João RoTz. de Sousa.

De 28 de junho.

ff. 28 V.- Provisão da serventia do officio de Escrivão da
Chancellaria da Relação deste Estado provida
em M.el da Costa Madureira.

De 30 de junho.

ff. 29 V.- Provisão do cargo de Provedor das Fazendas
dos defuntos e ausentes das Villas do Cairú,
Boipeba, e Camamú provido em ManoeI de Me
deiros Perdigão.

De 5 de julho.

ff. 30. - Provisão dos o'fficios de Advogado, Procurador
dos residuos da Capitania de Sergipe deI Rei
provida em José Correa Tocano.

Da data da precedento.

ff. 31 V. - Provisão da serventia dos officios de Escr.m da
Cam.", Orfãos e T.am do publico judicial e notas
da V.a do Cairú provida em An. to de Barbuda.

Da mesma data.
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ff. 32 V.- Provisão da serventia do officio de Escrivão d0
Almox.do do Morro de S. Paulo provida em :Ma

noel Soares.
Da mcsma. unta.

ff. 33 V.- Provisão de Solicitador da Coroa, Fasenda, e
Fisco Real deste Estado, e dos Auditorios desta
Cidade provido em Manoel Ferr.o. das Neves.

De 6 de julho.

ff. 34 V.- Provisão de Juis dos Orfãos das Villas do Cairú
e Boipeba, provida em Manoel da Costa Pereira.

De 5 do julho.

ff. 35 V.- Provisão da serventia do officio de Thesour.odas
Fasendas dos defuntos e ausentes da Capitania
dos Ilheos provida em Manoel da Costa Pi
menta.

Da data. da precedente.

ff. 36v.- Provisão do officio de Almox.· da Fasenda Real
da Capitania do Rio Grande concedida a José
Miz. de Moraes.

Da mcsma. dnta.

ff. 37 V.- Provisão da serventia do officio de Ouvidor da
Capitania de Porto Seguro provido em Fran.cu

Paes Tour.o
Do 14 cle julho.

E. .;8 V.- Provisão da serventia dos officios de T.am do
publico judicial e notas e Escrivão da Camara
da Capitania de Sergipe deI Rei concedida a
Manoel Rolz. Crasto.

De 14 de HgostO.

ff. 39 V.- Provisão do cargo de Juis de Orfãos da Villa
do Camamú provida em João Dias Ribr.o

De 21 de agosto.

ff. 40 V.- Provisào do officio de Meir.° do Campo da Villa
do Camamú concedida a Faustino RoIz. da Silva.

Da. data da precedente.
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ff. 41 Y. - Provisão dos officios de T.nm do publico judicial
e notas, e Escrivão das Fazendas dos defuntos
e ausentes da Capitania de Porto Seguro proyi
dos em B.or GIz. de Macedo.

De 29 de ago to.

ff. 42 V. - Provisão elo officio ele Avaliador e Partielor do
Cons.o e Orfáos ela Villa elo Camamú provida
em Manoel ele Moraes ele Magalhaens.

De 30 de ngosto.

ff. 4.1 v. - Provisão da serventia dos officios de Escriy2.o
ele Meir.o do Campo e avaliaelor e partidor (:03

Oifãos da \." do Camamú pro, ida em JOãO Pe
reira ele Sousa.

De 2!J de ago to.

ff. 44 Provisão de Aelvogado na Capitania ele Sergipe
deI Rei provielo em Antonio ele Almeida da
Costa.

De 2 do cl)tembl'o.

ff. 45 ' .- Provisão da serventia do officio de Escri, ão da
Fasenda Real ela Capitania do Spirito Santo
provida em José Ali. Casado.

Da lata. da precedente.

ff. 46 v. - Provisão ela serventia dos officios de Inqueridor,
Contador e Destribuidor da V.n do Camamú pro
vido em Hieronimo Antunes Vianna.

De 7 de septcmbl'o.

ff47 V.- Provisão do officio de Escrivão da Ouvec1oria das
Villas do Cairú, e Boipeba provida em Manoel

Furtado de Mendonça.
De 5 de novembro.

f{ 48 v. - Provisão de Escrivão dos Orfãos da Capitania
do Rio Grande provida em Zacarias de Oliveira

Ribeiro.
De 30 do dezembro.
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ff. 49 v.- Provisão de Meir.° da correição da Capitania da.
Parahiba provida em Domingos da Cunha.

De 29 de dezembro.

ff. 50v.- Provisão dos officios de Alcaide e Carcereiro da
Capitania da Parahiba provido em Manoel Denis
Barbosa.

Da data <la precedente.

ff. SI V.- Provisão do officio de Meirinho do Campo da
Parahiba, provida em Manoel Affonso Pereira.

Da mesma data.

ff. 52 V.- Provisão de Escrivão de Meir.o da correição da
Capitania da Parahiba provida em João Borges
Sotto maior.

Da mesma data.

ff. 53 V.- Provisão do officio de Escrv.m da vara de Meir.o

do Campo da Capitania da Parahiba provida em
Agostinho Calheiros.

De 30 de dezembro.

ff. 54 V.-- ProvisãO do officio de Guarda mor da Capitania
da Parahiba provida em Gonçalo de Albuquer
que.

De 29 de dezembro do dieto anno de 1684.

ff. 55 V.- Provisão de Capellão da fortalesa do Cabedello
provida em o p.e Manoel GIz Seixas.

De 8 de janeiro de 1685. .

ff. 57.

ff. 58.

Provisão de Advogado da Capitania. de Sergipe
deI Rei concedida a Francisco Nunes Vassallo.

De 25 de janeiro do mesmo anuo.

Provisão da serventia do officio de Escrivão da
Fasenda Real da Capitania de Pernambuco con
cedida a Fran.co Bernardes de Moraes.

De 12 de fevereiro.
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ff. 59 v. - Provisão dos officios de T."m do publico judicial
e notas, Escrivão da Camara, Orfãos, e Almota
ceria. da Villa do Penedo providos em Manoel
Dantas Serqueira.

De 15 de fevereiro.

f( 60 V.- Provisão da serventia do officio de Thesour.o das
Fasendas dos defuntos e ausentes da Capitania
da Parahiba provida em Manoel Machado de
Freitas.

De ... de fevereiro.

ff. 61 V.- Provisão da serventia dos officios de Escrivão da
Camara, e Juis dos Orfãos da Villa das Alagoas
provida em JOãO Lopes Pereira.

De 28 de fevereiro.

f( 63. - Provisão da serventia do officio de Thesour.o das
Fasendas dos defuntos e ausentes desta Capita
nia, provido em Estevão Roíz do Porto.

De 22 de março.

ff. 64. - Provisão da serventia dos cargos de Ouvidor,
Auditor e Provedor das Fasendas dos defuntos
e ausentes da Capitania do It3.maracá provido
em Dom.os Gomes da Silva.

De 26 de abril.

ff. 65. - Provisão de Escrivão dos Orfãos da Cidade de
Olinda e seu termo provida em o L.do Nuno Ta
vares de Mello.

De 23 de maio.

ff. 66 V.- Provisão da serventia do officio de Escrivão dos
aggravos e appellações da Relação deste Estado
provida em JoãO da Costa Madureira.

De 16 de junho.

ff. 67 v. - Provisão de Meir.o da Relação deste Estado pro
vida em Fernão de Lemos Palha.

De 17 de junho.
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ff 69. - Provisão do officio de Escri,'ão do Meir.° da Re
lação provida em Antonio ROlz Correa.

De 15 de jun ho.

ff. 70. - Provisão do officio de Escrivão de Meir.° desta
Cidade provida em André da Sih'a.

Da data da }weccd ntc.

ff. 71. - Provisão da serventia do of-ficio de Escrivão co
thesouro e meias annatas desta Cidade pro\"ido
em Estevão Roíz do Porto.

De 10 de junho.

ff. 72. - Provisão da serventia do officio de Escrivão de
Meirinho do Campo desta Cidade provido em
Dinisio Ravasco.

De 7 de julho.

ff. 73 v. - Provisão do officio de Meir.° da correição desta
Cidade provido em Gonçalo de Morim.

Da data da pI'ecedente.

ff. 74'.- Provisão do officio de Escrivão dos Orfãos desta
Cidade provida em Thomé da Rocha Furtado.

De 13 de julho.

ff. 75 v. - Provisão da serventia do officio de Meirinho da
correição e Ouvedoria da Capitania de Sergipe
deI Rei, provido em Antonio Sueiro de Gouvêa.

Da data da precedoot.e.

ff. 76 V.- Provisão da serventia do officio de Meirinho das
Fasendas dos defuntos e ausentes desta Cidade
provido em Antonio da Costa CarvaTho.

Do 18 de julho.

ff. 78. - Provisão do officio de Tabellião de notas, e Es
crivão das sesmarias da Capitania do Rio de Ja
n.eiro, provido em Manoel Mi. do Couto.

Do lG de jul~o.
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ff. 79. - Provisão do officio de Tabellião publico do ju
dicial e notas da Cidade do Rio de Janeiro, pro
vido em JOãO Soares Ferrão.

De 18 d julho.

ff. 80 Y.- Provi:=-.o da serventia do officio de Meir.o das
execuções da Fasenda Real deste Estado pro
vido em Gaspar Soares Card.o

De 19 de julho.

n. 8 I V. - Provisão da serventia do officio de Escrivão da
Almotaceria desta Cidade provido em Antonio
de Frei tas do Amaral.

Do 1.0 de agosto.

ff. 82 , .- Provisão da serventia do officio de Provedor das
Fasendas dos defuntos, e ausentes, Capellas, Or
fãos, e Residuos das Capitanias de S. V.te, e
Sr.R da Conceição proyido em An. to dos Reis Ca
valheiro.

De 3 de ago. to.

ff. 83 Y.- Provi ão da serventia do cargo de Ouvidor das
Villas do Cairú Boipeba, provido em l~ raHcisco
do Cou to Coelho.

Da dnta da pl'eeeden e.

ff. 85. - Pro';isão de Ou,,"ic1or e Auditor da gente de guerra,
e Pro .or la Fazendas dos defuntos e ausentes
da Capitania do Rio Grande provida em o L:lv
l~ rancisco Calheiros.

De 1:3 de ngosto.

ff. 86. - Provisão elo officio de Escrivão da Fasenda Real
da Céipitania dos Ilheos pro, ida em Manoel Fran

cisco Linla.
De 17 de ngcsto.

ff. 87 V.- Prov:são de R querente dos Auditorias desta
Cidade concedida a Roque Lopes.

De 18 de n~o. to.
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fe 88 V.- Provisão da serventia dos officios de Escrivão da
Camara, Tabellião do publico, judicial e notas,
Escr.Dl da Fasenda Real, e da Ouvedoria da Ca
pitania de Porto Seguro provido em AgolDtinho
Lopes Pereira.

De 7 d . eptemln·o.

ff. 89 v.- PrO\ isão dos officios de Tabellião do publico, ju
dicial e notas, Escrivão das Fasendas das defun
tos e aus!S da Capitania de Porto Seguro pro
vidos em B.or GIz. de ifacedo.

De 5 de eptcmlJl'o.

fL 9 r. - Provisão do cargo de Ouvidor da Capitania de
Porto Seguro provida em Francisco Paes Tc 1

rinho.
De 3 ele . ptembl'o do dieio anDO II 1685.
Aqui tel minalU a Pl'OVI'O pa. ada p lo marquez

das Mina , e 11, que sC-Regu m, do,; a.nnos de 1683 a 16 '-1,

são elo seu :lntecc SOl' Allt nio de Souza d M nezes.

ff. 92. Provisão da serventia do officio de Escrivão dos
feitos da Fasenda Real deste Estado concedida
a Manoel Pereira de Barros.

De 10 de maio de 16 3.

ff. 93. Provisão do officio de Ouvidor e Corregedor las
tres Villas de Boipeba, Cairú, e Camamú pro
vido na pessoa de An. to de Couros Carnr.o

De 3 de maio do me. mo anno.

ff. 94. - Provisão de Almox.o da Capitania do Ceari pro
vida em Domingos Ferr.a Homem.

De 13 de maio.

ff. 95 v. - Provisão de Requerente nos Auditorios desta
Cidade em Pedro da S.a Porto.

De 2 de maio.

ff. 96. - Provisão da serventia do officio de Inqueridor e
Contador da Ouvedoria geral desta Cidade pro
vida em JOão Ribeiro Pinto.

De 10 de julho.

r
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f{ 97 v. - Provisão da serventia do officio de Escrivão de
Meir.° da Cidade provida em André da Silva.

Da data. da precedente.

ff. 98 v.- Pro isão da serventia do officio de Ieirinho das
execuções da Fasenda Real deste Estado pro\-ido
em Gaspar Soares Carel.°

D 12 le julho.

ff 100. - Provi ão da serventia do officio de l\Ieirinho da
correiç~o desta Cidade proyida em Francisco Ali.
:Moni.

De 13 de julho.

ff. 101. - Provisão le Pro"edor das Fasendas dos defun
tos e ausentes das tres \ illas do Cairú, Bo'
peba, e Camamú, provida em l\Ianoel ele :\Ie

deiros Perdigão.
D 15 de j l1lho.

fi. 102. - Provisão da sen'entia do officio de Juis elos
Orfãos das \ illas do Cairú, e Boipeba provido

em Ianoel da Costa Pereira.
De 26 ue j ulbo.

ff. r03. Provisão do cargo de Ouvidor da Capitania de
Porto egure provida em José de Oli\'cira Cor

rea.
De 2!l de julho.

ff. 104 v.- Provisão de dvogado da Capitania de erglp>
leI Rei prO\ ida em Pedro Carrilho de. 11 irada.

D 16 do ap;o lo.

ff. lOS V.- I revi ão da sen entia do officio de ~Ieirinho

lesta Cidade e da Infantaria della provida m

Gonçalo unes da ih a.
D 23 de figO to.

ff. 106 \. - Provisão do officio de Escrivão dos aggra"o e
appellações ela Relação deste Estado provida em

JOão da Costa Madureira.
D 27 d figO to do dieto anno de 16",3.



52

ff. J 07 v. - Provisão~ da serventia do officio de Tabellião PU- r

blico do judicial e notas desta. Cidade concedida
a Henrique de \ alensuella da Sih·a.

De .1 ~ ue ago to de lG '3.

A' margem lê- e: cc Est:t Prod iio pOI" inudn~rtenc:ia

se nito regi tOl! 110 e\1 ll!gae ondo tO(;;1\"U () que ngo!'H
se fe . ))

ff. 108 v. - Provisão do officio le· Provedor êlas fasendcis
dos defuntos e ausentes, Capellas, Orfãos e Re
siduos das Capitani~~ de S. Vicente e . ela
Conceição provida erI! H ier.° Machac.o e Sih·a.

De 29 de agosto ue lG 3.

ff. 110. Provisão do officio de Thesour.° das Fasend~s

dos def~ll1tos e ausentes des.ta Cidade pro ida
em Fernão do Porto.

De 11 de septembro 10 me. mo al1no.

ff. II 1. - Provisão da ser-ventia do officio de l\leirinho c a
correição desta Ciclade provida em lVliguel Car
doso.

1)0 ~5 de scpLcmbro.

ff. 11 2. - Provisão da serventia do officio de Escr. m ele
Meir.° da correição desta Cidade provida em
Pa.ntaleão Cardoso Senteio.

D" 8 de octnbro.

fr. 1 :3 \'. - Provisão c~o oflicio ele 1VIeir.° da Auditoria geral
da Capitania ele I ernambnco provida cm Antonio
de Pavia.

De 11 de oc:tuuro.

ff. I 14 v. - Provisão da serv<:ntia do oflicio. de Escri 'ão da
Ouvedoria e ·correlção das Villas do Cairú, Boi
peba, e Camamú provido em Manoel fo'urtado
de M.""

De 14 de octuhro.
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ff. I J:5 v. - PrO\'isão da serventia do officio de Escrivão da
vara de Meirinho das execuções da Fasenda Real

provida em José illaça.
Da. data da preccdcnte.

ff. I 16 v. - Pro isão do officio de Juis dos Orfãos provida
em o L.do \lanoel Antunes Pereira.

De 16 d' ocLubro.

Ff. J J 8. - Provisão da serventia do officio de Thesour.1l das
Fasendas dos defulltos e ausentes da Capitania
le Pernambuco concedida a Braz Mendes do
Crato.

D' 19 dc octUU1·O.

ff. 119. - Provisão do officio de Tabellião publico do ju
dicial e notas desta Cidade provida em Dom.u

,

Neto de Araujo.
e ~a dú octubJ'o.

fC 120 V. - Pro isão p.n poder advogar nos Auditorias desta
Cidade concedida a Bernardo Mendes da Sil,

veIra.
De .27 do octubro.

ff. 121 V.- Provisão do officio de Teirinho do Campo desta
Cidade provida em Manoel de Sousa Pereira.

D 8 d novcm bro.

FC 122 V. - Provisão dos officios le Juis dos Orfãos e Es
crivão da Camara da Villa das Alagoas pro ida

em João Lopes Pereira.
D 16 ti novem bl'o.

ff. 12+. - Provisão lo officio de Advogado e Procura lor

elos Residuos provido em José Correa Bra"o.
De 25 do Dovcmh,'o.

ff. 125. - Pro isão da serventia do officio de Escrivão da
Chancellaria deste Estado provida em Amaro

Per ira.
D 27 cle no\"omuro.
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n. I ~5. - Provi ão do officio ele Tabelião da Villa de S.
Paulo provida em Francisco Pereira Valadares.

Do I.· <.lo clozom bro.

fC I ~7 V.- Pro\TisãO de Ach ogado da apitania de rg!p'
elel Rei proviela em Francisco Junes Vassall< .

D' 2 do (kzombl'o.

ff. 123 Y.- Provisão do officio de leirinho ela Oll\ cL1oria, t;

correição das Yillas elo Cairú, Boipeba c a
mamú provida em João Cal' alho.

Do !l de dezomLro.

ff. 129 V.- Provisão ela serventia dos officios de OU\'ld r c
Auditor da gente de guerra Proyedor das Fa
sendas dos defuntos e ausentes, apellas e RI.'
siduos e Juis dos Orfãos da Capitania de , ergq)~'

deI R i provida em Manoel GIz. Lima.
D:\ data da pI' (;l'den[L'.

ff. 130 V.- Provisão de Meirinho elo Campo provida cm
Gonçalo de Amorim.

])0 13 do dez mbl' .

fr. 132. - Provisão da serventia elo ofticio de Provedor elas
Fasendas elos defuntos e ausentes da Capitania
dos llheos provida em o L.do Francisco Tei."eira
Guedes.

J) 15 d I 'y-cmll'o do di 'lo anno do lO 3.

rf. 133.

ff. 134.

Provisão da serventia do officio de Thesour." das
Fasenelas elos defuntos e ausentes da Capitania
elo Ilhéos provida em ManoeI da Costa Pi
menta.

J)a data d:\ pl'ocoLlcntl'.

Provisão ela serventia do cargo de Juis dos r
fãos da Villa de Serinhaem provida em o Cal i
tão JOão Soares Cavalcan te.

Do 8 do janeiro Llo 1G8·!.

,.,
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ff. 135. - Provisão ela serventiJ. elos officios de Inqueridor,
Contador e destribuidor do Juiso da Om'edoria
geral ordinario, e Orfãos e Escrivão da Almota
ceria la \ illa de Olinda e seu termo provida em
Antonio da ~unha Bandr.n

DI; 7 de janeiro UO 1110. mo anno.

fC 136 v.- Provisão da sen entia do officio de Juis dos 01'
fãos da Capitania do Rio Gr.'l. provida em 1a
noel da 'il\,a Vieira.

Do 11 LI \ janeiro.

ff. 137 V.- Provisão da ser\'entia dos officios de Escri\'ão da
CamarJ. Orfão, e Tabellião publico do judicial
e notas da Yilla do Cairú, provida em Antonio
de Parbuda.

l)n data la pl'c(:('dente.

ff. 139. - Pro',isão da serventia do officio de Escrivão da
Almotaceria d sta Cidade provida em JOãO l~ rz.
Ribeiro.

Da 1I10>:I11:t dnla.

ff. 140. - Pro, isão da en entia do officio de Escri, ão dos
Orfãos da Capitania da Parahiba provida em
Gaspar Tavar s Damon.

De ~G do janeiro.

fi. 141. - Frovisão da serven tia do cargo de Ou\'idor da
Capitania dos llheos provida em João Furtado
de lendonça.

1>' 20 d \ fey I'ei l·O.

ff. 142. - Provisão da s rventia de Contador geral deste
Estado provida em o Capitão Domingos Dia.

Do 9 de ai ri!.

ff. 143. - Provisão da erventia do officio de Meirinho dos
conto de, ta Cidade pro\ ida em Balthe ar Fri.

Gago.
])a dat:l da pI' c('U nto.
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ff. 144. - Provisão da serventia do officio de Meirinho das
Fasendas dos defuntos e ausentes desta Cidade
provida em Thomé da Rocha Furtado.

De H de abril.

ff. 145. - Pro\ isão do officio de Advogado da Capitania
de Sergipe deI Rei concedida a Antonio de Al
meida da Costa.

De 19 de aUl'il.

ff. 146. - Provisão de Advogado de Serbipe deI Rei pro
vida em Jorge Cabral de Brito.

De 20 de abril.

ff. 147 V.- Provisão de Almox." do Morro de S. PalIo pro
vida em João Sobrinho da Cruz.

De 4 de maio.

ff. (48 V.- Provisão de Escrivão das Fasendas dos defuntos
e ausentes provida em Manoel Ramos Parente.

De 5 de ll1:1io.

ff. 149 v. - Provisão êi. se passou p." o Provedor da Alían
dega Hier.o i\Ionis Barreto continuar a sua occu

pação.
De "* ue maio.

ff. ISO. - Despacho q. se deu na Petição de João ntun s
Mar," p." continuar o officio de Escrivão da Fa
senda Real deste Estado p.r se lhe haver aca
bado atempo.

De 8 do l1l:liü.

ibid. Provisão da serven tia do offi -::[0 de Escrivão da
Fasenda Real da Capitania dos Ilheos concedit.a
a ManoeI I'l-ancisco Lima.

De 12 Llc 111:110.

ff. I SI V.- Provisão da serventia lo officio de Ouvidor
Corregedor das tres Villas de Boipeha, Cairú e
Camamú provida em Antonio de Couros Camr.

De 23 d l1ln,io.
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ff. 152 V.- Provisão de meirinho dos estancos das cartas
de jogar e sulimão provido em Heitor Cardoso
Sodré.

De 27 de maio do referido anno ue 168-!.

56. Parecer e tratado feito sobre os excessiuos impostos
qua cahirão sobre as lauouras do Brazil arruinando o co
mercio delle; feito por roam Peixoto Viegas enuiado ao
S.r Marljuêz das Minas conselheiro de S. Mag,de e então
g.Ol' g.l da cid.e da B.a

c.JJn, = Ex.mo S,""or Mtn'qaez das ~1:ina~, - lIfa nJou V, ex.'"

l1iga eu o q me pal'ece sobre o êi Sua Mag,d' foi Serrddo

esel'euer a V. ex." POl' carta de 21 de mal'ço deste anno
ele 87 acerca da diminuição cm que estâ o com reio cm
ioda a pie j =

Ac. = e nem assim me ateeur) afirmallo p! sc :llJal'ccer em
outro lugar &. Ba.hia de (sic) 1687 anno . =

,~ ,~uc-se como annexo uma eh:1rta elo al1ctor, conforme de
clnr.b em seu Par ceI' d';., dirigida a Salvador Oorrea dc Sá e Bene
vidu3 a 1:- de julho de 1680, qlIe cometa:

= ~! Saluador 001'1'ea de Saá, e Benavidc . -S,""OI' o pn,pcl ~,

V. S.o offereceo a S. A. por arbitrio ele poder tirar dos
Vassal10s deste Rn.o dous milhões e m,O p.IO distl'ibl1içã

lo 800 $ ],0' de ta.baco ficando o lUesmo tabaco líllre em

bellefficio g.l do comercio e tlos mesm s Vnçallos =
.11._'. = tenha nollo as onllini()llCiltS êi o concelho, e zelIo de

V. S.. saue ueh:1l'. &.. B.0 15 ele Julho ele 1680 annos. 

Cl/)i I. pOl' lettm c:mtempJranea. 6 ff. não num. 27 X 18.
A,kl-S0 c le maullscript em um dos VOllll11u.' ela coUecção d'

0pllsculo. historico 01' ranisada pvlo inc:1n3l1vcl bibliographo DioO'o

J3arbosfL ~hchado, qne tem pOl' titlIio; Notici.ts hi ·toricas, e mili
tares da A.merica (lesde o anno de 1576 até 1157.

37~ Oh3.rtas dos governadores geraes do Estado do Brazil
Alexandre de Sousa Freire e Affol1S0 1'urtado de Castro
lo Rio ue Mendonça dos annos de 1667 a 1671, e PROVISÕES

do gov macior geral Mathias da Cunha do anno de 1687,

C:pia modema do livro de registo, S lU titulo. 117 ff. nLIm,
2D X ]8.

'o 1. -fe~~"
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Contém:

H. 1. Carta para os Administradores da Comp.R geral
acerca cio a\iso.

D:ltatln. d;l BalJi:l n. 23 ue nOVl m11'0 <1e 1667.

}j' LI' Alexnndl'o do Sou':1 Freir , ::\.'sim como ac quI:'

c l'-SC,!;llom.

fi. I V.- Carta q se e cre\ eo ao Capitães cio R conca\'o
acerca de darem conta d" tudo o q lhes falta
p.a courar tocante ao dote e paz.

De 3 dú dcz..'l1Ibl'l) do dieto anllO de 1667.

ff. 2. Carta i1 se escre\'eo aos Capitães elo R con
cavo.

Du 7 (lú dczomln·o.

fC 2 V. - Carta i1 se escrev~o com o aVIso as Camaras le
Boipeba, Cairú e ·Camamú.

De 2 ti t1ezcm UI'O.

ff. 3 V.- Carta p." o Govenndor D. _tuno Ah'cs (s/r)

Per.a com o aviso do inimigo.
D;\ ll1e:m:1 dnta.

Yl'I':,;\ :;ôb1'e UI1I:1 nO\':1 inva,.:::o do holbnucz '''. l'

começa:
- .'\ e.-;te prlllto reeo1w UIll H\'i.~o <Ie " Ma"'" em (l

mo (wi.,rl. di!-Ço Ol't!l'n:l e. t 'jiio i1 praça c\ef;te

]~::itado com a ])J' "'cnç:lo; que pede o ju, to r . io

d! O~ li()lI:1ndo~o.-; m:lnd:1l'om n. 11:1, 11111:1 il.!·m:l

<1:1; =
ff. 4 v. - Carta q se escreveo a todos os Capitães lo Re

concavo com o bando e nova do ln 1111lg0.
De 3D de dezembro.

fC 6 v.- Carta q se escreveo aos Coroneis Francisco il
r

(L Araujo, Lourenço Barbosa França, Guilh rme
Barbalho Biserra, entre os q uaes se di, idiriio os
partidos do Reconcavo.

Da data da pt'ocedonte.

ff. 7 v. - Carta para Bl:rtholomeo Jabo.
De 30 lo dczl'm 1.>1'0.

r
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Lt'-!'e 11 . ta e1:11'ta o ,l'gllinte pcrioclo:

cc IJogo i] Vm. l'CCI'IJ r . ta ('luta se r colha a dia

(fortal!':?" no J[orrrJ) com a ><ll:l COlllp." bem creio do ,a!oL'

c xperiencirt cio V. m. ('I tendo llpitão mOI' tão I 0111

'om] anhciro ]);\ I '('enç.l, R'gllran<;:l daqnoII:1 Pn,<:a, ;l

pod roi t L' ] i[ ainda ij o inimigo a intent' ache a 1'0-

i. tencia ij a: a rmn \1) I. :àIa,g. '. tumão mo:tl':II' :V,

mllnu . ))

fr. 8. Carta p.a ntonio de Couros Carneiro. E ·ta
mesma a Gaspar Tourinho Maciel encarregando
lhe a m,llIn com missão em Boipeba, e ao Cap.m

Sebastião Ribeiro no Camamú.
De 3D de dezomll'O de 1667.

ff. V.- Carta para o Capitão Garcia de yiIa.
Do 1.0 de janciJ'o d 1G6

fr. 9 V.- Carta para o Cabido.
J) egual dal:1-

ibid. - Carta para o Capitão mor da Capitania de er
gipe del Rei ntonio de 1lemão.

fr, TI. - Carta p.a o Capitão mor da Capitania le erg'lpe
deI Rei ntonio ele llemão.

D:\ m ma d:lt:l.

fr. TI V.- Carta p.a Iatheus Marinho Falcão.
Da mosma lata.

ff. 12. - Carta p.a o argento maIor ebastião de \'ar~-as

Lobo.
Da lJ1e><ma (lat:<.

ff.12V,- Carta p." o Capitães de
e (sic).

Di, dn tn. ebs precee[ 11 tCR.

anto maro Inhambupe

ff. 13. - Carta 1 se escreveo aos Officiaes da Camara da
\ il1a do Cairu,

De 2 do jnnciJ' d lJ1e:mo Hnno d 1li6

ff. J 3 V.- Carta p." o Capitão mar do Morro.
Da mo. ma data npl'll.
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ff. 15. - Carta p.a o Capitão mor Thomé Dias Lassos.
De 1 de janeit·o.

ff. 16 v. - Carta p.a os Capitães do Reconcavo sobre se fa
zerem novas madeiras p.a a artiIhr."

Do 4 do janeiro.

n. 17. - Carta p.a Guilherme Barbalho Biserra.

Da me. ma cbLa.

ff. 18. - Carta p." o Capitão da Comp." da Praia.

Do r.o do janeiro.

ff.I8 Carta p.a Francisco Gil de Araujo.
De 5 de janeiro.

ff. 20. - Carta para o Capitão mor de Sergipe deI Rei.

Da mesma data.

ff. 2 r. - Carta q se escreveo ao Capitão moI' Thomé Dias

Laços.
De 15 le janeiro.

ff. 2 I V. - Carta para Guilherme Barbalho.

De 5 de janeiro.

ff. 22 V. - Carta p.a Lourenço Barbosa ela França.
Da me mn, chüa.

ff. 23. Carta para o Capitão mor de Sergipe deI Rei.
De 7 de janeiro.

fi. 24. - Carta para Matheus Marinho Falcão.
Da data supra.

fr. :!4 '.- Carta p.a os Officiaes da Camara de Sergipe deI
Rei.

Da data das precedente.

ff. 25 V.- Carta p.a os Officiaes da Camara da' Villa do
Cairú.

Da mesma data.

ff. 27. - Carta p.a Catharina de Sousa.
Da mesma data.
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o n'o\'ern~doL' do E. Lado n.gmdeee n. é. ta cnbol'a

or\ic~o feitos com relação ao" moias de lofezH. dn. Bah i:1
contra a reeeiadn inva. iro de hollancleze .

ff. 27 ".- Carta p.n o Sargento mor das Villas de Boipeba
e Cairú.

Da me ma data.

ibicl. Carta para os Officiaes da Camara do Camamt:J.
Dn. me lUa da a.

f[ ::lS ,. - Carta para os Officiaes da Camara de Boipeba.

Dt1. mesma data. das precedente.

f[ 29 Y. - Carta para os Officiaes da Camara da Villa cio
Cairú.

De 8 de janeil'o.

Ff. 30. - Carta para o Capitão moI' da fortalesa elo l\lorro
uno Ah res PeLn

Da me ma data.

ff. 31 , .- Carta p.n o Capitão mor Gaspar Rolz. Adorno.
D, me~mn data.

ff. 32. - Carta para o Coronel B.m· dos Reis.

De 12 ele janeir .

ff. 32'.- Carta para o Capitão mor do Morro Nuno Al
vres PeLn

Da meS111:1 data.

ff. 3:3.

ibicl.

Carta p." o Capitão de Santo Amaro.
Da me ma data.

Carta para Garcia de Avilla.
Da data das precedentes.

ff. 34. - Carta para o Capitão Antonio de Couros Car

nelro.
De 17 de jan i1'0.

ff. 35. - Carta p./\ o Capitão mor Gaspar Tourinho Ma

ciel.
Da dato. supra.
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.~

ff. 35 \.- Carta q se e creveo ao Capitão Gaspar R 1Z•

. uorno.
Du 2-! d' j:'lncir\ .

ff. 35. Carta para os Officiae da Camara la
Camamú.

Da, me ma, data.

illa uo

ff. 37. Carta p." o Capitão ebastião Ribeiro Tourinho.
Da 11ll:smn. dat:1.

ff. 3S. - Carta 1." o Capitão mor da forta1esa do 1orro.
Da t1:1ln. das precedeote .

ff. 3S V.- Carta p." o Coronel l\lathias (aliás lJlal!uts)
:\1arinho Falcão.

Do :?5 d j:tnci roo

ff. -/-0. - Carta para ~Ianoel de ousa Furtado.

Da data "t1l'1'a.

ff. 40 V. - Carta q se screveo ao Capitão mor Thomê Di as
Laços.

Do último de janeiro.

i~)id. Carta p." Gaspai' Tourinho l\Iaciel.

Du :25 de ja !loiro.

ff. 4 I V. - Carta p." os Officiaes da Camara da Villa do Ca
mamú.

De "* de jall ei1'o.

f{ 42 V.- Carta q se escreveo aos Officiaes da Camara
desta Cidade da Bahia.

De 5 ele fevereiro.

ff. 43. - Carta p." os Officiaes da Camara da Villa uo
Camamú.

De ele ~ ,erciro.

ff. 43 V.- Carta p." o Capitão mor Gaspar To lrinho l\Ia
ciel.

D:.L m .'ma data.
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ff. 44. - Carta p." Antonio de Couros Carneiro.
Da (lat& da. pl'('cedcllie.

ff. 45. - Carta para o Capitão de cavalios Cosme de Brito
Cação.

bo 9 de fevereiro.

ff. 4S v.- Carta q se escreveo ao Capitão mor do 1\lorro
uno lvre Pereira.

D' 15 d fc,creiro.
-"clla se-lê o treebo seguinte:
« :1 Oompanhia ele Rupba 1 Bm'boi'u vão dou filho~

do C011<1 cl Avinte~, V. m. o tmtem (sic) como a. p,t
l' ntc meu e cm tudo o <j podcr e1' conheção elle. ..ia
l' ·(;oID11lendnção. II

ff46 v. - Carta q se e cre eo aos Commissarios das fari
nhas.

D 16 de D'vcrcir .

ff. 47. - Carta p." os Officiaes da Camara desta Cidade.
Do 1 cl fe,cl'eiro.

ff. 47 V.- Carta q se escreveo aos Coroneis sobre a esmola
las Religiosas do Mosteiro de ossa Senr." ela
Esperança de Lisboa.

De 21 ri fev l' iro.

ff. 48 v. - Carta q se escreveo ao Capitão mar do Rio de

Francisoo João " ieira de Moraes.
D' 22 dc fev l' 'iro.

fi. 49 V.- Carta p." o Capitão mor da Capitania de Sergipe
deI Rei.

Da me-ma dat.a.

ibiel. Carta q se escreveo ao Coronel Francisco Gil

ele Araujo.
De 25 do fe, l'Cil·O.

ff. 5r. - Carta q se escreveo ao Coronel Guilherme Bar

balho Biserra.
Da meSllH1 data.
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Tem :í. mnrgcm fi seguinte notu:

« E,;;tn cn1'tn . e c~creveo lambem no C01'.'\ Lourenço

Barb." <la 11'1'."" )

ff. 52. Carta q se escreveo ao Capitão da Cachoeira
João ROIZ Adorno.

D 28 dú f'yel'uiro,

fi. 53. - Carta q se escreveo ao r.o PILlipe Franco.
Da me. 111['. u:tla.

ff, 53 Y. - Carta q se escreveo aos O ffi c:ia s da Camara da
Villas dos Ilheos.

Da data da. pr cedentes.

fi. 5-1-. Carta q se escreveo ao Capitão mor dos Ilheos
Manoel Peixoto Bessa.

, em ela ta.

f,. 55. - Carta q se escreveo ao Capitão q está com a
sua Comp." na fortalesa do Morro Raphael Bar
bosa de Pai, a.

De 29 de feYeriJ'o.

ff. 55 V.- Carta q se escreveo ao Capitão Fernão Pereira.
Da dab supra.

f{ 56. - Carta q se escreveo ao Capitão Antonio Guedes
de Paiva.

Da 111e8111:1 datn.

ff. 56 V.- Carta q se escreveo ao Capitão SebastifLo Ribeiro
Tourinho.

D~ ctina1 data.

ff. 57 v.- Carta que se escreveo ao Capitão Francisco de
Oliveira.

Da me '1l1:t data.

ff. 58. Carta q se escre\ eo ao Coronel Francisco Gil
de Araujo.

Da me. ma data.
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ff. 59. - Carta q se escreveo ao Capitão mor da forta
lesa do Morro uno Alvres Pereira.

Da d~ta. da procedonte.

ff. 60 \. - Carta q se escreveo aos Senr.es dos Engenhos
da Capitania de D. Pedro da Costa.

Do 10 do março do 166 .

ff. 61. - Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
de ergipe deI Rei.

Da ada em 4 do dozomul'o do 1670 cio Mono de S.
Paulo.

ff. 61 V.- Carta q se escreveo ao Capitão mor de Sergipe
deI Rei José Rabello Leite.

Da me ma clata e lagar.

ff. 62 V. - Carta q se escreveo a Fr. Domingos do Loreto
Guardião de S. Francisco de Sergipe deI Rei.

Da mc ma dat~ e lo ral·.

ff. 63 v.- Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
de Sergipe deI Rei.

De 29 de dezembro cio dioto anDO le 1670 e o Ql·jp!a
da Bahia cOlr,o a que se- egnoll1.

ff. 64. Carta que se escreveo ao Capitão mor de Ser
gipe deI Rei José Rabello Leite.

Da me 1l1n. data.

ff. 64 V.- Carta que se escreveo ao Capiti'io mor da Ca
pitania de Sergipe deI Rei José Rabel10 Leite.

DI~ mesma data.

ff. 65. - Carta que se escreveo ao Sargento mor de Ser
gipe deI Rei Manoel FalIr.o Cabeça.

Da data das precedentes.

ff. 65 v.- Carta que se escreveo ao p.e Vigario Manoel

Coelho Gato.
Do 3 do j:l.noil·o do 1671.

ff. 66 v. - Carta q se escreveo ao Capitão Diogo de Sousa

da Cam.n

De 10 do janoiro do mesmo anno de 1671.
5
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fr. 67. - Carta que (se-escreveu) ao CapitiLo fronso Mes
sias de M.ca

De ... de janeiro. Não e·declara o din.

ibid. Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
de Sergipe deI Rei p." fazerem dar carne, farinha
e o m.S necessario a Infantaria q vai.

De 26 de janoit,o.

ff. 67 v. - Carta q se escreveo ao p.e Vigario de Sergipe
dei Rei Sebastifio Pedroso.

De 29 de abril.

ff. 68. - -Carta que se escreveo ao Capitã:o Gonçalo de
Moraes Teixeira.

De 27 de maio.
R' pas. ada pejo vi con le do Barbacena, bem como li.

que se-seguem.

ff. 68 V.- Carta que se escreveo aos Capitães mores das
Capitanias dos Ilheos, e Porto Seguro.

Da mesma data.

ff. 69. - Carta que se escreveo ao Sargento mayor Bel
chior da Fonceca Saraiva.

De 29 de maio.

ff. 70. - Carta q se escreveo aos Officiaes da Camara das
Villas de Boipeba, Cairú, e Camamú sobre a fa
rinha dos Administradores.

De 2 de juuho.

ff. 70 V.- Carta que se escreveo ao Capitão Pedro Barbosa
Leal.

De 16 de junho.

Carta q se escreveo aos Coroneis Lourenço Bar
bosa da França, Sebastião de Araujo e Lima, e
Guilherme Barbalho Biserra.

De 18 de junbo.

ff. 7I V. - Carta que se escreveo ao Coronel Balthesar dos
Barreto (aliás Ba1l'lI'e1lho).

De 16 de junho.
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ff. 72. - Carta que (se) escreveo ao Capitão mor Agos
tinho Pereira.

De 18 ue junho.

fC 72 V.- Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
da Cidade de S. Christovão de Sergipe del Rei.

Da m '. ma data.

ff. 73. - Carta que se escreveo ao Ouvidor de Sergipe
deI Rei Francisco Curvello Velho.

Do 19 le jllllho.

ff. 73 V.- Carta êi se escreveo ao Coronel de Seg.e deI
Rei fatheus Marinho Falcão.

Da me ma data.

ff, 74. - Carta que se escreveo ao Capitão mor da Capi
tania dos Ilheos Manoel Peixoto de Eça.

De 22 de junho.

ff. 75. - Carta que se escreveo aos Capitães mores elas
Capitanias dos Ilheos, e Porto Seguro.

Da data da 111'ecedente.

fi. 75 v. - Carta que se escreveo ao Coronel Matheus l\Ia
rinho Falcão, e ao Sargento maior B.or ela Fon
ceca Saraiva sobre a gente que vai para Angolla.

De 23 de junho.

ff 76. - Carta que se escreveo ao Capitão Christovão
Cavalcante e Albuq.e

D 25 de junho.

ff. 76 V.- Carta que se escreveo ao Capitão Christ vão
Cavalcante sobre a farinha da gente de S. Paulo.

De 26 de junho.

FC 77 v. - Carta êi se escreveo aos Officiaes da Camara elo
Camamú sobre a gente de S. Paulo.

De 27 de junho.

ff. 79. Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
da Villa de Boipeba sobre a gente de S. Paulo.

Da data da precedente.
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ff. 80. - Carta que se escreveo aos Ofliciaes da Camara
da Villa do Cairú sobre a gente ele . Paulo.

De 26 de junho.

ff. 80 V.- Carta que se escreveo ao Capitao Pedro Lobão
sobre a gente de S. Paulo.

De 27 de j mll.lO.

ff. 8r V.- Carta que se escreveo aos Moradores do Re
concavo sobre o pedido da gente de S. Paulo.

De 25 de junho.

f1. 82. - Carta que se e creveo ao Capitão Christovão
Cavalcante, que foi com a primeIra.

De 27 de junho.

ff. 82 V.- Carta que se escreveo aos Capitães das Com
panhias do Reconcavo.

Da data upl'a.

fi. 83. - Carta que se escreveo ao Capitão Garcia de
Avilla.

De 30 de junho.

ff. 83 V.- Carta que se escreveo ao p.e Antonio \ ieira.
Da mesma data.
Começa ésta chal'ta:
= Tenho um negocio de muita importanúia d Cl'-

viço de S. A. que C'ommuu:car a V. m. =

ibiel. Carta éí. se escreveo ao Capitão mor Francisco
Dias.

De 13 ele julho.

ff. 84. - Carta que se escre\ eo aos Officiaes da Camara
da Villa do Camamú.

Da me. ma data.

ff. 84: V.- Carta que se escreveo ao Capitão moI' Thomé
Dias Laços.

Da mesma data.

ff. 85. - Carta que se escreveo ao p.e Vigario Manoel
Coelho Gato.

Da mesma data.
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ibid. Carta que se escreveo a João Peixoto Vieira.
Da data. das lwecedentes.

ff. 86. - Carta que se escreveo ao Sargento maIOr Bel
chior da Fonceca Saraiva.

De H de julho.

ff. 86 V.- Carta que se escreveo ao Coronel Matheus Ma
rinho Falcão.

Da datn. uprH.

fi. 87. - Carta para o Ouvidor da Capitania de Sergipe
deI Rei Francisco Curvello.

Da data da' pl'cc:ed ntc .

ff. 87 v.- Carta que se e creveo ao Capitão ChristovãO
Cavalcante de Albuquerque.

De 1 de julho.

ff. 88. - Carta que se escreveo ao Capitão da Aldeia de
Jaguaripe.

Da mcsmn. datn.,

ff. 88 v,- Carta que se escreveo ao Provincial da Compa-
nhia Francisco de Avellar.

Da m ma cl a Ln..

Comera é, t:t ch:wtn.:
= Pam stn. joru:tda do Cm'tão ele tão gl'all~lc SCI',

viço d . c b netieio publico devem o Inc1:o:;
da AI<l in. do , pil'ito Santo 'elo os primeil'o C)lIc'

acudiro com sua firmas, =

ff. 89 v,- Carta que se escreveo ao Capitão Pedro Lobão.
De 19 de julho.

ff. 90 V.- Carta que se escreveo aos Officiaes da Camara
de Sergipe deI Rei.

De ... de julho; sem designação de dia.

ff. 91. - Carta que se escreveo ao Capitão mor de Ser
gipe deI Rei JOãO Munhos.

De 27 de julho,
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ff 91 V.- Carta que se escreveo ao Capitão Affonso Roiz.
Adorno.

De 22 de julho.

ff. 92. - Carta que se escre-.:eo a Gaspar Dias.
D 24 de julho.

ff. 92 V.- Carta que se escreveo ao Ou idor da iJla d
Cairú JOãO Furtado de 1endonça.

Da me. ma data.
O destinntlU'io cl'é:ta c!larta el',í o filh do gO\' 1'11:1_

dor YiscoTJde de Barb(\,cel1a, sig] atario d'ella?

ff. 93. Carta aos Officiaes da Camara da Villa do Cairú.
Da data da: prec-edentcs.

ff. 93 V.- Carta que se escre\ eo ao Capitão Pedro Camello
de Aragão.

De 27 de julho.

ff. 94. - Carta que se escreveo ao Capitão Manoel ela
Costa Moreira.

De 4 ele agosto,

ff 95. - Carta que se escreveo ao P. Manoel Coelho
Gato.

Da m . ma da tn,

ff. 95 v. - Carta que se escreveo ao Capitão mor Braz
Rolz. de Arção.

Da me. ma daht,

ff. 96. - Para o Capitão Christovão Cavalcante de Albu
querque.

Da elata das pr (; dente..

ff. 96 V.- Carta que se escreveo ao Capitão mor das en
tradas Braz Rolz. de Arção.

De 12 de ago 'to.
]~' a úllimu c:cril)Ül. por Alfonso Furtado de Cu tl'O

do Dio ue nIendol1ça, prill1cil'o yi~conde de Bal'bucenn.

ff. 97 V.- Provisão concedida ao Capitão Gon.;alo da Rocha
Serrão para fazer citar ao Capitão Francisco
Munis de Sousa.
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C01npça:
= D. PCtlJ·o POl' (rJ'uça de Doo Rei de Portugul, &.a

Faço ai 01' =
Acaba:
= JIanol Roo'crio a fi z ne ta Cidade do , ah-ndor

dn Bahi:t de todos os I '<lI1tos em o, 24 dia do
mez de J uI 110 /tnllO de 16 7. - Bel'Dal'(lo Vieira
na,a eo. Mathia da Cunha. =

ff. 98 ',- Alvará de perdão concedido ao Coronel Gonçalo
R:tvasco Cavalcante de Albuquerque,

Datado elo ln 81110 tlia, mez e anno, e pa sado pelo
sobredicto gov'I'llfldol' lIIathias d~l, ClInha.

O beneficiado em fidalgo dn. caS1L Real e filho do ~

cretal'io Bm'nardo Vieira Ra,asco, PCl'don.vu.-se-lhe o crime

de 11n.,01' d.Ldo ullla clltiflacla pela cara a André da Silva
11aVel'ia loz ann(\>!, p 10 que o-havia eondemnado a Re

lação em dOIl anuo,; de degl'o 10 p:u':l a Aô:ica, em vinte
?úl ?'eis para a parte e de:: para a' de pe::as, cI'ime de qne
fôru. depois julgad iJlnoccnt.

Provisão para se livrar por seu Procurador con
cedida a Maria de Araujo.

Datada de 20 d julho.

ff. IOr. - Provisão de suprim. to de idade concedida a Fran
cisco Lopes,

De 3J d jUlllO.

ff. 102. - Provisã::> de TLltO;-ia. con:edidJ. ao Alferes Simão
Alz. Simões.

Da dn.ta d:t pl'ccedente.

ff. 103 v,- Provisão de supprim,to de idade conce::lida a
Ignacio da Cruz rraes.

De 23 til julho.

ff, 104 v.- Provisiio l)ara s li rar p r seu Pro~urador João
Ribeiro ela Costa.

De 7 cle agosto.

ff. IO~ v.- Provisão de tutoria concedi la a Gaspar de rauJo
Calheiros.

De 10 cle ago. to.
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Provisão que se concedeo

para ser citado Gaspar de
bargo de estar preso.

De 21 de ngo'to.

a Jorge de á Pinto
-1agalhães uem em-

ff. roS. - Alvará de reformação de quatro mezes concedi

dos a Pedro Pinto de Carv.o
De 27 de ngoslo.

ff. 1°9. - Provisito do officio de Alcaide de Sergipe deI
Rei provido em Francisco Pereira Sodre.

Niio vem trnnsC:l'ipto seniio o titulo.

ff. 109 v. - Alvará de fiança concedido a Manoel Arda, es
cravo de Francisco de Brito Goes.

De 9 de sep(embro.

ff. I r°v. - Provisão para poder aggravar An tonio Domin

gues.
De 1-1 de octtlbl·O.

ff. r r r v. - Provisão para se passar carta de segu ro nega

tiva a figuel Carvalho.
De 16 de ot"tubro.

ff. I r2 V.- Provisão de tutoria concedida a Antonio de Pa

redes (m01'"ad01'" em, Serg'ipe d'el-ni).
De 20 de odubro.

ff. r 13 V.- Provisão de tutoria concedida a Paulo PeL"

de Mello.
Da data da I)]"e<:eden~('.

ff. r r 5. - Provisão de tutoria concedida a Antonio Ribeiro

da Costa.
De 3 de novembro.

ff. rr6. Provisão digo Alvará de perdão concedi~o ao
Ajudante Antonio da Fonceca Tavares.

De 7 de non'mhrc'.
'foda. éstas Provisões são pa sadas pelo governador

<Temi do Estado do Bl'nzil Uatbias da Cunha, em nome
d'eI-rei d. Pedro II, no anno de 1687.
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58. Carta (outra) do p.e Antonio Vieyra ao mesmo Conde
(da Ericeira).

Com. = Como Roligiozo, e tambem em re. peyto, antes quCl'O
padocer com cilencio, que defenderme com apologia: =

Ac. = Se V. S.r!· tem o sen livros, e copiadore., la o achad.
V. S.' a im cm hita. C:l.1'ta de conton e de dua L'egl':ls,

mera: =
NiIo traz data, por não. e-aehar conchúda; ma foi escript:l

pelos aunos de ]690.

Cópia. Lettl'a do XVIII seculo. 11 ff. 18 X 12.

od. xx::;u dc ff. 19 a 29.

Tl':l.cta de várias cou as do Brazil e particul:ll'mente de suco
cc.. o: da guel'l'a dos hoJlan lezes.

j\ nl1:t impre. a, a im mesmo in ompleta, com a declaração
filml: c( Falia o re tante em tod:ls cópias quo e viram, que
foram muitas li, no tomo II da colleeção das cbal'tas lIa auetor, de
pp. 3 -~ a 400, da ediçiío do seeuIo pa sado, e de pp. 169 a 177 do
tomo II da 1'eil11pt' ssão de 1 55.

59. Representacion deI Cabildo de Santa Cruz de la
Sierra sobre los peligros de una invasion de Portugueses
por las Misiones de Chiquitos. 1692.

Com.. = Senor GOllern.or Noticiosa esta Ciu.d de .. unta Cruz
de los o"el1e1'OSOS alicntos de V. S.' hasi tido de lo bale
rosa Cu.uall 1'0 do essa yll.mn in.d do la a sllnpcion dd
Parn."IHlY en la fataJidacl que amenaza no solo a e. t<l
Cin.d si no a mucha parte deI r yno con graue menos
cauo =

E ~a charta é datada de 22 de maio I ]693 e dil'igida ao
govel'llador do Paraguay d. S ba tião Felix de lI{euuiola.

()pirt authenticada na cidade d'As umpçii"o do Paraguay a 12
do novembro do pl'oprio anno de 1092, e 11:1u documento original,
tomo s lê no catalogo da collecção d' Pedro de Angelü', a quem
pertenceu o manu el'ipto, 2 ff. 30 X 16.

Cad, ~~i; ob 11.° 17,

O titulo n.cimn. é reproduzido do referido catalogo de Angelis,
a pp. 134,
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60. Auto deI G.or deI

MendioIa en que manda
los portug\ esses.

Com. = D. Seuastian fe1ix de mendiola Gon.or y IIp.n g.l d
e. ta Pro l1 •

a tle el Paraguay por su mag.d que Dias g.d
O



Por quanto p.r Cal'tta li recclli oy dia eI ln, elel Cauildo
de la Cill." de Sautn. Crn. l)ccliemlo HOC01TO })(,1' e t Ri
l11Tilla 'omo 10. Portn"'ncs de San Pnhlo c. tan coli "ados
con los enemigos Guaicllru~, Baya y d ma n. {;iOlle' con
preteneion de apodcrarse de aqlleIla Pl'ou." =

E' datado da 'idade de A.. nmpção tlo Pal'agua • no 12 de no-
, 111b1'o cI ] 692.

Original) com a a ignatu1'a autó"'1'upha do "'o,ernadol'. 2 ff.

28 X 17.

Cad. f~i;. ob n.n ]8.

Este documento pcrtOllC n a P dl'o de An.rrelis, e acha-o e in
dicado no catalo'l'o de sna coJlccção, a pp. 1,"-" ob o titulo:

II On1cn dei Gobel'llador dei Pamgnay, qnc C tén li tos lús
rndios de las Misiones, para oponersc éí los P l'tugue 'e" 1692. II

61. Livro de registo das cartas, que o Excellentissimo
senhor Conde de Obydos Viso Rey, e Capitam geral de
mar, e terra deste Estado escreueu pIa Secretaria elelle a
Capitania ele Pernambuco, e todas as mais do I arte.

Além. das cbarta. a que Re-refe1'e o titulo supra, contém e te
codice as dos governadores Alexandre de Sou a F1'eir e Affon. o
Furtado de Mendonça., a do go,,'rno interino, de Hoque da Coo ta
Barreto, tle A ntonio de Sonsa do M:ener.es, do 2.° l1lf.u·qlle7. elas Ui
na , de Matbias da Cunha, uo ~ll'cebispo d. frei llfanuel da Re LU'

reição e de Antonio Lui. Gonçulve da Caml\l':1 Coutinho, qu
abl'angem, eom a do conde de Obi los, do anno de 1663 ao de
1692.

E' o livro de registo. (;onsta cle 282 ff. num., e mais uma, a
de 1'0 to, sem numeraçii:o, faltu.nelo, porém, 9 folha, como se-ac1Jl~

indicado cm seu lagar. 28 X 13.

Cad. DLXIU
lB:'61-'

Cúlltém:

fi. 1. - Carta para os Officiaes da Camera da Capitania
de Pernambuco.
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Datn.da de 3 de julho, e esel'ipta eb :!3.lhia, como G"l

que se-seguem.

E'sia começa.-
= El Hey mell S.or se seruio enuiar lU a goUel'lll1l'

este Estado, com o Cal'go de Vice Rey, e Capi
iam g.l delle. =

Refi J·iJ1tlo-..e á sua. estada em rel'Dambueo como ~.u

g0'i mador, em subs1.i Llliçiio ao cc ntle da, Torre, em 1639,

diz o conde de Obido.. ;

cc ...... es. a Capitania, (de PeJwllnbuco) como fi, pri-

meirn. 11urte do Brasil em qn eatine, e de que fis muib

estimnção, para, qll nc: S.l lemtl'ança, se segure qne me

hão de ;leh:H' sempl'e mllY propie:io a sen fa,uor: e ,ll) , o

tcnhiio assy entendido para tilclo o li o tempo otfereeer do

benefi(;io ue, sa. Depubli<:ll. »

O conde de üuido tomoLll)oSRC elo 'eH govêrno, como

se- ab , a 24 de junho d'e;se fillilO tI 1663.

ibid. Carta para Francisco de Britto Freyre Gov.or de
Pernambuco acerca do cunho da moeda.

De 21 de julho do referido aDno ele 1G63.

fi. I V.- Carta para Francisco ele Britto Freire Gou.or ele
Pernambuco ácerca ele hú Aluara e mais Cartas
que se accompanha.

De 7 de agO:3lo.

ff. 2. - Carta para os Cãpitaens mores elas Capitanias
ela Parahiba e Rio Granele.

Da me -ma data.

ibiel. Carta para Fran.co de Britto Freyre Gov.or ele
Pernambuco áçerca dos Offiçios.

De G de e1 tembro.

ff. 2 V. - Carta p." Francisco de Britto Freire Gou.01
• de

Pernambuco ácerca de certo intento dos m. res ela
quella Capitania.

De 7 de septemln'o.

íbiel. - Carta p." o Gov. r l'rancisco ele Britto Freire a
fauor de Gonçalo ele Az.do

De 11 de septemul'o.
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Carta p.l> o Cov.or Francisco de Britto Freire,
sobre a Victoria de Portugal.

Da data supra.

ibiel. - Carta p." o Cov.or Francisco ele Britto Freire
acerca de hú officio que pede para hú criado
seu.

Da mesma data.

ff. 3 \.- Carta p." o Cov.or Fran.co de Britto Freire acerca
ela entrada êi. quer fazer· nos Palmares.

De 9 ele septembro.
Versa sôbre os meio de c-ele truil' es e famoso va·

lhacouío ele negros: fugidos e inclio.·, que infe turam por
lI1uito tempo a capitania de Pernambuco.

ff. 4 v.- Carta p." Francisco ele Britto Freire Cv.OI' de
Pernambuco áserca de se asentar o Ouuidor
cõ os Tenentes em publico.

De 1'7 de eptembro.
Nesta charta diz o governador: c( Sempre entendy

que Dam bauilt prefereneias ele postos, donde as eortezj:l~

definem as elnvidns dos lugares. »)

ibid. Carta p." Francisco de Britto Freire Cov.o,· de
Pernambuco, (ácêrca) elo pezame ele Manuel
Freire de Anelrada.

De 5 de dezembl'o.

ff. 5.

il,Jid.

Carta para o L.do Lourenço de AZ.do Motta, Ouu.o,'
ela Cap.olll. ele Pernambuco áçerca dos presos
cumplices na moeda.

Da elata supra.

Carta para o Mestre de Campo Dom Joam de
Sousa.

Da mesma data.

ff. 5 V.- Carta p.ll. o R.do p.e Frey Sebastião dos Anjos.
De 4 de dezembro.

ibid. - Carta p.ll. o p.e Frey JOãO Caualcanty.
De 5 de dezembro de 1663.
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E'sta cllnl'ta lTICJ'C'ee leitul'a, como um modelo, pelo
meno, , do . tyl0 opi talar cio tempo,

f{ 6, - Carta para os R.do. P.cs Custodio, Guardiães e De
finidores da Ordem de S, Francisco no Mosteiro

da VilIa de Marim áçerca da mudança dos Tri
buna-s do Reci[fe,

Da data UP1'[1,

ibid, - Carta p.R o Gouernador da Capitania de Per
nambuco Fran.co de Britto Freire sobre jurisdi
ções, e outras materias.

Da m ma clata.
E' ta. ch:nta, qu é bastante xtonsa e muito cllrie.a.

trata da' pl'eeminencias a que Brito Fl'eu'e allogava tor
direito, a exemplo le André "Vidal e Franci 'eo Barreto,
eus predecc SOl' no cargo. Diz llcl1a a ste respeito o

,ice-r i 'ond de Obido :
(C ...... pai em os ubdito que faltam ft, un ob]·iga.

çoell se re:olllenuo a ncgalla; nem o mesmos Reis tem
a ar a segura. .ti. mim me pl'inaram el 'Vi'o Rey ela.
Iudia, e n RI Roy eb Inglaterra do Reino e da. vida. II

ff. 8. Carta para os Officiaês da Camera da Cap.Dia de
Itamaraca acerca do Ouu.or daquelIa Capitania.

De 16 de janeiro de 1664.

ib:d. - Carta p." João Fri Vieyra.
Da. me ma clata.

ff. 8 V.- Carta p.n o D.lor Simão Ali de la Penha.
De 21 de janeil'o do licto alIDO de 166'1.

ff. 9. - Carta para o Capitam mor da Fortallesa do
Seara JOãO de Mello de Gusmão á fauor dos
P.e' Missionarios, e soltura dos Indios do Seara

(Cea1'á).
De 23 de jall6il'o.
O douto visconde de Porto Seguro dá a este gover

nndor do Ceará o appeIJido -Quimão.

ff. 9 V.- Carta para Francisco de Britto Freire Gov.or da
Capitania de Pernambuco acerca do escr:uão da
Cam:" e M.el de Freitas Rej.

De 22 ele janeil·o.
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ff. Ia. - Carta p."' Fran.co de Britto Freire, Gov.or da Ca
pitania de Pernambuco; acerca de dar a execu
çam a ordem de S. Mg.dO na mudança, dos Tri
lmnaes p." a villa (de Olinda).

De 29 de janeiro.

ff. IO V.- Carta p." o Gov.or Fran.co de Britto Freire Gov.or

ele Pernambuco, p."' fazer preuenir o donatiuo p."
Ir na frota.

Da data sn]ll"a.

ibid. Carta p." o Prouedor ela faz."' R. I da Capitania
de Pernambuco acerca elo donatillo.

1':1 mesma data.

ff. I I. - Carta p." o Cap.UI mor da Cap.lli" de Itamaraca
acerca do donatillo daq.l", Capitania.

Da mesma ('at:l..

ibicl. Carta p." o p.or ela faz." R. I da Capitania de Ita
maraca acerca do donatiuo.

Da mesma data.

ff. II V.- Carta p." Joam do Rego Barros Capitam mor
da Parahiba.

Da mesma data.

ibicl. Carta para o p.or da faz." R. l da Capitania ela
Parahiba acerca do elonatiuo elaqllella Capitania.

Di1 mnsma data..

ff. I2. - Carta para os Officiaés da Camera da Villa ele
Olinda.

Da. mesma dat.a.

ibiel. Carta p." o D.tol" Simão Ali de la Penha p." fazer
uir sal a esta praça.

Do último de juneil·o.

ff. J 2 V.- Carta p." o Gov.or Francisco de Britto Freire,
acerca do Alfei D.o3 Leitam.

De :l: ne março.
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Carta p.o. o Gov.or Fran."o de Britto Freire para
socorrer o Ceara.

Da data supr[\,o
Começa ésta ebart..'t:
= O Cap.ro mar do Ceurá me pede o socorra eõ 40

homens, 20 brancos, e 20 pretos de HeDl'ique
Dias, pOl' não ter mui (j outros 40, e ,er grallL1e
o perigo :l que nlly ta esposto com o Gentio; =

Carta para o Gov.or Fran.co de Britto Freire
acerca do nauio Ingles da India, e aUlSO, q en
uia a Portugal.

De 28 de fevereiro.

ff. 13 v.- Carta para o Gou.or Francisco de Britto Freire
acerca do escriuão da Camera Jozeph Tauares.

Da mesma data.

Começa:
= Por e ta Carta ele Vm, de 31 de Janeiro vejo quum

cliuerso foram os estrondos das realidades =

ff. 14. - Carta p.o. o R.do p.e Jacobo Cocleo, Missionario
do Ceara.

Da mesma data.

ibid. Carta p.a o Cap.lll mor da fortalesa do Ceara
Joam de Mello de Gusman, acerca dos Indios
presos, e socorro q pede.

Da me~mn data.

fi. 14 V.- Carta p.a o p.or da fazenda R. I da Capitania di:;.
Pernambuco, áçerca do nauio Ingles q ally appor
tou da India.

Df!' 111e8111:1 da la.

ff. T5. - Carta p.o. Luis da l\ienc.1oça Furtado.
Da mesm;!, thüa.

ff. 16. - Carta p.o. Francisco de Britto Freire G.or de Per
nambuco acerca ela mudança dos Tribunaes, p."
a Villa.

Du 20 de janeiro.
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ibid. - Carta p." o Gou.or de Pernambuco Fran.co de
Britto Freire acerca do socorro de 200 homens

q ha de mandar a AngolIa.
D:l mesma d:t([t.

ff. 16 V.- Carta p." o Gov.or de Pernambuco Fr."o de Britto

Freire acerca do donativo q se ha de enuiar na
frota.

Da m nm data.

ff. 17. - Carta p.a o p.or da faz." R. I da Cap.n;" de Per

nambuco acerca do donatiuo q se há de remetter

a Portugal.
Da me ma data.

ibid. - Carta p." JOãO do Rego Barros, Cap.'" mor da
Cap.ni.. da Parahiba acerca (do) donatiuo q se

ha de remetter a Portugal.
Da me, ma lata.

ff. 17 v. - Carta p.a o p.or da faz." R. l da Cap.ni'" da Para

hiba, acerca do donatiuo.
Da mesma data.

ibid. Carta p." o p.or ela faz." da Cap. ni" de Pernam

buco acerca do soccorro de AngolIa.
Da mesma data.

ff. 18. - Carta p.a o Cap.JlI mor de Itamaraca acerca do
donatiuo daquella Cap.ni" se remetter a Pernam
buco.

Da mesma data.

ff. 18 v.- Carta p.' o Prouedor da faz." R,I da Capitania

de Itamaraca acerca do donatiuo.
Da meSllla data.

ibid. Carta para o Gouernador da Capitania de Per
nambuco Hyeronimo da Mendoça Furtado, acerca

da jurisdição q lhe toca.
])n _G de alll'il.

E' extensa e interessante ésta eharta. Tracta-se nella..



ainda da discriminação e limites das jurisdicções do cargo
de governador das capitanias, como na que nesta relação
vem mencionada á ff. 6, dirigida a Brito Freire.

Diz ne ta o conde de Obidos:
(C A ambiçam dos Gouernadores que houue nessa Ca

pitania (de Pernambuco), depois de as guerras se accaba
rem, introdusio qnererem mais jurisdiçam ti a que lhes
tocaua j confundindo o governo particular dessa Capitania,
com o mistico que teue Franci co Barretto, 'de Gouerna
dor dc Pernambuco, unido ao posto de Mestre de Campo
G.nl de todo o E tado. E como eUe teue ambos os exer
cicio, e nenhü lhe succedeu em ambos: quiseram ter, como
Gouernadores de sa Cap.nl' as prehirninencias de Mestre
de Campo General elo Brazil. »

ff. 2 r. - Carta p." o Capitam Lopo Curado Garro.
De 7 ue maio.

ff. 21 V.- Carta p." o Gou.or da Cap.Di" de Pern<l:mbuco
Hyeronimo da Mendoça Furtado acerca do Alfez
Domingos Leitam.

De 10 de maio.

ibid. Carta p." o Gou.or de Pernambuco cõ a copia da
carta de s. mo".r1o acerca do papel celIado.

Da moam:1- u:ltn.

ff. 22. - Carta para o Gou.or ela Cap. Dia de Pernambuco
Hi. m da Menc10ça Furtado, acerca do socorro do
Rio Grande.

R'.ta cbnl'ta acava:
= do êj ll1n.is pl'incip::L1m.L<! pende a sua consoruação.

r.de DOll. a V m muitos annos. B.' e Mayo 10
do 1G64. Primo o cntiuo de Vm. O conde de
Ob:do~. =

ibid. Carta p.a o Gou.or da Capitania de Per. eo Hy.mo
da Mendoça Furtado, acerca do c1onatiuo.

Da cInta da precedentos.
O donnti,o do que nesta o outras ohurtas se-tracta

monla,lI n 1-10 mil cruzados, cio quaes 25 mil tocavam á
Babin, com qno o E tado do Brazil concorria cada anno
pam o dote da Infanta pol'tngueza d. Catharina) erman

6
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de d. A:ffonso VI e de d. Pedro II, casada com CarIo' II,
rei de Inglaterra, e para a paz com os Estado da Hol·
landa.

ff. 22 V.- Carta p.a o Gou.01
• da Cap.ui" de Pernambuco

Hy.JlIO da Mendoça Furtado, digo Luis da ren
doça Furtado.

Da mesm'l data.

ff. 23. - Carta p." os officiaes da Camera da uilla de Ho
linda sobre o donatiuo.

Da meE'IDa data.

ff. 23 V.- Carta p.a o Cap.l1l mar João do Rego Barros, p.a
fazer remetter na frota os 3$ cr.do

• do donatiuo
daquella Capitania (da Parahyba).

Da mesma data.

íbiel. Carta p." o Cap. IR mar Joam do Rego Barros,
em reposta ele uarias materias.

Da me ma dalll.

fi. 24. - Carta p." o Capitam mar ela Capitania de Ita
maraca.

De 8 do maio.

ff. 24 V.- Carta p." o Cap.111 mar da Cap.ul" do Rio Grande
em reposta ele varias materias.

De 10 de maio.

ff. 25. - Carta p.a os Off.o' da Cam.m da Cap."i" de Ita
maraca.

De 8 ele maio.

ff. 25 V.- Carta p.l1. o Cap.1l1 mar da Capitania de Itama
raca açerca do tributo.

De 10 do maio.

lbid. Carta p.a o Cap.111 mar da Cap.UI" da Parahiba
João do Rego Barros. acerca do donatluo.

De 14 de junho.
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fi. 26. - Carta p." o p.or da faz." R. I da Cap.uI" de Per
nambuco acerca do donatiuo da Capitania da
Parahiba..

Da, data. supra.

ibid. Carta p." o Gov.or da Capitania de Pernambuco
Hy.mo da 1endoça Furtado.

De 3 ele julho.

ff. 26 V.- Carta p." D. Antonio Mascarenhas.
De 2 ele julho,

fi. 27. Carta p." Fran.co de Britto Freire.
Da, 111(' ma daí:t.

ibiel. Carta p." Francisco de Britto Freire.
De 3 de julho.

ibid. Carta p." os officiaes da Call1era da C';lpitania
ele Itamaraqua aserca da jurisdiçal11.

De 19 de julho.

fi. 27 \ .- Carta p." o Capitam mOr da Capitania de Ita
maraca aserca da jurisdiçam.

Da. me ma dat.a.

Traz á margem o seguinte: cc Ailitam. IO deRpois de:t..

Charta e. t~\L' fi mutua p. S. Ex."" - escripto Pf)l' 13e\"

11:1l'do TIu':l' '0.

ibid. - Carta p." o Capital11 mor ela Parahiba João do
Rego Barros sobre uarias materias.

Do.'l 12 de julho. Com uma nota marginal de Rl
,a coo

ff. 28. - Carta p." o p.or ela fazenda R. I da Cap.Ui" ela Pa

rahiba.
D 11 de julho.

ff. 28 V.- Carta p.n o L.do Manuel de Freitas Rej.
Da me ma data.

ibiel. Carta p." Hyeronimo da Mendoça Furtado aserca
ela juriseliçam.

ne 10 de julho.
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Lê-se no. margem um llddeudum de Ravasco com o
seguinte titulo: « Additamento da letra de Sua Ex.·
nesta caria.» e que come.ça:

= Vm nam anda bem aconselhado em se queI'er in
trometer na jurisdiçam que El Rey meu S.or lhe
nam deu: nem eu me pos o conformar com lhe
peI'mittir a Vm. a menoI' desobediencia: =

J ero11ymo de 1Ifendonça Furtado, pOI' antonomasia
Uxumbel'gas, foi pI'êso a 31 de julho de 1666 pelos agentes
de uma conspiração promovida contra elIe pelas pessoas
principaes da capita.nia de Pernambuco, que elIe governou
com abuso de poder, e, I'emettido para Portugal, lá foi
condemnado á pl'i :io perpétna em uma fortaleza da India,
onde veio a morrer.

As presentes cbartas elo conde ele Obiclo , relativas ao
conflicto de jUl'isdicção estabelecido entre eIJe e o gover·
nador ele Perunmbnco, devem concorrer paI'a elucidar esse
poncto hisioJ'ico.

ff. 29. - Carta q accompanha a antecedente p.l\ Luis
da Mendoça Furtado.

De 21 ele julbo.

ibiel. Carta para Hieronimo da Mendoça Gov.or de

Pernambuco, acerca de Joam Bautista Pr.l\

De 9 de se1"tc111b1'o.

ff. 29 v. - Carta para o Gov.or ele Pernambuco Hy.mo da

Mendoça accompanhando a carta do Gou.or do
Rio P.o de Mello.

Da me ma cbta.

Carta para os Off:s da Cam.1'l\ da Villa de Ho

linda, acerca do tributo da serenissima Raynha
da Gram Bretanha & paz qe Holanda, e ouu.or

daq.I" Capitania.

De 20 de octub1'o.

ff. 30 V.- Carta p.l\ o L.do Manuel de Freitas Rey ouuidor
de Pernambuco.

De 24 de octu bro.
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ff. 31. - Carta para o Cap.m M.el GIz Correa.
Da data supra.

ibid. Carta para os off. e. da Camera da Villa de Ho
linda, acerca do L.do M.el de freitas Rej exercer
o off.o digo Cargo de ouu.or daq.'a Cap.nia

Da mesma data.

ibid. Carta para o Cap.m Thomas de Abreu Coutt.°

Da mesma data,.

ff. 31 V.- Carta para o Gouernador de Pernambuco Hie
ronymo da Mendoça Furtado acerca do Ouuidor
daquella Capitania.

De 23 de octllbro.

ff. 32 V.- Carta para o Gou.or da Capitania de Pernam
buco Hyeronimo da Mendoça Furtado, q accom
panhou a reformação g.l

De 24 de octllbl'o.

ff. 3.3. Carta para o Prouedor da faz." Real da Capita
nia de Pernambuco Fran.co de Mesquita, açerca
da reformação g.1

De 21 de octllbro.

ff. 33 V.- Carta p." o p.or da fazenda R.I da Capitania de
Pernambuco: acerca do ii se obrou, no donativo.

De 20 de ociubro.

ff. 34. Carta para os Officiaes da Camera da Villa de
Holinda, açerca da reformaçam geral daquella
Capitania.

Da data supra.

ff. 34 V.- Carta que se escreueo aos Mestres de Campo
Dom Joam de Sousa, e Antonio Dias Cardoso,
açerca da reformação geral.

Da mesma data.



86

ff. 35 v. - Carta para o Capitam mor da Capitania de Ita
maraca P.o Lobão ácerca do Gov.or Hieronimo
da Mendoça, e reformação g.\

Tem a datn. das pr cedentes e começa:
= Vy a Ol1rta q VI11. me escreuco aeercn de conti

nuar o Gou roador de P ·rnnmbl1co...... na porfin
de querer g Vm. lhe obedcça j =

fi. 36. - Carta para os Officiáes da Camera da Capitania
de Itamara.ca acerca da reformaçam geral.

De 22 de octl1 bro.

ff. 36 v. - Carta p.a o Capitam mor da Cap.nia da Parahiba
Joam do Rego Barros.

De 20 de octubro.

ff. 37. - Carta p.l' o Cap.1ft mor da Parahiba João do Rego
Barros.

De 12 de dezembro.

ff. 37 v.. - Carta p.l' o Cap.1ft moI' da Parahiba JOãO do
Rego Barros sobre uarias mate rias.

Da mesma data supra.

ibid. Carta p.a o p.e Jacobo Cocleu.
Da mesma data.
Traeta da tl'n.nsp1antaçi10 do CHc:m para a Babin, c

neIla pede o go\ernaclol' ao p.. Jacob cc a1gulJ. gnrro:,
presos da dita planto, e a semcnt. c1ella.» Começa:

= Tenbo entendido pT algüas noticias q bit n ,. fi,

tena (Ceará) hi'1a elTa chamada Oacao: e eomo
se dá nas Indias, e esse c1 ima he tam uisin ho ao
seu =

ff. 3S. - Carta para Hieronymo da Mendoça Furtado
Gov.ol' da Cap."ill de Pernambuco. com a ordem
p.a não partirem nauios.

De 20 de dezembro de 1GGJ.

ibic1. Carta p.l' Hieronimo da Mendoça Furtado Gov.or

de Pernambuco.
De 2 de janeiro do mesmo anno ele 1664. Não haverá

equívoco na data, quanto ao millennio?
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ff. 38 V.- Carta para o Mestre de Campo D. João de
Sousa acerca ela reformação g.1

De 30 de dezembro de 1664.

fi. 40. - Carta para o Mestre ele Campo Antonio Dias
Cardoso acerca ela reformação.

Da m sma. tbtn.

Carta p.n. o Sarcr. lO mor JOãO Soares ele Albu
querque acerca da reformaçam.

Da me ma data.

ff. 41. - Carta para o Gouernaelor João Frz Vieyra.
Da data, dns precedente.
E' ta ·bartn. é por mais de nm respeito, interes

ant .

ff. 4[ v. - Carta p." Dom Fraeliqlle da Cam.rn. G.or e:Cap,m
g.' do 'Iaranhão.

Do 22 de abril do 16G5.

Começa:

= Primo, e S.or mel! Ainda qne tam distante uo
eon itlero mui ,ezinho (ic): =

e ta chartn in. i t ninda o govermldor gel'al do E 
tndo, conde le Obido , em obtor muda ou ementes de
ea nu para a Bahia como >le-vê do eguinto topieo:

« Dizem me que h~t ne so B tado caea , e que faeili

mam.'· podera vir ao C ará, ou . emeal' nesta terra.. , J'

Xo catalo '0 dos go,eruado\'e- e capitães geuerae do

Bl'azil, dado pelo douto ,i conde de Porto Seguro na sua
IIUoria Geral, niio vem o Dome d d. Fmdique ÍJ1cluido
nos los govermtdol'es do Maranhão: o mesmo suceede com
o Annae de Berrudo e c ll1 o Diccionario Geographico do
·ur. dr. ezal' Augnsto Marques,

ff. 4:!. - Carta p." João elo Rego Barros. Cap.m moro
Da data da preceeI nte.

ff. 42 V.- Carta p." o Cap.m mor JOãO elo Rego Barros
acerca elos presos q entregou o Alfez.

De 24 de abril do mo mo anno de 1665.
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ff. 43. - Carta p.a o Capitam mor Dom Diogo Pinheiro
Camarão acerca dos Indios.

Da data Sltpra.

ibic1. Carta p.a o Prouedor da faz.a R.I da Capitania
de Pem.co Fran.co de Mesq.ta

De 22 de abril.

ff. 43 V.- Carta p.a Joam Bauptista Pr.'" acerca da patente,
e Cartas ii se lhe enuia.

De 24 de fibril.

ff. 44. - Carta para o Capitam Antonio de Crasto, acerca
da Comp.a q renunciou.

De egual data.

:ibid. Carta p.a Paulo Mi.í Garro, Cap.m mor do Pará
acerca do Cacao.

Da mesma data.
Começa é8ta cbarta:

= Sou affeiçoado ao chocolate; e sobre esta rasam
meDOS importante assenta a principal de ser util
ao Brazil trasplantar se a elie a, fructa do Ca
eao; êj como se da nessa Prouincia, parece q a
uesinhança desta participara as mesmas. influen
cias, =

ff. 44 V.- Carta p.a o Capitam mor do Ceara Joam de
Mello de Gusmanes.

Da data das precedentes.
Occupa-so ainda, com o cacau, além de tractar tambem

de outro assumpto.

ff. 45. -- Carta para o Cap."' mor Joam do Rego Barros,
acerca dos presos ii remetteo, & do Juiz ordin!O
seruir ele Ouu.or

Da mesma data.

ff. 45 V.- Carta p.a os Officiaes ela Camera ela Parahiba
acerca elo assento q se tomou p.a sustentar as
quatro Comp"" q hão elestar de presídio naqla
praça.

De 25 de abril.
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ibid. Carta p.a o Cap.m mor da Cap.Dia da Parahiba.
Da mesma data.

ibid. Carta para o p.or da faz.a RI da Cap.Dia da Pa
rahiba Luis quaresma acerca da infant. ....

Da mosma data.

ff. 46. - Carta p.a o Capitam mor da Capitania do Rio
grande.

De 4 de maio.

ff. 46 V.- Carta para os Officiaes da Cam.ra do Rio grande.
Da mesma da ta.

ff. 47. - Carta p.a o p.or da fazenda RI da Capitania de
Pernambuco.

De 15 de maio.

ff. 47 V.- Carta p." o Cap.m mor da Cap.uia de Pernambuco
digo da Parahiba.

Da mesma data.

ibid. Carta p.a o Prouedor da faz.a RI da Cap.nia de
Pernambuco Fran.co de Mesquita.

De 23 de maio.

ff. 48. - Carta p.a o p.or da faz.a R. I de Pernambuco acerca
das propinas do S.OI' Conde de Attouguia.

Do 1.0 do Junho.

ff. 48 V.- Carta que se escreueo ao R.do p,e Fr: Jose de
Cristo.

De 11 de junho.

ff. 49.

ibid.

Carta ii se escreueo a Antonio Jacome Beserra.
De 12 de junho.

Carta para Joam Bautista Pereyra.
Da mesma data"

ff. 49 v. - Carta para o Prouedor da fazenda Real de Per
nambuco acerca da propina do Conde de Attou
gUla.

De 20 de julho.
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ibid. - Carta para o Capitam mor da Capitania da Pa
rahiba João do Rego Barros.

De 10 de novembro.

ff. 50. - Carta p." o Cap. m mor da Parahiba JOão Do
Rego Barros.

Da me ma data.

ff. 50 v. - Carta para os Officiaes da Cam!" da Parahiba.
Da mesma data.

ibid. Carta para o Sargento mayor Gonçallo de Al
buquerque.

Da mesma data.

ff. SI. - Carta p." Joam Baptista Pr." acerca dos disi
mos.

De 26 d no,embro.

ibid. Carta para o Gou.or de Pernambuco Him.o da
Mendoça Furtado acerca dos Religiosos de Sam
Francisco.

De 28 de dezembro.

ff. 5 I V. - Carta p." o p.or ela Capitania de Pernambuco
acerca dos Religiosos ele S. Francisco.

De 29 de dezembro de 1665.

fi. 52. - Carta p." o Gou.or de Pernambuco Him.O da M."
furtado acerca ele hum nauio Frances, q o elito
Gou.or embargou.

De 23 de janeiro de 1666.

ff. 52 V.- Adelitamento â carta escrita atras ao p.or da faz."
R.I ela Capitania de Pernambuco Joam Bauptista
Pereira acerca do Cap.m Francez.

De 25 de janeiro do mesmo anno.

ibid. Carta para o Gou.or de Pernambuco Him.o ela
M.cn Furtado acerca elo Comisr.° G.l de Sam Fran.co

Da mesma data.
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ff. 53. - Carta p.a o Cap.m mor da Parahiba Joam do
Rego Barros acerca dos subsidios, & donatiuo.

De 27 de janeiro.

ff. 53 Y.- Carta para os Off."S da Camera da Cid." da Pa
rahiba acerca do sustento da infant.m daqla praça.

De 21 d fevereiro.

ff. 54. - Carta para Hieronymo da Ilendoça, G.or de Per
nambuco.

De "" de abril.

ibid. Carta p." o S.or D. Francisco Maz sobrinho do
S.or Viso Re).

Da me ma data.
Começa é. ta cbarta :
= Sobrinho, e Senhor meu o nauio em q e ta cm'ta

ba de 'begar as ,o a mão =
e acaba:
= fico m. to aluoraçado. D '. nos g.do Sobrinho muito.

annos como dezejo. =
fI. 54 \.- Carta para Joam Baptista Pr." Prouedor da faz.'1:\

Real de Pernambuco.
Da mesma data.

ibiJ. Carta pera João do Rego Barros em Pernam
buco.

De 20 de maio.

ff. 55.

ibid.

Carta pera o Gouernaclor de Pernambuco.
De 12 dc jnnbo.

Carta para Hieronimo da Mendoça Furtado.
De 11 do ago to.

ff. 55 V.- Carta p.a o G.or da Cap.nia de Pernambuco Hye
ronimo da Mendoça Furtado acerca dos dois
Coroneis, e Capitãens da Ordenança.

De 22 de maio.

ff. 56. - Carta p.a o G.or de Pernambuco Hyeronimo da
Mendoça Furtado.

De 30 dc agosto.
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ff. 56 v. - Carta p." o Capitam mar da Parahiba Joam do
Rego Barros acerca dos Soldados, e outros par
ticulares da Cap.nia da Parahiba.

De 10 de octubro.

ff. 57 V.- Carta p.a o p.or da faz.dl\ Real da Capitania da
Parahiba Luis quaresma acerca dos disimos.

Da data supra.

ff. 58. - Carta para os Officiáes da Camera da Villa de
Olinda acerca dos Capitulas.

De 7 de octubro.
.Refere-se ao tumulto popular, que deu em resultado

a prisão de J eronymo de Mendonça Furtado, e começa:

= Com Carta que Vms me escreueram em 2. do
passado, e a copia dos Capitulos, fiquey enten
dendo a deliberaçam com que os pouos dessas
Capitanias, se detréminal'ão em di por do Go
uemo e bauerem preso a lIieronimo da Mendoç3
Furtado. =

fi. 58 V.- Carta p.a o Cap.m Antonio Cardoso Beyram.
digo p.l\ os Off. cS da Camera da Villa do Pe
nedo.

De 6 de novembro.

ff. 59. - Carta p." os Officiaes da Camera da Villa de
Holinda Capitania de Pernambuco.

Da mesma data.

N ella, o vice-rei conde de Obidos, lYovernador geral do
Estado, participa á Camam. de Olinda a nomeação que
fizera de André Vidal de Negreil'oi, a quem tece elogios,
para governador da capitania de Pernambuco e das an
nexas áquelle govêl'llo.

R' pClis incontestavcl que André Vidal administrou
pela segunda vez essa capitania, como o-referem J. B.
Fernandes Gama nas suas Memo1'ias historicas da provincia
de Pernambuco (tomo IV) e Abreu e Lima na sua Sy

nopsis, cargo que só desempenhou por seis mezes menos
onze dias. O illustre visconde de Porto Seguro, no ca
talogo dos cbefes da administração pública do Brazil co
lonial, com que f~cha a sua Historia Geral, põe em dúvida,
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na L" edição, não nos-diz s. ex." com que fundamento,
esse facto, e na 2." edição d'aquella, sua obra omitte o
nome d'oste govema,dor.

ibid. Carta p.a André VidaI de Negreyros acerca de
ser Gou.or de Pernambuco.

R' datada, de 10 de novembro do mesmo anno de
1666, e começa:

= Suponho il terá V. S.' vençido a molestia, o o en
fado da jorna,da. mas quando VS.· cuidaua ii vi
nha a lograr elo doscanço de sua Caza, começará
a exprementar (sic) o trabalho, e os nonos cui
dados desse gouerno, =

ff. 59 v. - Carta p.a Andre VidaI de Negreyros.
De 6 de dezembro do dieto anno de 1666.

ff. 60. - Carta para o Gouernador de Pernambuco André
VidaI de Neg,c°s acerca do nauio do Cap.m Ayres
Dornellas.

De 25 de janeiro de 1667.

ff. 60 v. - Carta p." o G.o!' de Pernambuco Andre VidaI de
Negreyros, sobre varias mate rias.

Datadn. ele 16 de fevereiro do sU1)I'a mencionado anno
e começa:

= Ne ta ocea ião receby varias cartas de VS." sobre
difi'erêntes materia , a q fllÇO resposta nesta bre
u lU.'" 1310 nam eançal' a V S"i

Refere-se portanto a actos do go\êl'1lo de N egreil'os,
ja, em exercicio do . ell cargo.

ff. 6r V.- Carta p.a o Cap.1ll moI' da Capitania de Itama
raca.

De 26 de fevereil' .

ibid. Carta p.a os Officiáes da Camera de Itamaraca.
Dn mesma data.
Versam ésLas duas últimas ehartas sôbre a nomeação

el T egl'eil'os e começam ambas:

= A Andl'e Vidal de Negreyros euca,rreguey o Go
uemo ela Capitania, de P ruambllco, e das mai

annexns, =
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ff. 62. - Carta p." o Capitam mor An. to de Alamão.
De 22 de março.

ibid. Carta p." o Capitão Aluaro Correa Leite.
Da mesma, data.

ff. 62 V.- Carta p." os Off..• da Camera da Cidade de Sam
Christouão.

Da mesma, data.

ff. 63. - Carta p." os Off. c• da Camara de Serigippe deI
Rey da Cidade de S. Christouão.

De 24 de março.

ff. 63 V.- Carta p." o Capitam mor da Cap.nil\ de Serigippe
DeI Rey Antonio de Alamão.

De 3 de junho.
E' a lÍHuna escripta polo oonde de Obidos, que so-oon

tém nesta collecçito. Da oguinte oomeçam a expedidas
por Aloxandro do Sousa Freire, quo lhe- uocedeu no dia
13 de junho do mesmo anno de 1667 no govêmo do E .
tado.

ibid. Carta p." os officiais da Camara de Pernambuco
sobre o donatiuo do dote, e pax.

Data la do 2 de julho.
Começa:

= O S,or Bornardo de mimuda Goueruador desa (sic)
praça =

Vê-E'e pois que já a esse tempo Vidal de Negreiros
tinha sido rendido no go\êrno le Pernambuco por Ber
nardo de ~firanda Henrique , que tomára pos e do cargo
a 13 de junho d'esse meE'mo anno do 1667.

Carta p." os officiais da Camara da Capitania da
Parahiba: e na mesma forma se escreueo aos
da Capitania de tamaracâ.

Da data snpra.

ff. 64 v. - Carta pera os off.c
, da Camara de Pernambuco.

De 3 ele septombro.

ibid. Carta p." o Gou.or de Pernambuco Bernardo de
Miranda Henriques, acerca da Nau da India.

De 21 de ReptemlH'o.
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ff. 65. - Carta p.lI. os Officiáes da Cam.ra da Cap.Dia da
Parahiba.

De 7 de Ilo\·cmbro.

ff. 66. - Carta p." o Cap.1Il mor da Parahiba Luis Nunes
de Carualho.

Da me. 111ft data.

rr. 66 v. - Carta p.a os Officiaes da Cam.Ta da . Cap.Dia do
Rio grande sobre dar o Cap.m mor da d." Cap.lli"
pose do Cargo de Ouu.or a n. to gomes Barroz.

De 8 de non:mbro.

ff. 67. - Carta p." o Cap.m mor de Sergipe deI Rey An
tonio de Alamão.

De 9 de Dovem bro.

ff. 67 v. - Carta p.a os Officiaes da Cam."" da Cap.Dia de
Sergipe deI Rey.

Da III ma data.

ff. 68. - Carta aos offiçiaes da Camara da Villa de Ho
linda de Pernambuquo.

De 13 de dez mbl'o .

Carta pera o L.do ManoeI de freitas Rey ouuidor
da Cap." de Pernambuco.

De 12 de ri z ml>ro do dieto anno de 1667.

fr. 68 V.- Carta p.1\ M.c1 gonsalues Correa.
Da me mn data lIprn.

ibid. - Carta que se escreueo aos offiçiais da Camara
da Capitania de Pernambuco pelo S.or Conde de
Obidos.

De 32 de março de 1666.
Deixou de l' registada em seu logar proprio, como

mesmo so·declara em lima nota que vem á margem.

ff. 69 V.- Carta que se escreueo a todos os Capitaens
mores de todas as Capitanias do Norte desde
Seregippe DeI Rey the o Seara excepto a de
Pernambuco a que foram outras particulares &
so a seguinte pIa Secret.m

De 29 de dezembro de 1667.
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Traz á margem a seguinte nota:
«( Aqui começão as cartas dos anisos sobre a noticia

da armada holandesa. »

Carta que se escreueo a Bernardo de Miranda
Henriques Gou.or de Pernambuco.

Datada dc 2 de janeiro de 1668.

ff. 70 V.- Carta que se escreueo a Bernardo de Miranda
Henriques Gou.or de Pernambuco com a 3.a via
do auiso de s. mg."

De 12 de janeiro tio djcto anno.

ibid. Carta p.a o Capp.·m moI' da Capitania ele Itama
racâ.

De 30 de janeiro.

ff. 71. - Carta p.a o G.or de Pernambuco B.do ele Miranda
Henrriquez.

De 2 de fevereiro.

ff. 71 V.- Carta p.a Andre uidal de negreiros.
Da data supra.
Oomeça por eFtes termos:
= PeUa Carta de V8.' de 13 do corrente, uejo como

s. mag.de torna a emcarregar a YS.· o gouerno,
daquelle estado, e como V8." pertira a obeiliencia
da suas Ordens, as conueniencias do descanço,
tão iustamente deuitlo a tantos annos de serni

ços =

Carta p.a Bernardo de Miranda, Henrriques.
Da mcsma data.

ibid. Carta p.a o Capitam Mor da Capitania da Pa
raiba Luis unes de Carualho.

De 15 cle fl-vereiro.

ff. 72 V. - Carta que se escreueo ao Cap.nm MoI' da Capi
tania do Rio Grande Valentim Tauares Cabral.

De 1- de março.

ff. 73. - Carta que se escreueo aos Officiaes da Camara
da Capitania elo Rio Grande.

Dn me.. ma data.
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ibicl. Carta que se escreueo ao Gouernador da Ca
pitania de Pernambuco Bernardo de Miranda
Henrriques.

De 25 de maio.

ff. 74. - Carta p.a o Cap.am Mor da Parahiba Luis Nunes
de Caru.o

De 11 de julho.

ff. 75. - Carta que se escreueo ao Gouernador de Per
nambuco Bernardo de Miranda Henrriques.

De 20 de julho.

ibid. Carta que se escreueo ao Coronel Matheus Ma
rinho Falcão.

Da. mesma dat •.

ff. 75 \'. - Carta que se escreueo aos offiçiaes da Cam. fI
'

da vil1a elo Penedo.
De 2G de s ptembl'o.

ff. 76. - Carta que se escreueo ao Capitam moI' do Rio
ele Sam Françisco Joam Vieyra de Moraes.

D lG de l'l)lembl'o.

ibid. Carta que se escreueo ao Capitão mor Luis
N unes de Carualho.

De 2 de ]lovem bl'o.

ff. 77 v. - Carta que se escreueo ao Capitão Martim de
Bulhoêns Munis morador na sidade da Parahiba
elo Norte.

De 7 de novembro.

ibid. Carta q se escreueo ao Capitão Hyeronimo ela
Veyga Cabral moraelor na mesma Capitania.

Da mesma data.

ff. 78. - Carta qu.e se escreueo ao Proueelor ela Fasenela
Real ela Parahyba elo Norte Cosme ele Barros
Marinho.

Da mesmll, data.
7
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lbid. Carta que se escreueo ao Sargento mayor An
tonio Rorz VidaI morador na mesma Capitania.

Da data dn preced ntes.

ibid. Carta que se escreueo ao Capitão Dom Pedro
Varjon, da mesma Cidade.

De egual data.

ff. 78 v. - Carta que se escreueo ao Capitão mor elo Rio
de Sam Francisco Joam Vieyra ele Moraes.

Da me. ma data.

-íbiel. Carta que se escreueo a Joam Bauptista Pe
reyra.

De 8 de novembro.

ff. 79. - Carta q se escreueo aos officiaes da Cam."" da
Cidade ela Parahiba.

De 7 ue no,embro.

ibiel. Carta que se escreueo ao Capitão mor da Ca
pitania ela Parahiba.

Da me~ma data.

fr. 79 V.- Carta que se escreueo ao Proueelor da Fazenda
R.I ela Capitania Luis quaresma.

Da mesma data.

ibid. Carta que se escreueo ao Capitão mor do Rio
de Sam Fran.co Joam Vieyra ele Moraes.

De 6 ele dezembro.

ff. 80. Carta que se escreueo aos officiaes ela Cam. rn da
VilIa de HoIinda.

De 7 ele dezembro de lGfi8.

-íbiel. Carta êj se escreueo a Joam Baptista Pr."
Da data supra.

ff, °0 V.- Carta que se escreueo ao Gouernador de Per
nambuco Bernardo de Miranda Henrriques. '

Da me ma unta.
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ff. 82. - Carta que se escreueo ao G.or d·ê Pernambuco
Bernardo de 'Iiranda Henriques.

De 3 de janeiro ele 1GG9.

E' ba, tante longa ésta cuarta e traét a d:t ampliação

de jUl'istlier,iio que queria ter o gO\(~n1ntlol' de Pernam
buco, a exemplo da que fôra concedida :1 André Vidal d'
Negreiro.

ff. 84 Y.- Carta que se escreueo ao Gouernadór de Per
nambuco Bernardo de Miranda Henriques.

Da mesma dah e ácêl'<:a do mesmo assl1Jllpto.

ff. 86 v. - Carta que se escreueo ao Gouernador de Per
nambuco Bernardo de Miranda Henrriques.

De 7 de janeil'O do dicto anno.

fi. 87. - Carta que se escrelleo ao Gouerdor (sic) de
Pernambuco Bernardo de Miranda Henrriqlles,
sobre os reformados.

Da data uIJra.

ff. 87 \.- Carta q se escrelleo ao Cap.m Joam Bap.ta Pr."
a Pernambuco.

De 3 de janeiro,

ibid. Carta que se escreueo aos offiçiaes da Cam."" da
Villa de Holinda.

Da m 'sma data.

ff. 88. - Carta q se escreueo ao G.or de Pernambuco Ber
nardo de Miranda Henriques.

De 3 de a1 til.

Traz á margem uma nota autógrapba. do Secl'etal'io
do Estado Ranu; '0, tle 12 de maio.

ib;cl. Carta q se, escreueo a João Baptista Pr."
Da mesmn data SlI pra.

ff. 88 v. - Carta éj se escrelleo a Luis unes de Carualho
Cap."u, da Capitania da Parahiba.

De 28 de abril.
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ibid. Carta q se escreueo a An. to Jacome Beserra em

Pernambuco.

Da mesma data.

ff. 89. - Carta q se escreueu ao Cap.1II mor de Itamaraca
P.o Lobam.

De 5 de maio.

ibid. Carta que se escreueo ao Gouernador ele Per
nambuco Bernardo de Miranda Henriques.

De 28 ele abril.

ff. 89 V.- Carta que se escreueo ao Gouernador de Per
nambuco Bernardo de Miranda Henriques.

Da mesma data.

ff. 90. - Carta que se escreueo ao Gouernador de Per
nambuco Bernardo de Miranda Henriques.

Da mesma data supl'a e começa:

= Vejo o (j VS." me diz â eerqa dos quinto, c1n'3 en
tJ'adas cios Uocambos. VS." sabe m.to bem q só
o. Generais tem quintos; =

ff. 90 v. - Carta que se escreueo ao Gouernador de Per
nambuco Bernardo de Miranda Henriques.

De 2D de abri1.

fi. 9I. - Carta q se escreueo ao G.or de Pernambuco

Bernardo de 1!randa Henriques.
Da. mesma data.

ff. 91 \'.- Carta que se escreueo ao G.or de Pernambuco
Bernardo de 'Miranda Henriques.

De 28 ele abl'iL

ibid. Carta q se escreueo ao Ouuidor Geral da Capi
tania de Pernambuco.

De 2D ,le a.briJ.

ibid. Carta que se escreueo aos officiaes da Cam.m da
Villa de Holinda.

Da. mesma data.
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ff. 92 V.- Carta q se escreueo
da Parahiba Luis

De 28 de nbl'il.

ao Cap.nm mar da Capitania
unes de Carualho.

ff. 93. - Carta q se escreueo aos officiaes da Cam.'"" da
Cidade da Parahiba.

De eguai data.

ff. 93 v. - Carta q se escreueo aos Officiaes da Cam.'"" da
Cidade da Parahyba.

Da, lU sITIa data,.

ff. 94. - Carta que se escreueo ao Capitam l\'[artim de
Bulhoens Munis.

Da me ma data.

ibid. Carta q se escreueo ao Cap.',m P.o do Couto.
Da me, ma data.

ff. 9-1- V.- Carta q se escreueo ao G.or de P.co Bernardo de
Miranda Henriques & as mais Capitanias do
I orte p." se mandarem faser neBas as festas do
I acim. tu da serenissima Infante.

De 4 de abri],

ibid. Carta que se escreueo ao G.or de Pernambuco
Bernardo de Miranda Henriques.

De 13 de agosto.

ibid. Carta que se escreueo a Joam Baptista Pr."
Do 14 de ngosto.

ff. 95. - Carta que se escreueo ao Gouernador de Per
nambuco Bernardo de Miranda.

De ... de dezembro.

ff. 95 V.- Carta que se escreueo ao Cap.m mar da Para
hiba.

De 1G de dezembro.

ff. 96. - Carta que se escreueo ao p.or da faz. dn R. l da
Cap.n da Parahyba Cosme de Barros 'larinho.

Da melOma data.
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ibid. Carta q se escreueo aos Administradores do
nouo imposto da Parahyba.

Da mosma datn.

ff. 96 V.- Carta que se escreueo ao Capitam moI' da Ca
pitania da Parahiba.

De 17 de d zombro.

ff. 97. - Carta que se escrelleo ao Cap.1ll Bras de Mello
Monis.

Da mesma dnta.

ibid. Portaria que se passou ao Cap. m mor de Cer
gipe deI Rey sobre a Prouisam de Aleixo Ca
bral.

Do 18 de dezembro.

ibid. Carta q se escreueo ao Cap.m moI' de Cergipe
deI Re).

Da me~ma data o sôbJ'o o mrsmo ns lUl1ptO dn pr ('c
dente.

ff. 97 V.- Carta que se escreueo a Seb.nm de Lobo
Ouuidor de Cergipe deI Rey.

Da me ma data supra.
Começa ésta cbal'tn:

= Aqui SP. me tem foito uai'ia queixas lo. proc·cdi
mentos quo Vil). ba tido, =

e acaba:

= Irâ Vm para o Algarue don le deno de baller sn I

dades do sun pess a. =

R', como se-v-ê, uma ordem do do têrro.

ibid. Carta que se escreueo ao Cap.m Martim de Bu
lhões Monis.

De ... le d zembro.

ff. 98. - Carta que se escreveu ao G.or de P.co Bernardo
de Miranda Henriquez sobre a jurisdiçam.

De 12 do septombl'o.
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ff. 9). - Carta que se escreueu ao Gouernador de P.co
sobre se não obseruar a ley q os homéns de ne
goçio fiseram sobre o frete dos nauios.

De 10 de septembl·o.

ibid. Carta q se escreueu ao G.ar de P.co p." se pagar

o soldo ao Coronel An. to Jacome.
D 11 de septembl'o.

ff. 99 \.- Carta que se escreueu ao G.or de P.co sobre a
fortalesa do Brum.

Da data ~upl'a.

ibid. Carta q se escreueu ao G.or de P.co sobre con~

sultar a Comp." de Infant.a q vagou por João da
sylua.

De 12 de s·ptembro.

ff. 100. - Carla q se escreueu ao G.or ele P.co sobre o
Cap."' Pedro do Couto.

1 e 13 de St pLClllblO.

ibicl. Carta que se escreueo ao G.o!' de P.co sobre o
Cap."' 1\fartinho de Bulhões Moniz.

na mC.. Jll. data.

ibi 1. Carta q se escreueo a Joam Baptista Pr." sobre
o Forte elo Brum.

Da me ma data.

ff. 100 V.- Carta q se escreueo aos Offiçiaes da Cam.rn. da
Villa de Holinda sobre o soldo do Coronel An. to

Jacome Bezerra.
])e 12 le septcmbl'o.

Carta q se escreueo aos off.es da Cam.r" ela V,n.
de Holinda sobre o Forte do Bru111.

De 13 de . eptembl'o.

ibicl. Carta q se escreueo a An. to Jacome Beserra
sobre os seus soldos.

De 12 de septembl'O.
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ff. ror v.- Carta q se escreueo a Vicente Ribeyro de Sa
sobre se ter ja prouido o offiçio de T."m q pedia.

De 11 de septembro.

ibid. - Carta q se escreueu ao Cap.m Martjnho de Bu-
lhões Monis p.a hir assistir na sua fazenda da
Parahiba.

De 13 de ,eptembl'o.

ibid. Carta que se escreueo ao Ouuidor de P.co Joao
de Sepulueda de Mattos sobre a Prouisam que
se lhe enuiou.

Da mesma datu.

ff. r02. Carta que se escreueu ao Cap.m mor da Para
hiba Luis Nunes de Caru.o sobre os Cap"·
Martj' de Bulhões Munis, e Pedro do Couto.

Da mesma data.

ff. r02 V.- Carta que se escreueu ao Cap.m mor da Para
hiba sobre dar logo posse ao Cap.m Bras de
Mello Monis do cargo de p.or da faz. da em q
vay prouido.

De 12 de septembro.

ff. I03. - Carta que se escrelleu aos off.·· da Cam:" da
Cidade da Parahiba açerca de soçegarê as 10

quietações entre o pauo, e Infanteria.
De 13 de srptem bro.

ff. I03 v, - Carta que se escreueu ao G.or de P.co
De 10 de dezemb,'o do referido anno do 1669.

ibid. Carta que se escrelleu ao Gou.or de P.co sobre
húa Carta de S. A. açerca do prollim.1o de An.to

Correa.
Da data da precedente.

ibid. Carta que se escrellell ao Gou.or de P.co sobre a
administraçao dos Indios do Rio gr.d• e daquella
Cap.a

D'esta eharta contém n.peuus o titulo que acima fica 1'0-
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produzido, faltando as ff. 104 a 112i ncln ive, que mostram
LUI' sido al'rancadas, pelos vestigio!:! que el'eUas rcstam
110 codice.

A ff. 113 começa pelo seguinte:

= Babya e Julho 5. ele 1670. - .A lexanell'e ele Sousa
FreYl'e. =

ff. 113. - Carta q se escreueo aos vereadores e Proc.or do
Conselho da Cidade da Parahiba.

De 5 de J ulbo ele 1670.

ibid. Carta q se escreueo ao Capitão mor da Capi
tania do Rio grande An.to de Barros Rege>.

Datada de 8 ele julho e começa:

= Matbias de Albllquel'q' :r.raranhão me elco conta do
exce o com q Vm =

ff. 113 V.- Carta q se escreueo ao p.or da fazenda R. I da
da Cap .... de P.co

De 7 ele julho.

ibid. Carta q se escreueu ao Cap.m moi'" da Villa do

Penedo digo Carta q se escreueu a Manuel
Mií Chauez.

De 19 ele j lllbo.

ff. 114. - Carta q se escreueu ao G.or de P.co B.do de Mi

randa Henriques.

De 20 de julho.

ibid. Carta q se escreueu ao Enginhr.o An. to Correa

Pinto.
De 19 de julho.

ff. 114 V.- Carta q se escreueu ao G.or de P.oo Bernardo de
Miranda Henriques sobre a do (sic) Cap.m do
Rio de S. F r. co

De ] 8 de septembro.

ff. 115 v. - Carta q se escreueo ao G.or de P.c° Bernardo de
Miranda Henriquez q acompanha o ditaI (edz"tal).

De 21 de eplembro.
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fi. I 16 v. - Carta q se escreueo ao mesmo gouemador Ber
nardo de miranda Henriques sobre Gp.ar de Sousa
Vlhoa.

Da mesma data.

ibid. Carta q se escreueo a Andre Vidal de Negrei
ros.

Da mcsmrr ch1tn.
Refure-se ii prisão le Mannel Soares TIollJ'igllC. e

começa:

Com cstrr r(']11cto a VS." a carla q sercuo rro
Cap.m mal' do Rio Grande (do Norte), purn. man
dar entregar logo =

ff. II 7. - Carta q se escreueo a Bernardo de NIiranda
Henriques G.or de P.co sobre a fortaleza do
Brum.

De 15 de eptembro.

ff. l' I 8 v. - Carta q se escreueo aos officiaes da Cam.ra da
Villa de Holinda.

De 23 de s('ptern bro.

ibid. Carta q se escreueo a Bem.do de Miranda Hen
riques sobre a Cam.'u. de Itamaracâ.

De 20 de :;e1'10111b1'o.

TIn. nosta eh~l1·(n. muitas aoeusações do governador do
-:Estado con h'a o upl'ueÍlado guycl'naclor de Pornamb 1100.

ff I 18 v. - Carta que se escreueu a Andre Vidal de N egr.°s

e João fri Vieyra.
])e 28 de septembro.

VOl'. a sôbre a cour:\nçn. do que, p01' compta clo clona
tivo I ara o dote da rainha dn. Grrrll Bl'etanha o paz do
Rollunda, esti"oRsom a cleYOl' na capitania de Itamarucá,
onde possniam importantes fazem]a André VidaI e João
Fernandes Vieira.

Diz nella o governador geral a este último:

cc ...... me repre c'ntarão (os officíaes da. Camara) êj a'
fusendas êj ne1la bauia mais (;on..idoraveil:l eram as cl VS."
e do OOy.or Anclre VidaI de egr.··))
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ff. 119. - Carta q se escreueu ao G.or de P.co B.do de I'lir.d.1

Henriques sobre D.oS ROiz Mont."o Juis da \ illa
de Iguarassu.

De 25 de septemIJl·o.

ff. 119 \'.- Cartél. q se escreueu ao Cap.IU mor da Parahiba
Luis nunes de Carualho sobre o Dez.or q va)".

De 6 de oetubro.

ibid. Carta q se escreueu ao G.or de P.co Fernam de
Sousa Coutinho.

Datada. elo Uorro de S. Paulo :1 3 de dezembro.

ff. 120 v. - Carta para o Prouedor da fasenda R.I da de P.co
Joam Gomes de Mello.

Datada tl:t Barua a 27 de novembro.

ibic1.

ff. ]21.

Carta ii se escreueu a Pernambuco a (sz'c).
Do Morro de S. Paulo a 3 de dezembro.

Carta q se escreueu aos Off.es da Camera da
Villa do Penedo.

Da me ma localidade e data.

ibic1. Carta q se escreueu ao Gou.or de P.co Fernam
de Sousa Cou tinho.

De 20 de dezembro.

ff. 121 V. - Calta q se escreueu ao Cap.IU mor da Cap."ill
Itamaraçâ Hier.° da Veyga Cabral.

Da. 19 de dezembro.

ibicl. - Carta q se escreueo ao Gou.or de P.co Fernão de
Sousa Cout.o sobre João V.ra de Moraes Cap./ll
mor da V." do Penedo.

Da data Eupra.

ff. 122. - Carta q se escreueu ao Gou.or de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

Da mesma. data.

ff. 122 V. - Carta q se escreueu ao Ouuidor de Pernam

buco.
Do 30 de Reptembro.
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ff. 123. - Carta q se escreueu ao Cap.m mor da Capitania
ela Parahyba Ignacio Coelho da Sylua.

De 30 de dezembl'o de 1670.

Começa:

= Recebo a primeyra carta. de Vm e estimo muito
n. elleição ii S. A. se seruio faser de sua pessoa
para o Gouemo dessa Cap.01. =

ff. 123 v. - Carta que se escreueu ao Cap.1lI Marti:11 de Bu~

lhões Munis.
Da mesma data.

ff. 124. - Carta q se escreueo aos officiaes ela Cam.m da
Capitania da Parahiba.

Da mesma data.

ibid. Carta q se escreueo ao Cap.1lI mor q foi da Ca
p.nia ele Itamd.raca P.o Lobam.

Da mesma d:1ta.

ff. J.24 V.- Carta que se escreueu ao Gou.or de P.co Fernam
ele Sousa Coutinho.

De 7 de jalleil'o de 1671.

ff. J 25. - Carta ii se escreueo ao G.or de P.co Fernam ele
Sousa Coutinho.

De 22 de jrtneil'o do dieto anno de 1671.

ff. 125 v. - Carta que se escreueo a Fernam ele Sousa Cou
tinho Gou.or ele Pernambuco.

De 23 ele janeiro.

ff. 126. - Carta que se escreueo ao Gou.or de P.co Fernam
ele Sousa Coutinho.

Da mesma data.

ibid. Carta q se escreueo ao G.o'· ele P.co Fernão de
Sousa Cou tinho.

De 21 de janeiro.

ff. J 2/. - Carta ii se escreueo ao ouuidor ele P.co Joam
Sepulueda ele Mattos.

Da mesma data da precedente.
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ibid. Carta que se escreueu ao Gou.or de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

De 27 de janeiro.

ff. 127 v. - Carta q se escreueu ao Gou.or de P.co sobre os
Religiosos de S. Francisco.

De 24 de Ul:1I'ÇO.

ibid. Carta q se escreueo ao Cap. m mor do Rio de
S. Fran.co D.oS Pinto do Rego.

De 30 de março.

Com éstn. terrn::nam II chal'ta ele Alexandre de Sousa
Freire contidas neste registo.

CARTAS Q OE • E E CREUERÃO O GOVERNO DO s.on AFFON O FUR
TADO DE CA 'TRO DO RIO DE M.cA

ff. 129. - Carta que' se e. creueo ao Gou.or de Pernambuco
Fernão de Sousa Coutinho.

])e 2 de junho d~ 1671.

E'!:tt!1. chal'la começa:

Em oito cle 1\1..ro foy DeliS sernido traSCl'me n,

sall1amcnto nesta pl':1.ça =

ff. 129 V.- Carta q se escreueu ao Gouernador de P.co Fer
nam de Sousa Coutinho.

D 3 de junho.

ff. 130. - Carta que se escreueu ao Cou." de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

De 2 de junho.

ff. 130 v. - Carta q se escreueu ao Gou.Ol' de P.co Fernam de

Sousa Cou tinho.
Da me ma data.

ibid. Carta q se escreüeo ao GOll.or de P.co Fernam

de Sousa Coutinho.
Da mesmn. data.

fI: 131. - Carta que se escreueo ao GOtl.Ol' de P.co Fernam

de Sousa Coutinho.
De 3 de junho.
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ff. 131 V.- Carta que se escreueo a Ignacio r:oelho da Sylua
Cap.m mor da Parahiba do Norte.

De ,1 de junho.

ff. 132. - Carta que se escreueu ao Gou.Ol' de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

De 2 de junho.

ibic1. Carta que se escreueu a Ignacio Coelho da Sylua
Cap. m mar ela Parahyba do Norte.

Da mesma data.

ibiel. Carta que se escreueu ao Gou.Ol' de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

De ... de junho.

fi. 132 V. - Carta que se escreueu ao Gouernador de P.co
Fernam de Sousa Coutinho.

De 2 de junho.

ff. 133. - Carta que se escreueu aos Cap."s m.res das Ca
pitanias do Rio Grande e ltamaracâ.

Da mesma data.

ibid. Carta que se escreueu aos Prouedores da fa
zenda R. I das Capitanias da Parahiba, Rio Grande,
e Itamaracâ.

Da mesma data.'

ff. I 33 V.- Carta q se escreueu ao Prou.Ol' da fazenda R. I da
Cap." de P.co

Da mesma data.

ibid. Carta que se escreueu ao GOll.Ol' de P.c° Fernam
de Sousa Coutinho.

De 4 de junho.

ff. 134. - Carta que se escreueo ao Gou.or de Pernambuco
Fernuo de Sousa Coutinho.

De 11 de junho.

ibid. Carta que se escreueo ao Gou.Ol' de P.co Fernam
de Sousa Cou~inho.

De 20 de julho.
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ff. r 35. - Carta ii se escreueo ao Cou.or de Pernambuco
Fernam de sousa Coutinho.

De 2!) de julho.

ff. 135 \'. - Carta q se escreueo ao Cou.o~ ele Pernambuco
Fernam de Sousa Coutinho, sobre jurisdiçam de
Itamaracá.

De 3 lo !:leptel1lbl'o.

ff 1.16 \'. - Carta (1 se escreu eo ao Cou .01' ele P. co F ernan1
ele Sousa Coutinho.

De 5 de sC'ptembl'o.

ff. 137. - Carta (} se escreueu ao Cou.or de Pernambuco
Fernam de Sousa Coutinho.

DI\, data suprn.

fi. 1:;8. - Carta ii se escreueo ao Cou.or de P.co Fernam
de Sou sa Cou tinho.

De 4 de seplembl'o.

ibiel. Carta q se escreueo ao Cou.or de P.CJ Fernam de

Souza Cou tinho.
De 3 de seplembl'o.

ff. 139. - Carta q se escreueo ao Gou.or de P.co Fernam

de Sousa Coutinho.
De 5 de Reptem bl·o.

ibirl. Carta que se escreueo ao Cou.or de P.co Fernam

ele Sousa Coutinho.
De 6 de scptcmbl'o.

.ff 139 v. - Carta que se escreueo ao G.or ele Pernambuco

Fernão de Sousa Coutinho.
De 5 de scplembl'o.

ff. 140. - Carta ii se escreueo ao Cou.or de P.co Fernam

ele Sousa Couünho.
Da m' ma uata.

ibiel. Carta que se escreueo ao Cou.Qr de P.CO Fernam

de Sousa Coutinho.
De 3 de . ptCIl1 bl'o.
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f{ 141. - Carta que se escreueo ao p.or da fa?enda R. l da
Capitania de Pernambuco.

De 5 de septembJ'o.

ff. 141 V. - Carta êj se escreueo ao Ouuidor da Capitania de
Pernambuco.

Da me. 111 a data.

ibid. Carta êj se escreueo aos off.cs da Cam:" da Villa
de Holinda.

Da me ma data.
Começa esta r']Ul1't:r

= 11.0 a carta com ti V Ms me dam o paJ'abem da
minha cbC'garla a este Estado, e das felicidadeF.,
ij profetiC:l1m1e =

ff. 142. - Carta êj se escreueo aos officiaes da Cam:" da
Villa de Holinda.

Da ])~eEma dnta supra.

ibid. Carta que se escreueo ao Cap.m mor da Para
hyba Ignacio Coelho da Sylua.

De 4 de septembro.

ff. 143. - Carta que se escreueo ao Gouernador de P.co
Fernam de Sousa Coutinho.

De 7 de nO\"l:lmbro.

ff. 143 V.- Carta êj se escreueo ao Gou.or de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

Da mesma data.

ff. 144. - Carta q se escreueo ao Gou.O l
• de P.co Fernam

de Sousa Coutinho.
Da mesma data.
Lê-se ne ta c1Jarta:
« A guerra dos Palmares tenho por imp0l'tantis ima.

E creyo ti p.a V8.a se destinou a gloria de debellal' tam
nocivos inimjgos. »

fi. 144 V.- Carta que se escreueo ao Gou.or de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

Da mesma data.
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ibid. Carta que se escreueo ao Gou.~r de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

Dn. mesma data.

ff. 145. - Carta que se escreueu a Fernam de Sousa
Cout.o Gouernador de Pernambuco.

Da mesmn. data das preced Dte"

ff. 145 v. - Carta q se escreueu ao Prou.or da fazenda de
P.co Joam Gomes de Mello.

De 8 de novembro.

fi. 146. Carta q se escreueu ao ouidor actual da Capi
tania de Pernambuco.

Da mesma tIata supra.

ff. 146 \'. - Carta que se escreueu ao Engen~eiro deste Es
tado Antonio Correa Pinto.

Da me.5ll1a data.

ibid. Carta ii se escreueo ao Gou.or de Pernambuco.
Fernam de Sousa Coutinho.

Da me. ma data.

ibid. Carta que se escreueo aos Officiaes da Camera
da Cidade do Natal Capitania do Ryo Grande.

Da mesma data.

ff. 147. Carta q se escreueu aos offieiaes da Camera da
Cidade do NataL

De 3 de novembro.

8

ff. I~7 V.- Carta p:" o p.or da faz. da R. I da Cap.ni" do Ryo

grande Paulo Pr." de Miranda.
])e 7 'de lloyembro.

fi. 148. - Carta q se escreueo .ao Cap.ln. mor do Ryo gr.dO

Antonio ele Barros Rego, e Catanho.
Da mesma t1at:l.

Por ésta cb:uta e pcl:1 'cguinte se-verifica que. oca·
pituo mór do Rio Grande do Norte, a qnem ella é endere·
çada, tinha o appéllido - Catanho -, omittido no catalogo
do visconde de Porto Segnro.
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ff. I 48v.- Carta q se escreueo ao Cap.m mor do Ryogr.uo

Antonio de Barros Rego e Catanho.
De 8 de llOyell1Uro.

H. 149. - Carta q se escreueo aos officiaes da Camera da
Cidade da Parahyba.

De D de nOTCllll,ro.

ff. 149 v. - Carta <1 se escreueo ao Cap."' mor da Parahyba
Ignacio Coelho da Sylua.

De 8 de 1Io,cmul·o.

H. 15 I V.- Carta q se escreueo ao Cou.''' de Pernambuco
Fernão de Sousa Coutinho sobre a Capitania de
Itamaracâ.

De 6 de novembro.

ff. 154. - Carta <1 se escreueo ao Prouedor da faz.m, Real
da Parahyba Alberto Dourado de Asell.do

Do 9 ue l1oYembl'o.

11 154 V.- Carta q se escreueo ao Ouuidor da Cap.Ui.. da
Par·ahyba do Norte.

De 10 de no,ombro.

ibid. Carta <1 se escreueo ao Cap.'" mor, e ouuidor
da Cap."i.. do Ryo grande.

Da mesma data.

ibid. Carta q se escreueo ao Cap.m moI' da Cap.nia de
ltamaraca Hieronimo da Veyga Cabral.

Da mesma unta.

fi. 155. - Carta q se escreueu ao mesmo Cap. III mor Hie
ronymo da Veyga CabraL

Da mesma data.

ff. 155 V.- Carta que se escreueu ao ouuidor da capitania
de Pernambuco.

De 9 de novembro.

ibid. Carta que se escreueo ao Cou ..or de P.oo Fernão
de Sousa Coutinho.

De 10 de lJovembl'o.
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ibid. l\Iemoria dos officios q se prouerão p." Itama
raca no tempo do S.or Conde de Obydos VRey
e Cap.m g.l deste Estado, e do S.or Alexandre
ele Sousa Fr.a e S.or A.o Furtado de Castro do
Rio de mendoça.

Datad:t de ... de novembro.

ff. 157 V.- Carta q se escreueu ao Gou.or de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

De 15 de dezembl'o de 1671.

ibid. Carta que se escreueo ao Gou.or de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

De 2 de janeiro ds 1672.

ff. 158. - Carta que se escreueu ao Gou.or de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

D:t mcsmn. data.

ff. 158 V.- Carta que se escreueu aos off. e' da Camera da
VilIa de Holinda.

Da meSllla, data.

ibid. Carta q se escreueu ao Gou.or de P.co Fernam
de Sousa Coutinho.

Do 4 de janeiro do dieto anilo.

ff. 159. - Carta q se escreueo ao Cap.IU Olor do Rio de
S. Fran.co sobre os mor:·O poderem nauegar os
Tabacos para onde tiuerem mais conueniencia.

Do 17 do fiJvcl·eiro.

ff. 159 V.- Carta para o Ouuidor e Auditor da Cap.UiIL de
Pernambuco p." que se execute as ordens que se
lhe mandão deste Gouerno p." soltar a Hierony
mo..da Veiga Cap.1n mor de Itamaracâ, hum juis,

e mais pessoas.
Do 16 de fe\·oreiro.

ff. 160. - Carta que se escreueo a Cam. ra da Cap.Ui~ de
Itamaracâ p." ficar gouernando emquanto esta
preso o Cap.m mor Hieron) mo da Veiga Cabral.

Da mesma data.
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ff. 160'.- Carta que se escreueu ao Gou.or de P.co Fernão
de Sousa Cout.o sobre os tabacos dos moradores
do Rio de S. Francisco.

De 17 de fevereiro.

ibid. -.- Carta que se escreueu ao Ouuidor da Cap.Di" de
Itamaraca para tirar informação do successo da
prisam do Cap.1l1 moI' Hieronymo da \ eiga Ca
bral.

De 1G de fevereiro.

ft~ 161. - Carta que se escreueo ao Gouernador de Per
nambuco Fernam de Sousa Coutinho acerca de
ser isenta do seu Gouerno a Capitania de Ita
maracá, e immediata a este g.\ do Estado e
mandar soltar o Cap.1l1 mor elelIa, Juis, e mais
pessoas ii tem presas.

De 17 ele fevereiro.

ff. 163. Carta que se escreueo ao Gou.<1or ele Pernam
buquo sobre a falta das granadas que ha nesta
praça.

De 29 de maio.

ff. 16,3 V.- Carta 'que se escreueo ao Gou.or de Pernambuco
Fernão ele Sousa Cout.o sobre (sz'c).

De 12 de maio.

ibid. - Carta que se escreueo ao Gou.OI' ele Pernambuco
Fernam ele Sousa Cout.o

Incompleta.

ibid. Carta êí. se escreueo ao gou.or ele pern.co Fernam
de Sousa Cout.o sobre

De 12 de maio.

ff. 164. Carta que se escreueo ao Gcu.or ele Pernambuco
Fernam ele sousa Cout.o

Da me 111 (1 da ta.

ibid. Carta que se cscrcueo ao Gcu.OI' ele Pel nambu
quo fernão de sousa Cout.o

De 18 do maio.
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ff. 1 64 ~.- Carta que se escreueu ao Gou.or de Pernam
buquo Fernam de sousa Cout.o

De 38 de maio.

ff. 165. - Carta que se escreueo ao Gou.or de Pernambuco
Fernam de sousa Cout.o sobre o catiu. ro dos
Indios.

Da mesma data.

ibid. Carta que se escreueo a Phelippe Guedes Alco
forado p.a exercer o cargo ele Ouuidor ela Cap:úa
ele Itamaracâ.

Da mo. ma data.

ff. 165 v.- Carta que se escreueo ao Gou.or de P.co Fernam

ele Sousa Coutinho sobre a jurisdição da Cap.Dia
ele Itamaraca.

Da mesma data.

ff. 166 v. - Carta que se escreueo ao Cap.1Il mor da Cap.Dia

de Itamaraca Hieronimo da Veyga Cabral sobre
se conseruar isenta ele P.co

De 30 do maio. .

ff. 167. - Carta q se escreueo aos officiaes da Camera ela
Cap. IIi" de Itamaracâ acerca de darem posse do

cargo de ouuidor a Phelipe Guedes Alcaforado.
Do 2D de maio.

fi. 167 v.- Carta êj se escreueo ao Cap.1lI Miguel ROlz Se

pulueda.
Da mosma data.

ff. 168. - Carta q se escreueo a Ignacio Coelho da Sylll.a
Cap.m mor ela Paraiba sobre soltar o Escriu(io
ela Camera ii o Gou.or ele P.co mandou para aqla
Cap.ui..

Do 6 do junho.

ff. 168 v. - Carta q se escreueo ao P. o Gonçalo Cabral sobre
não pagar a condemnação pIo decreto do S,or

Bispo.
Do 2 de julho.
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ibid. - Carta ii se escreueo a Andre Pinto Barbosa Pr. 81
'

da fazenda de P.co sobre mandar a sua prOUlSan'l
a por o cumprasse, e registar.

Dn. uatn. SUp1'::I.

ff. 169.

ibid.

Carta q se escreueo ao Cap.m mor da Cap.Hin de
Itamélraca Hieronymo da Veyga Cabral sobre as
ordens q foram ao D.or p.n ir a Itamaracâ.

Dn. lllesmn. data.

Carta q se escreueu ao Gou.or ele p,c" Fernam
de Sousa Coutinho não hauer nouas de ser che
gado lã, Diogo Ramires de EsquiueI.

Dil mCSJ1ln. data.

ff. 169v.- Carta q se escreueo aos o ff. c, ela Camera da
da Capitania da Parahyba.

De 1 de octubl'o.

ibid. Carta p.a os ofr. c
• ela Cam!" ela Cap.ni:L do R) o

grande.
Da rnesmn. data.

fi. 170. - Carta p." o Cap.m mor da Cap.Hin da Parahiba
Ignacio Coelho da Silua.

De 19 de octubro.

ff. 170 v. - Carta êi se escreueo aos officiaes da Camera da
Cap.Ui" ela Parahiba.

De 3 de septembl'o.

ff. 171. - Carta q se escreueo ao Cap.'" mor ela Parahyba
Ignacio Coelho da Silua.

De 3 de octubl'o ti IG72.

ibid. Carta êi se escreueo ao GOll.or ele P.co e ao Cap.11l
mor da Cap.nin do Rio Grande sobre as pessoas
q se deuem propor nas Aldeas ele D. Diogo
Pin. ro Camarão.

De 27 de janeiro de IGi3.
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ff. 171 V. - Carta q se escreueo ao Cap. m mor da Cap."ia do
Rio gr.do e officiaes da Cam:a da Cidade do
Natal sobre o requerimento de Fran. CO de AI
meyda Vena.

Da me. ma data supra.

ibid. Carta q se escreueo a Andre Pinto Barbosa
Prou.or de p.ro sobre os pagam.tos dos soccorros

q se dão aos soldados.
D:t mesma data.

ff. 172 V. - Carta q se escreueo ao Gou.or elos Indios das
Cap."i"" do orte D. Diogo Pin:o Camarão.

De 29 ele janeil'o do e1ic·t.o anDO.

ibicl. Carta q se escreueo ao Cap.m mor Antonio ele
Barros Rego da Cap."i" do Rio Grande sobre a
homenagem.

De 26 ele março.
Com. = Vay Antonio Va pronílo p. S. A. no Cargo

de. Cap.m moI' dessa Cap.o'. peb patente =

Traeta-se de Antonio Vaz Gondim, que sueeedeu :t

Antonio de Barro Hego e Cntanho no eal'go fi, qne alll1du

o titulo d'esta ehal'ta.

ff. 173. Carta q se escreueo aos officiaes da Cam.ra da
Cap."I" do Rio Grande.

Da me. ml\ data.

ibid. Carta q se escrelleo ao p.or da faz.'!" R. I da
Cap."ill de P.c° Anelre Pinto Barbosa p." faser
sennr a vara de Meir.° da Alfandega a seu pro

prietario.
De 12 do maio.

fr. 173 ';. - Carta q se escreuell a Fernam de Sousa Couti
nho Gouernaelor ele Pernambuco sobre os pal

mares.
De 17 de julho.

ibid. Carta para Fernam ele Sousa Coutinho Gouer
nador de Pernambuco, sobre as reformaçóens.

Da data acima.
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ff. r74 V.- p.a o Prouedor da faz. 0" R. I de Pernambuco sobre
as .reformaçoens e varios particulares.

De 14 de julho.

ff. r75 V.- Carta para o Capitam mor da Parahiba Ignacio
Coelho em reposta da sua de 20 de Mayo de

r673·
De 22 de julho.

A I margem lê- e :
cc .Não tene etfeito estn c:nl'tl\ pOl'qu foy a que vay

adiante tl'es folhas.

ff. r 76. - Para o mesmo sobre Alberto Dourado de
Az.'lo

Da mesma data.

ff. r 76 V.- p.a os Officiaes da Camera da Parahiba sobre
nao se lhe responder agora as suas Cartas.

Da me,'ma data.

lbid. Para Alberto Dourado de Az.do
Da me. ma uata.

ff. r 77. - p.a Maria Dourado de Bulhoens.
Da mesma data.

·ibid. P." O Cap.IU mor de porto seguro.
Da mc:;ma data.

ff. r 78 V.- P." o Cap.Ul mor de Porto seguro Sebastiam c1e
Moura.

Da mesma da ta.

ff. 179. - Carta q se escreueo a Ignacio Coelho da Sylua
Cap.'" mor da Cap. IIi" ela Parahiba em reposta a
sua ele 20 de Ma) o de 1673.

Da me. ma data das p1'0(' ·dt'l1te·.

ff. 179 V.- Carta q se escreueo ao Prouedor da faz. dl1 R. I ele
P.co sobre se darem as fardas aos reformados.

De 24 de julho.
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ff. 180. - Carta q se escreueo ao Cap.m mor da Parahyba
Agostinho da Silua sobre Alberto Dou-
rado de Az.do sobre os reparos p.a , ..
artelharia.

De 30 de agosto do (licto anilo de 1673.

ibid. Carta q se escreueo ao Cap.m mor da Parahiba
sobre o Cap.m da forssa do Cabedelo e Fr.co An
tunes.

Da mesma data.

ff. 180 v. - Carta q se escreueo ao ouu.or da Parahibá B."!'
aranha de Araujo sobre o tirar a jurisdição ao
juiz ordinario.

Da mesma data.

ibid.

f{ I8T.

Carta q se escreueo ao Cap.m mor da Cap.llia da
Parahiba Ignacio Coelho da Sylua sobre certos
particulares.

Da mesma data.

Carta p.a os officiaes da Cam.rn da Parahiba sobre
o sustento dos soldados daquella Cap.Uia e donde

se lhe ha de pagar.
Da mesma data.

ff 181 - • - Carta que se escreueo aos officiaes da Cam. rR da
Cap.Dia da Parahiba sobre as posturas e outros

particulares.
Da lllesma data.

ff. 182. - Sobre o Engenheiro do Estado VIr para esta

praça.
De 2 de janeiro de 1674.

Com. = Com 11 avirigllação das :lmostl'as (de J)}'(tta)
que se leuariio fi, S. A. das minas da Itabayana,
se seruio mandnr em bum dos nauio ii agora
ehegaram de Li bon. por administrador d 11a, bum
D. Rodrigo de Castello Branco, pes oa intelig ute

llaquclla pl'ofição j =
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ff. 182 V.- Carta q se escreueo ao Gou.or de P.co Dom Pedro
de Almeyda.

De 13 de fevereiro do mesmo anno de 1674.

ibid.

ff. 183.

ibid.

Carta q se escreueo ao Gou.or de P.co Dom Pedro
de Almeyda.

De 19 de fevereiro.

Carta q se escreueo a Andre Vidal de Negrei
ros sobre o Cap.m mor de Itamaraca Hyeronimo
da Veyga Cabral.

Da da.ta aeÍrna.

Carta q se escreueo a Dom P.o de Almeyda
Gou.or de P.co

Da mesma data.

ff. 183 V.- Carta q se escreueo a Antonio Jacome Beserréi..
De 12 de fe,el'eil'o.

ibid. Carta ii se escreueo a Aluaro Barbalho de Lira.
Da mcsm:. data.

ff. 184. - Carta q se escreueo a Dom Pedro de Alme) da
Gou.or de P.co

De 10 de fevereiro.

ibid. Carta q se escreueo a Camara da villa de
Olinda.

Da mesma data.

ibid. Carta para Francisco de Paços.
Sem data.

ff. 184 V.- Carta q se escreueo a An. to Jacome Bezerra.
De 10 de fevereiro.

ibid. Carta g se escreueo a Dom Pedro de Almeyda
GOll.or de P.co

Da mesma data .

. ff. 185. - Carta q se escreueo a Dom P.O de Almeyda
GOll.or de P.co sobre a Conquista dos Palmares.

Tito e-póde averigual' 11 data, por e tal' muito dam
nificllt!o ne te ponclo o manuscripto.
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ff. 186. - Carta para o Gou.or de Pernambuco Dom Pedn~

de Almeyda.
De abril. Kiio ,em ef'pccifica lo o dia.

ff. I86v.- Para D. P.o de Almeyda.
De G de abril.

ff. 187. - Carta para o Prouedor da fasenda de P.co Andre
Pinto Barbosa c;obre os d:simos.

Da m f'ma, datn.

Fr. 187 \'.- Carta q se escreueo a D. Pedro de Almeyda
sobre hú Edital ii se passou sobre os delimquen
tes q matarão a Henrique Hus.

])e 21 ele abril.

ibid. Carta para o Gou.or D. Pedro sobre a arribada
do GaIleão.

]) 2 de julho.

f{ 188. - Carta q se escremo ao Gou.or Dom Pedro de
Alm.all sobre os d:simos de Pern.cu

De ... de agosto.

ibid. Carta q se escreueo a Dom Pedro de Atm.'!·
sobre o P.o Fr. Fr. cO Domfront.

De 9 de septembl','.

ff. 188 \.- Carta q se escreueo ao Gou.or de P.co D. Pedro
de Alm.'~" sobre a conquista dos Falmares.

l>e 18 de septcmbro.

ff. 189. - Carta p." o Gou.or de P.co D. Pedro de Alm.'ta
sobre as meas annattas.

Da me. ma data, . llpl'a.

ff. 189 V.- Carta p." o Cap.1ll mar do Rio Grande An. to Vas
Gondim p." mandar os Inciios p.R a Conquista
dos Palmares.

Da me 'ma dnta.

ff. 190. - Carta p." o Gou.or da Parahiba Manuel Pr." de
lacerda sobre dar os Indios p." a dita Conquista.

Da mesma data.
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ibid. Carta para o p.or da fasenda de P.co
De 19 de septembro.

ff. 19::> V. - Carta para Dom Diogo Pinhr.° Camarão.
De eguaI da ta.

ibid. Carta para o P." Fr. Martinho Capuchinho Fran
ces Missionario.

De ... de septembro.

ff. 191. - Carta para o Gou.or Dom Pedro de Alm.de

sobre .
De 27 de septembro.

ff. 191 V.- Carta q se escreueo a Andre Vidal de Negr.°s

sobre o prol;edim.to que a Cam.Ta da Parahyba
teue com B."r Aranha de Araujo.

De 26 de septembro.

Estão illcgiveis as chartas registadas nesta folha, por
e.~tragada pelo tempo.

Carta q se escreueo ao Cap.m mor da Cap.uia

ela Parahiba Manuel Pr.a de Lacerda sobre o Ou
uidor B."r Aranha de Araujo, e sua posse.

De 28 de septembro.

ff. 192 V.- Carta para o Cap.m mor da Parahiba Manuel
Pereyra de la Cerda robre a falta de munições
q ha naquella Cap.Uill

Da mesma data provavelmente, pois neste poneto do
manuscripto apenas se-vê o dia e anno, estando o mais
de todo inutilizado.

ff. 193.

E'ata eharta, que é peqnena, des:1ppareceu do codice,
Llmtruida pelo tempo e pela tincta; apenas se-vê do titulo
a palana Parahiba, e da data o algarismo 29.

ibid. Carta para o Cap.m Gp.nr de ......... sobre sua

De 28 de septembro.
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ibid. - Carta para os officiaes da Camera da Cidade da
Parahyba sobre Aldeas dos Indios q vam
a conquista dos Palmares.

Da mesma data.

ff. 193 V.- Carta para Gondim sobre della.
De 3 de oetubl'o.

ff. 19.t. - Carta p.n o Gou.o r de P.co D. P.o de Almeyda
sobre a fortalesa do Rio grande e sua guarnição.

De 5 de octubro.

ff. 194 V.- Carta p.n o Cap.m mor da Parahiba M!l Pr." de
la Cerela sobre o prouimento do Patrão mor
daquella Cap.ui"

De 3 de oetubro.

ibid. - Carta para Dom Diogo Pinheiro Camarão sobre
húa prouisão q se lhe mandou.

Do 5 ele octubl'o.

ibid. - Carta para o Cap.m mor da Cap.u:" de Itamaracâ
Agos.to Cesar ele oliur." sobre o prouim. to dos
o ff. os

De lD ue no\Cmbl'o.

ibid. Carta q se escreueo ao Gou.or de P.CO D. P.o de
Alme) da sobre os prouimentos ela Cap.uin de Ita

maraca.
Da data upra.

ff. 195. - Carta ao Cou.or ele P.co D. Pedro de Almeyela
sobre o preso êi enuiou, Francisco Deça.

Do 20 d no,ombro.

ff. J95 V.- Carta para o Gou.or de P.co D. Pedro de Almey
ela sobre a posse elo Alcayde mor das Lagoas

( Alag-ôas).
Da mesma data.

ibid. Carta q se escreueo ao Gou.or de P.co D. Pedro
de Alm.d" sobre o bando ela morte de P.o da

Sylua Pimentel q foy incluso nella.
Do 7 tIJ d zcmbro elo 167..1-,
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ff. 196. - Carta p.n o Gou.or de P.co D. P.o de Alm.dn sobre

a disposição ela guerra dos Palmares.
De 25 ele fevereiro ele 1675.

ff. 196 V.- Carta q se escreueo ao Gou.or ele P.co D. P." de
Alm.dn sobre ser embarcado Francisco Deça.

De 23 de fevereiro do elicto :111 II O.

fi. 197. - Carta p.n o Cou.or ele P.co P.o de Almeyda sobre
os seruentuarios não mandarem tirar seus pro
uimentos.

De 26 ele fevereiro.

ibiel. Carta para o Gou.or Dom Pedro de Alm.dn sobre
as mInas.

De 24 de aLril.

E'sta charta começa:

= S.or meu. Despois ele enuiar a S. A. por meu filho
as amost.ras das betas q se acharam em Pcma
gua, =

ff. 198. - Carta para o Gou.or de Pen.oo D. Pedro de Al
meida.

Da data supra.

ff. 198 V.- Carta q se escreueo aQ Prou.or ela [as." de Pern.co

Andre Pinto Barbosa.
Da mesma elllta.

ff. 199. - Carta q se escreueo ao Cap.m mor da Parahyba
Manuel Pr.a de La Cerda.

Da mesma data.

ff. 200. - Carta que se escreueo aos tres Prouedores da
[as." das tres Capitanias do Norte Parahyba, Ita
maracâ, Rio Grande.

Da mesma duta.

ff. 200 V.- Carta q se escreueo ao Cap.ui mor do Rio
Grande Antonio Vaz Gundim.

Da mesma data.
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ff. 201. - Carta p.a o Gou.or de Pernambuco D. Pedro de
Almeida sobre o posto de Mestre de Campo
daquella Cap.Di.

De 29 de abl'il.

ff. 201 V.- Carta para o Gou.or de P.co D. P.o de Alm.da sobre
Francisco Deça.

Da data da antecedente.

ibid. Carta q se escreueo a Andre Vidal de negrei
ros.

Da mesma data.

E'sta eharta, a que fica aponetada á fi. 201 e a se
guinte versam sôbre a nomeação de Anto nio Curado Vidal,
sobrinho de André Vidal de Negl'eil'os, para mestre de
campo do terço do corou3l Antonio Jacome Bezerra.

ibiJ. Carta p.a An. to Curado VidaI.
Da data das precedentes.

ff. 202. - Carta p.a os off.·· da Cam."" da Villa de Holinda
sobre o sucesso de D.ol Ali.

Da mesma data.

ibid. Carta para o Gou.o,· de Pern.co D. P.o de Alm.JIl

sobre a entrega dos presos q vierão daquella
Cap.Dia

Da mesma d~ta.

ibid. Carta que se escreueo ao Gou.or de Pernambuco
D. Pedro de Almeyda p" dar todo o fauor ao
Prouedor da fas.da daquella Cap.DI~ para prender
.a An.to RoÍz de oliu"" q foy a S. Thome.

De 7 de junho.

ff. 202 V.- Carta q se escreueo ao Prouedor da fas." da
Cap.hla de Pernambuco Andre Pinto Barbosa.

Dtt me ma duta.

ibid. Carta q se escreueo ao Cap.lU mor da Cap. IIi" da
Parahiba M:I Pr." de Lacerda.

Da mesma da ta.
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ibid. Carta q se escreueo ao Prouedor da [as." R.I da
Cap.nll' da Parahiba.

Da. mcsm,\ d:ttu.

ibid. Carta p./\ o Gou.or de P."o P.o de Almeyda sobre
a patente de Mestre de Campo.

De 19 ele junho.

E'sln, chul'ta começa:

= S.'r men. O Corl'eyo me achon na cama sangrado
algún,s neses, de q fico conuulecendo. =

ff. 203. - Carta p.a Andre Vidal de Neg. ro• sobre a patente
do Mestre de Campo.

Da data supra.

ibid. - Carta p.a Antonio Curado Vidal sobre a patente
q lhe uay de mestre de Campo.

Da data das pl'eceelentes.

ff. 203 V.- Carta p./\ os Coroneis sobre os asucares êí estão
pelos engenhos para a carga do nauio do auiso.

De 29 de julho.

ib:d. - Carta para o Gou.or de P.co sobre o donatiuo que
pertence a pas de Holanda.

De 2 de agolSto.

ff. 204. - Carta p." o Prouedor da [as." R. I da Cap."il\ de
P.co Andre Pinto Barbosa sobre o donatiuo per
tencente a pas de Holanda.

Da mCf:llla uatu.

ibid. Carta para os officiaes da Cam.m da Villa de
Holinda, Paraiba, e Tamaraca sobre o stillo de
se socorrer a infant. ri

:\

De 9 de septembi·o. Tmz ri. margem uma nota do
secretario Bern:1l'clo Ra,a coo

ff. 204 v. - Carta p./\ os officiaes da Cam.''ll da Villa de Ho
linda, Tamaraca, e Parahiba sobre o remeter do
donatiuo.

De 12 de sel)tembl'o.
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ibid. - Carta p.a os officiaes da Cam.t'l\ da VílIa de Ho-
linda e Itamaraca: sobre se enuiar húa reIlação
das Comp."· q pagam o donatiuo.

De 9 de eptembl·o.

ff. 205. - Carta para Dom Pedro de Almeyda Gou.or de
P.co sobre o stillo e forma do pagamento da in
fantaria.

De 18 de sel)tem h1'o.

ibid. Carta para Andre Pinto Barbosa p.~r da fasenda
de P.co sobre a forma do pagam.to da infantaria.

Da, mesma. dntn.

ibid. Carta que se escreueo ao p.~r da fasenda R. I da
Cap.ni" da Parahyba sobre o donatiuo.

De 23 de Reptembro.

fi. 205 v. - Carta que se escreueo a Manuel Pr.a de La
Cerda sobre a rematação dos disimos da Para
hyba.

Da mesma data.

ibid. Carta p." os officiaes da Cam. r
" da Cap.nil\ de

P.co, Parahiba e Itamaraca Digo para o Gou.or de
P.co D. Pedro de Almeyda.

DatA/ln. do 1.0 de novemul'o de 16.5.

Eilta ch:wta, últim~ expedidn. pelo visconde de Bar

bacena, começa:

= S.o' meu. Pm·te eRta sumaca a tempo (j me deixn.
san~l'ado Rinco veRes ele bíll1. ere ypela que me deli
estando em Moonsenate e me não deixou acabn

uma nouena: =

Dlt . egninte começam a rlo go\'êmo illlerino, q',:e

suC'ccdon ao vi canele do Barbacel1a.

9

fi. 206. Carta il se escreueo aos officíaes da Camera ('a
Cap."llL da Parahyba sobre a prouisão de Fran

çisco Camello Valcacer.
Datnda de 17 de janeiro de 16.6.
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íbid. -- Carta q se escreueo a Antonio Leite de 01y-
ueyra.

De 27 de janeiro do referido RIIUO.

H. 206 \1.- Carta q se escreueo ao Cap.lO Fr.co ele Abreu de
Lima.

De 14 de jancit·o.

íbiel. Carta êj se escreueo a Gaspar Calheyros Procu
rador da Coroa e fas." da Parahyba.

Da mt snul. <ln la.

ff. 207. - Carta q se escrelleo ao Prouedor da faz." de Ita
maraca.

Da mesma dnb.

lbid. Carta êj se escrelleo aos officiaes da Camera da
Cap.Dill de Itamaraca.

De 13 do janeiro.

-rr. 2'07 v. - Carta q se escreueo ao Prouedor da faz." de
Itamaraca.

De 10 de janeiro.

íbicl. Carta que se escreueo ao Cap.1U mor da Para
hyba.

Da mesma data.

ff. 208 v. - Carta ij se escrelleo ao Gou.or de Pernambuco
D. Pedro de Almeyda.

Da mosma data.

ibid. Carta êi se escreueo ao Gou.or de Pernambuco
D. Pedro de Almeyda.·

Da meRma data.

ibid. Carta q se escreueo ao Gou.or de Pernambuco
D. Pedro ele Almeyda.

De 1. .. de janeil·o.

ff. 209. - Carta êi se escreueo ao Gou.or de Pernambuco
D. Pedro de Almcyc!a.

])0 17 de.::l:1.:i!'(J.
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ibid. Carta q se escreueo a Jo~o Frz Vieyra.
De 27 de janeiro.

ff. 209 V.- Carta ii se escreueo ao Cap.m mor officiaes da
Cam.rn e Prouedor da [as." R.l (da) Cap.Dia de
S. Vicente.

De 25 de janeiro.
E'sta charta começa:

= Do assento cuja copia sel'â com esta terão Vma
entendido, como por morte do Senhor AffollS0
Furtado ...... Uouernador e Ca.p.m g.l ii foy deste
Estado (e nosso Senhor se sernio leuar pera iy
em 26 de NOl1embro do anno pussado) lhe fica·
mos succedendo no lng:l.l· q occupal1a, =

ibid. Carta q se escreueo a M.el Pr." de Lacerda.
De 18 de juneiro.

ff. 2 J O. - Carta q se escreueo aos officiaes da Cam!" da
Cap.Di" do Rio Grande.

De 13 de janeiro.

ibid. Carta q se escreueo a Jo~o Frz Vieyra.
De 17 de maio.

ff.2JOV.- Carta q se escreueo ao Cap.m mor do Rio Gr.dto

Antonio Vaz Gondy.
De 12 de março.

ibid. Carta p.a os officiaes da Cam:" do Rio Gr.de

Da mesma data.
R estas duas chartas trata se da nome,tção de Fran

ciRco Pereira Guimal'ães para o cargo de c~Lpitão.mór do
nio Granue do Norte.

jbid. Carta que se escreueo ao Gouernador de Per
nambuco & ao (sic) Capitães mores das mais
Capitanias q acompanha a pregmatica & o bando
sobre a moeda.

De 21 de maio.

ff. 2 I r. - Carta para o Capitão mor da Capitania do Rio
Grande sobre a recadação dos Disimos do Ciarâ.

De 17 de octubl'o de 1677.
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ibid. Carta para o Prouedor da fazenda do Rio Grande
sobre a cobrança dos disimos do Ciarâ.

Da mesma data.

ff. 2 I I V.- Carta para Dom Pedro de AImeyda Gouernador
de Pernambuco.

De 11 de j:tneiro de 1678.
E' a última que neste rugisto se-contem do go\êl'no

interj no.
Seguem- e as cle Roque da Costa Barreto.

ibid. - Carta para o Capitão moI' do Rio grande Fran.co

Pereyra Guimaraes.
De 26 de ago to do dieta anno.

ibid. - Carta que se escreueo a Ayres de Sousa de
Castro Gou.or de Pernambuco, e as mais Capita
nias do Norte, Spiritu Santo, Porto Seguro,
Ilheos, Sergipe deI Rey, e ao Gou.or do Rio de
Jan. ro Mathias da Cunha e as mais Cap.niaS da
repartição do Sul.

De 17 do oetubl'o do reforido anno de 1678.

ff. 212. - Carta p." Lazaro de Freitas de BuIhoens sobre
faser hú auto do naufragio do nauio Holandes
q deu naquella Cap.ni", e tirar aIgúas testemu
nhas.

De 9 de janeiro de 1679.

ff. 2 I 3. - Carta dos officiaes da Camera da Cap.n'a de Ita
maracá escrita ao S.or Roque da Costa Barretto.

Datada da Vil/a da Conceição a 15 de oetubl'o UO
1680.

ibid. Carta p." D. João de Sousa Gou.or de Pernam
buco.

De 30 de julho de 1682.
D'ésta principia o registo das cbartas expedidas POl'

Ândré de Sousa do :M:eneze., paI' antonomaRia O braço de
prata, suecessor de Roque da Costa Barreto.

E' ta cbal·ta come;fI do modo seguinte:
= Sourinbo, e S.cr mou. Receby a. carta de VS.- com

aquclle alllorosso (j sempre terei do bilher nouas
suasi =
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íbid. - Carta p.a o Cap.m mor do Rio Grande sobre dar
cumprim. to a húa ordem q se passou aos Reli
giosos da Comp." sobre a da Aldea de Mepebíl
e Garahiras.

Do 1.0 de agosto do mencionado anno.

ff. 2 T3 v. - Carta p." D. João de Sousa Gou.nr de Pernam
buco.

Da me ma data.

ibid. Carta q se escreueo aos Ouuidores das Cap.Ui".
l:O Rio Grande Parahiba Itamaraca e S. V.te

De 13 de novembro.

ff. 2 J 4. - Carta q se escreueo aos Capitaens mores das
Cap."i". do Rio grande, Parahyba e Itamaraca.

Da me ma data.

ibid. Carta p." o Prou.or da faz." do Rio grande Pedro
da Costa Faleiro.

De 14 de novembro de 1682.

íbid. Carta p.a o Prou.or da faz." de Pernambuco JoãO

do Rego Barros.
Da data supra.

f{ 214 v.- Carta p." o Prou.nr da faz." da Parahyba Sebas
tião da Rocha Castello branco.

Da mesma data.

ff. 2 r5. - Carta p." o Prou.or da faz." do Rio Grande La
saro de Freytas de Bulhoens.

:c e 21 de junho de 1684.
E' expedida pelo ml1,1'qucz da Minas, RUCCCS 01' (~)

[::o~Terllador prcccdcnte, e a~8im as que -sc-seguem.

íbid. Carta p." o Cap.m mor da Parahyba An. to da

Sylua Barbosa.
De 12 de octubl'o do mesmo anno.

ff. 2 I 5 v. - Carta p.a o Prou.or da faz." da Parahyba Salvador
Coresma Dourado.

De 13 de octubro.
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fr. 2 I 6. - Carta p." o Prou.or da faz." R.I Lasaro de Freitas
de Bulhões.

Da mesma data.

ff. 2I6v.- Carta p.a o da fortalesa do Seara D.o~

Frr.a Pessoa.
De 12 de octubro.

ibid. Carta p.a o S.or D. JoãO de Sousa.
De 3 de novembro.
Ef'te governador de Pernambuco era ermüo do go

vernador geral mal'qllez das Minas. Confirma-o ésta charta
que começa:

= Meu Irmão do meu coração. Com e ta vos ser;[
entregue hua ordem =

e acaba:

= Vosso Irmão ii m.to vos ama. - O 1Ifarquúz un.
1Ifinas. =

ibid. Carta p.a os officiaes da Cam.r" do Rio grande.
Da data da preeeuente.

ff. 217. - Carta p.a o Cap.lU mor do Rio gr.dO Manuel
Munis.

Da mesma data.

ff. 2 17 v. - Carta q se escreueo a JoãO do Rego Barros
Prou.or da Cap.nilt de Pern.co

De 6 de novembro de 168·1.

ff. 218. - Carta q se escreueo a Fran.co Bernardes de Mo
raes Escriuão da faz." da Cap.Ui" de Pern.co

Da mesma data.

ibid. Carta p.a o Cap.lU mor do Searà.
Da mesma dtLtH.

ff. 218 V.- Carta p.a o Cap.lU mar da Cap.Ui" do Rio Gr.do

Manuel Munis.
Da mesma data.

ibid. Carta p." o Ouuidor da Cap.ui" da Parahiba
F ran.co do Rego Barros.

De ~2 de janeiro de 1685.
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ff. 2 I 9. - Carta p." os officiaes da Cam:" da Villa de Ho
linda.

Da mesma data.

ibid. Carta p:' An. to ROlz Pr."
Da mesma data.

ibid. Carta p." o Cap.m mor An. to da SyIua Barbosa.
De 23 de janeiro do dieto anno.

ff. 220. - Carta p." os officiaes da Cam. r
" da Parahiba.

De 21 de maio.

ibid. Carta p." o Ouuiclor da Parahiba Fran. ce do Rego
Barros.

Da mesma data.

ff. 220 V.- Carta p." o Gou.or de Pern.co JOãO da Cunha
Sottomayor.

De 12 de fevereil'o ele 1686.

ibid. Carta p." o D.dor Dionisio de AuiIa Vareiro.
Da me:-lma data.

ibid. Carta p." o Cap.m mor do Searà.
De 14 de fevel'eil'o do refl'rido anno.

ff. 22 r. - Carta p." o Prou.or da faz." de Pern.co JOão do
Rego Barros.

De 13 de fi.lvereiro.

ibid. Carta p." o Prou.or da faz." do Rio gr.de Lasaro
de Freitas de BuIhões.

De 12 de fevereiro.

ibid. Carta p." os officiaes da Cam."' da Cap."il\ do
Rio gr.<Ie

De 13 de feVCI'eil'o.

ff. 221 V.- Carta p." o Cap.m mor do Rio Gr.de Paschoal
GIz. de Carualho.

De 1<1 de fevereiro.

ibid. Carta p.R os officiaes da Cam...... da Capp.ni" de
Itamaraca.

De 2 de abril.
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Ordem p.a o Cap.m IV!."l da Cunha de Carualho
não partir sem noua ordem p.a Pernambuco e se
lhe. sentar a praça naquella Cap.Diu continuando
se lhe o soldo.

Vo I." ÚU .i lllbo.

ibid. Carta p.a o Gou.UI
• ele Pern.co JoãO ela Cunha de

Sota ma) or sobre a ordem asima.
Dl1 lIte:'lIH1 data.

ff. 222 V. - Carta q se escreueo ao Gou.or de Pernambuco

Joam da Cunha Sottomayor sobre o nauio de
Piratas q andaua naquella costa.

Du 26 L1e j llllho.

ff. 223. - Carta q se escreueo ao Gou.or de Pern.co JOãO
da Cunha Sottomayor sobre dar a execução as
ord~ns de s. mag.o tocante aos Religiosos de S.
Bento.

De ~6 de septembl'o.

ff. 223 v. - Carta êj se escreueo ao Gou.or de P.co João da
Cunha de Sottomayor sobre se dar húa ajuda
de custo da faz." R. I p.a ajuda de faser o Palacio
no forte de S. Pedro.

Do 19 de oC'tllbl·U.

ff. ~ ~-t. - Carta p.a o Cap.'u mor da Parahyb3. A:1. to da
Silua Barbosa.

De :23 ue lJOYOlllhl'o.

ibid. Carta ii se escreueo ao Prou.or da faz. da da Pa
rahiba Saluador Caresma Dourado.

Da me, 1Jl~1 data.

ibicJ. Carta p.a o Cou,''' ele Pernambuco Joao da Cunha

de Sottomayor sobre o Ouuidor.
Du 8 du UUZUJltlJl'u.

ff. 224 ".- Carta p." o Gou,"r de Pern.co JOãO da Cunha
Sottomayor.

De () de dezembro.
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ibid. Carta p.1I. p Gou.or de Pern.co João da Ct.:nha de
Sottomayor.

Da meJ:;ma data.
-

ff. 225. - Carta p.l1 os officiaes da Cam.rn da Cidade de
Hollinda.

Da rue 'ma data.

ibid. Carta êj se escret.:eo ao G0l1.0
1' de Pern.co JOãO

da Cunha de Sottomayor.
De 10 de dezembro.

ff. 225 v. - Carta p." o Gou.Ol' de Pern.co JOãO da Cunha de
Sottomayor.

Da mesma data.

ff. 226. - Carta p.lI. os officiaes da Cam.l'l\ da Cidade de
Holinda.

Da mesma data.

ibid. Carta ii se escreueo ao Gou.or de Pern.co JoãO
da Cunha de Sottomayor.

De 17 de dezembro.

ff. 226 V.- Carta êj se escreueo ao Cap.fi mor da Villa do
Penedo I ligueI Barbosa.

De 18 de dezembro.

ff. 227. - Carta ii se escreueo aos officiaes da Cam."" da
Villa do Penedo.

Do 17 de dezembro do 1686.

ff. 227 V.- Carta p." o Gou.or de Pernambuco JoãO da Cunha
Sottomayor sobre a moeda.

De 17 d abril de 16 7.
Com a nota eguint0:
« Esta. Il1C8UU\ Carta se escreneo as mais Capitanias

eto Estaoo. »

ibid. Carta êj se escreueo ao Cap.'" mor Miguel Bar
bosa sobre a conseruaçào do seu Cargo.

Da data. tIa prüeotIonte.
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ibid. Carta p." Os officiaes da Cam.m da Cidade de
Holinda.

De 21 de abril do referido anno.

ff. 228. - Carta p." o Ouu.or g.\ de Pernambuco p." se di
latar a resiclencia do D.tor Dionisio de Auila Va-
relro.

Da mesma data supra.

fI. 228 V.- Carta q se escreueo ao Cap.m moI' da Parahiba
Antonio da Sylua Barbosa.

Datada de 14 de junbo.
D'ésta principiam as cbartas de Matbill.s da Cunba.

ibicl. Carta p.R o Gou.or de Pernambuco JoãO da Cunha
de Sottomayor sobre mandar socorrer a Cap.nl"
do Rio Grande com gente e muniçoens.

De 17 de jnnho.

f{ 229. - Carta q se escreueo ao Cap.m moI' da Parahiba
Antonio da Silua Barbosa.

De 22 de julho.

iLid. Carta q se escreueo a An. to Ror7- Pr."
Da mesma data.

iLiJ. Carta por q se leuanta o preito, e menagem a
Antonio da Sylua Barbosa da Cap.nil\ da Parahiba
donde he Cap.m moI'.

De 13 de agosto.
E'sta cbarta começa,'
= Fuy S. l\Iaf.{.· seruido por Patente R.I sua fascr

IU.ce a Amaro Velho Serqueil'll, de Cup.m mar dessa
Cap.Dla ela PaJ'ahiba =

Ff. 229 V.- Carta p." o Gou.or de Pernambuco João da Cunha
de Sottomayor sobre mandar duas Comp.M do
Terço do Camarão e Henrique Dias a Capp."'"
do Rio Grande á guerra dos Barbaros.

De 15 de septcmbro.

ib;d. Carta p.a Paschoal GIz de Caru.o Capp.m mor
do Rio Grande sobre as seruentias dos off.oa

De 17 de septembro.
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ff. 2.3°. - Carta p." o Capp.m mor do Rio Grande Paschoal
GIz de Caru.o p." dar tudo o q for necessr.O ao
Coronel Antonio de Albuquerq da Camera p." a
guerra q se ha de faser aos Barbaros.

Da mesma data.

ibid. Carta p." o Capp. m mor da Capp.ni" da Parahiba
Amaro Velho de Seq.f1' p." socorrer a do Rio
Grande p." a guerra dos barbaros.

Da mellma data.

ff. 230 V.- Carta p." o Gou.or de Pern."" JoãO da Cunha de
Sottomayor.

De 19 de septcmbl'o.

fi. 23 r. - Carta p." os officiaes da Camera do Rio Grande
sobre hauer escrito ao Gou.or de Pernambuco q
mande duas Comp.inS a guerra do Gentio e ao
Capp.m da Parahiba socorro de gente.

De 24 de septcmbro.

ibid. Carta q se escreueo aos officiaes da Cam:" da
Villa de Serinhaem.

De 8 ele octllbro.
Reforc- e ésta chul·ta, bem como outras, ás arbitl'!I

riedadcs que soifl'iam os moraoores de Pernambuco do
governador João ela Cunha Souto-maiOl·.

ff. 231 V.- Carta p." o Gou.or de Pern.co Fernão Cabral sobre
meter de posse a Frei Domingos do Loreto.

De 2 de dezembro.
D'é ta charta se-infere que já. na data de 2 de de

zembro de 1687 havin. Fernão Cabral succedido a Sonto
maior no govêl'llo de Pernambllco, o quc parece ir de
cncontro á data quc assignam pam a sua posse tanto o
visconde de Porto Seguro na sua Historia Geral, como
Fel'l1andes Gama mais explicitamente, nas suas Mem{)rias

historicas, tomo IV.
Occorrcm, entretanto, neste mcsmo registo cbartas do

dias posteriores do mesmo mcz de dezembro e do de
março de 1688, dil'igidas ainda a Souto-maior coroo go
vernador de Pernambuco.
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Qnanto ao nome (lo referido Fe.rnão Cabrn.l, Abrou o
IJima e o ~í'ir. J. de VasconceIlos acrescentam-lhe o ap
pellido - Belmonte.

N ésta cbarta diz-lhe o goverlHdor geral :M:athias da
Cunha:

(C •••••• me antecipei ... a dar a V. '.a o pal·a.b U1 da.
sua chc~arla. efltimando ii bn,ja. sido com felici 'sima viagem,
c com tam bOlt saude como odes jo com éí con!'lidoro a
VS." nspirado desses pouo : p.. ii com a. sua pre ença
emende as pertnrbaçoens t'erulare3, e religiosas éí nessa
Capitania tem padecido com não pequena inquietac;rro
do serlliço de S. Mag.", c socego publico, mas com a pl'll
dencia de VS.a se conuertel'am aqnellas distracçoens em
acertos, e os dcsaçocegos em felicidades. »

ibid. Carta p.a os officiaes da Cam:" do Rio de São
Fran.co

Da data da precedente.

ff. 23 2 • - Carta p." o Cap.m mor do Rio de São Fran.co

sobre se conseruarem os Religiosos de S. Fran.co

na obediencia elo seu Prouincial.
Da mesma da ta.

ibid. Carta p.a o Gou.or ela Capp.nia. ele P.co JOãO da
Cunha ele Sotomaior sobre sobre (sic) o pro
tlim. to de Capp.m mor elo Searà em Luis da Fon
seca (de Carvallzo) .

De 29 de dezcmbl'o.

E':-:ta cbarta CQ1Iler:a.:

- Acho-me com a ultimaR cartas de VS. a éí .Ieuo
reposta e o nam faço nesta occa iam por ficar
ai nda de ca'ua na con naleconça de hiIa herisi
polia, que a principio me den gmnde cuidado P01'

se nam cloclar:w facilmente, e nam deixo de sent.ir
a. falta do milito !'lan:5'llo que ne me tirou ]l.' li
urar do perigo, e da molestia. =

ff. 232 V.- Carta p.a. o Cap.m mor da Parahiba Amaro Velho
Serq."·

Da mesma data.
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ibid. Carta p.R o Capp.m mor da Capp.nin de Itamaraca
Carlos de Sepulueda.

]h1 me nl~1 data.

ff. 233. Carta p." Joam de Barros Prou.or da faz." da Ca
pitania da Pernambuco.

Da mesma data.

ib:d. Carta q se escreueo ao Gou.or de Pern.co João
da Cunha de Sottomayor.

De 30 de dezembro <1\1 1ü 7.

ibid. Carta q se escreueo a Dona Isabel de Goes.
Da me ma data.

ff. 233 V.- Carta <1 se escreueo aos Cap!' do presidio de
Pern.co

l)a mesma data.

il.>id. Carta p.a o Cap.m mor Domingos Jorge Velho
sobre partir com a gente ii tir (ti'ver) sobre os
Barbaros do Rio Grande.

De 8 de março de 168 .

ibid. Carta que se escreueo ao Gou.cr de Pernambuco
Joam da Cunha de Sotomaior sobre a guerra do
Gentio barbaro do Rio grande.

De 14 de março do dieto anno.

E'l>ta ebal'ta começa.:

= Com os aui os do Rio Gl'ande e Cartas de V8.
ehamei a ulla Junta na 'qual notaram uniforme
mente todos os Theologos Ministros OfReiae
maior s, e mais sujeitos de ii constou, qne a
guel'l'a qne e dCllia faser ao, Barbaros, era, justa,
clellia ser offeuoi ua, e os pl'esioneiros Catiuos, =

ff. 235. - Carta p.a os officiaes da Camera da Cid.e de
Holinda sobre a guerra dos Barbaros do Rio
grande.

Da mesma uata.
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ff. 235 V.- Carta p." o Capp.m mar da Capp.Dia da Parahiba
Amaro Velho Serq.m sobre a guerra dos Barba
ras do Rio grande.

Da mesma data.

ff. 236. - Carta p." o Cap.m mar da Cap.Dia do Rio gr.u•
Paschoal GIz de oliur." sobre a guerra dos Bar
baras da dita Cap."ia

Da, metlma data.

fi. 236v.- Carta q se escreueo ao Prou! da fas." João do
Rego Barros sobre a guerra do Gentio do Rio
Gr.u•

Da mesma data.

ibid. Carta p.a Fran.co Berenjel de And!· sobre a
guerra do gentio do Rio Grande.

Da mesma data.

ff. 237. - Carta p.a o Prou.or da faz." do Rio Grande sobre
a guerra do Gentio daquella Capp.Di"

Da mesma data.

ff. 237 V.- Carta p.l\ o Capp.m mar Manuel de Abreu Soares
sobre a guerra do Gentio do Rio Grande.

Da mesma data.

ff. 238. - Carta que se escreueo ao Coronel An. to de Al
buquerq da Camera sobre a guerra do gentio do
Rio Grande.

Da mesma data.

ff. 239. - Carta p.a os officiaes da Cam.rn do Rio Grande
sobre a guerra do Gentio daquella Capp.ni"

Da mesma data.

ibid. Carta p." o Gou.or de Pernambuco João da Cunha
de Sotomaior sobre o socorro do Rio grande e
outros p""OB (ja1/ticulares).

De 30 de maio.
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fi. 239 V.- Carta p.R o p.or de P.co João do Rego Barros
sobre dar embarcação ao Capp.Dl mor do Searà
p.a se partir p.a elle.

Da mesma da ta.

ff. 240. - Carta p.a o Capp.m mor de Itamaraca Carlos de
Sepulueda.

Da mesml~ data.

fi. 240 V.- Carta p.a o Cap.1Il mor da Parahiba Amaro Velho
Serqueira.

Da me:<1ll li cla ta.

ibid. Carta p.a o Ouuidor g.l de Pern.c~ M.o' Frr.a da

Costa.
Da mesma clata.

ff. 241. - Carta q se escreueo ao GOl1.or de Pern.co Fernão
Cabral.

Da mesma data.

E'::;ta cha,rta começa:

= S.or meu. S,'ja VS." mui b~lll chegado a aalnam.1o

a Ul:!sa Cap.al', c dar eom sua presença graneIes
fi litidaclcs a seus Pouos, =

ibid. Carta p." o Cap.m mar do Rio gr. dO Paschoal

GIz. de Carualho.
De 31 de maio.

ff. 241 V.- Carta p.l> o Ouuidor da Parahiba Diogo Rangel
Castello branco.

Da mesma clata"

ibid. Carta p.l> os officiaes da Cam:n da Cap.Dia de

Itamaraca.
Da mesma data.

ff. 242. - Carta p.a o Gou.or de Pern.co JoãO da Cunha de
ottomay x, sobre a expedição clossoccorro p.R a

guerra dos Barbaras.
D~ 2 de junho.
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ib;d. Carta p." João do Rego Barros Prou.nr da faz."
R. l da Cap.nia de Pern.co

Dtl 3 dtl julho.

ff, 24-2 V.- Carta p." JOãO do Rego Barros Prou.nr da faz."
R. l de Pern.co

De 5 de julho.

ibid. Carta q se escreueo ao Gou.or de Pern.cu Fernão
Cabral sobre se dar pratico aos Relligiosos <)
vão p.a o Maranhão.

De 10 de ago. to.

ff. 243. - Carta que se escreueo ao Gou.or de Pernambuco
Fernão Cabral sobre a guerra dos Barbaros.

De 28 de agosto.

ibid. Carta p.a o Capp.m mor do Rio Grande Paschoal
GIz de Carualho sobre a guerra dos Barbaros.

Da data da pTecerlente.

ff. 243 '\'.- Carta ii se escreueo ao Gou.nr de Pern.co Fernão
Cabral sobre a sua chegada.

Da me ma data..
E'sta c:hn.l'ta começa:
= S.or meu. A ntes e depois de VS.a ehegar a es~a

Cidade me antecipei a dar lhe o parabem. =

fr. 244.. - Carta p.a Fernão Cabral Gou.or de Pernambuco
em que lhe da o pezame da morte do filho.

De 4 de septem b1'o.

ibid. Carta p." Agostinho Cesar de And!" sobre se
lhe enuiar a Patente de Capp.m mor do Rio
Grar.de de S. Mag.e e falta de farinha p.n a guerra
do gentio.

Da mesma data.

ibid. - Carta p.a o Capp.m mar qa Parahiba Amaro Ve-
lho Serq.l'tl sobre os Indios da Aldeia de Sacooca.

Da mesma data.
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ff. 244 v. - Carta p." Francisco Bereger de Andr." em re
posta de se ter noticia de serem chegados os
Paulistas ao Rio das Piranhas.

D,~ m ':)IU,L dala.

ibid. Carta p." o Prou.or de Pernambuco JOão do Rego
Barros sobre mandar empregar mil crnsados em
fa.rinha, e as remetter a arde do Capp.w mar
Agost.o Cesar de Anelr."

Da, me~ma diluI.

ff. 245. - Carta p." JOãO do
p1l1as.

Da. me. ma uata.

Barros sobre as pro,

ibid. Carta p.R o Proll. nr da faz." das Capp.ni'IS da Para

hiba, Itamaracà e Rio Gl'ande.
De 5 de septcmbl·o.

ff. 245 V.- Carta ii se escreueo ao Bispo Gou.(·r da Cap.ni:>
de Pern.co sobre a forma do GOll.o della.

Datada dc 27 de septembro.
A 13 d'e 'se mez tom<ll'a posse do govêrno da capita

nia o bispo diocesano d. ~Iathias de .Figucircrlo e :Mel1o,
pOl' morte d .Fcrni'io Cabl'a.l segundo no-lo diz Fernandes
Gama. nas uas Jl.femorias de Pernambuco.

Na presente Cil!lrta o govcrnador geral Mathias da
Cnn ba )lcl'mitLc ao lispo governar sem adjunto ; « porêj,
diz eUc ao prelado, n prudcm:ia, e zello de VS. os 'es
cu. n. l)

T e.· ta nlJal't:1 r fere-~e outro im.Mathin da Cunha ao
2." go\êl'llo de André Vidal de N egl'eiros em Pernam

buco.

ibid. - Carta êj se escreueo ao M.o de Campo Zenobio
A··iaüli de Vasconcellos sobre gouernar os dous
Terços de infanteria de Pernambuco.

Da data U:1 pr cedcntc.

ff. 246. - Carta i'j se escreueo aos
Pern.co sobre a forma do

De .&cl ue Bcptclllhro.

officiaes ela Cam.ra de
Gou.o delia.

10
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=ibid. - Carta ii se escreueo a JO<1o do 'Rego Barros
Prou.or da faz.da. R. I da Cap.oia de Pern.co sobre a
forma do Gou.o della.

Da data supra.

ff. 24'5 v. - Carta ii se eS€reueo ao Bispo de Pem.M sobre
o successo da guerra do Rio Grande.

De 29 de s(}ptcmbl'o.

ff. 247. - Carta para Joam do Rego Barros Prou.nr da
faz." de P.co sobre a Mesa da faz." ii se [es.

De 12 de octubro.

ff. 247 v. - Carta p.a. Agostinho Cesar de Andr.a Capp.m
mor do Rio Grande.

De 13 de octubl'o.

ff. 248 V.- Carta q se escreueo a Domingos Jorge Velho.
Da mesma data.

fi. 249. - Carta p.a o Capp.D1 mor Manuel de Abreu
Soares.

De 14 de octubro.

ff. 249 v:- Carta q se escreueo ao Cap.m mor do Rio grande
Agostinho Cesar de Andrada.

Da mesma data.

ff. 250. - Carta p.a o M." de Campo de Pern.co Zenobio
Axiaoli de VasconcelIos.

D'~sta charta ha apenas pouco mais que a primeira
linha" tendo ficado em branco o v. da ff. 250, em que
tlevia aer lançada.

ff. 25 r. - Carta q se escreueo ao M.6 de Campo de Pern.co

Zenobio Axiaoli de VasconcelIos.
De 14 de octubro como as anteriores. Parece ser a

que devia vir transcl'ipta a ff. 250 v,

ibid. Carta ii se escreueo ao Cap.m mor da Cap.oill da
Parahiba Amaro Velho Serqueira.

Da mcsllla da ta.
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fi. 25 I V.-· Carta ii se escreueo ao Bispo Gou.or de Pern.oo

Da mesma data.

ff. 252. - Carta p.a o Cap.m mor da Cap.Ula de Itamaraca
Carlos de Sepulueda.

De 16 de octubro.

ibid. Carta que se escreueo ao Bispo Gou.or de Per
nambuco.

De 12 de octubro.

ff. 253. - Carta p.a o Bispo Gou.or de Pernambuco.
De 16 de octubro.

ibid. Carta p." o Prou.or da faz." de Pern.co JOão do
Rego Barros ii acompanha as ordens da faz.a

De 18 de octubro.

fi. 253 V.- Carta p.a o Cap.m mor do Rio gr.d• Agostinho
Cesar de Andrada.

Da mesma data da precedente.
E' a última das contidas neste codicc passada por

Muthius da Cunh.u. Começam dl1 seguinte as do arcebispo
d. frei Manuel dll Resurrcição, que lhe·succedcu no go
yêrno geral interino do Estado, por fallccimento d'aqucll "
occo1'l'ido a 24 cle octubro de 1688.

Deve-se restabelecer ésta data no catalogo dos gover
nadores do Brazil com que termina a Historia Geral do
visconde de Porto Seguro.

ff. 254. Carta p.a o Bispo Gou.or de Pernambuco sobre
se dar cumprimento as ordens ii se pas~arão p.lo
gou.o passado p.a a Capp.ul" do Rio Grande.

De 29 de octubro.

ff. 254 V.- Carta p.a o Prou.or da faz.-da da Capp.Uia de Per
nambuco, sobre as ordens que se passarão peIlo
Gou.o passado p.n a Capp.nin do Rio Grande.

Da mesma data.

ibic1. Carta p.n o Capp.m mor Agost.o Cesar de Andr."
sobre as ordens ii se remetterão ao Rio Grande.

Da mesma data.
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ff. 255. - Carta p.a os officiaes da Camera da Cid." de Bol
linda sobre a guerra dos Barbaras do Rio
Grande.

Du, mesma data.

fr. 255 v. - Carta p.a o Bispo Gon.or de Pernambuco.
De 4 de dezembl'o.

ff. 256. - Carta p." o Prou.or da faz." ele Pernambuco Joam
do Rego Barros.

Da mesma data.

ff. 256 V.- P." O Capp.m mar da Capp.n;" elo Rio Grande
Agostinho Cesar de Anelr."

Da me~mll data.

ff. 257 V.- P." O Capitam Manuel de Abreu Soares, no
quartel do Rio AssO.

De 6 lo c1ezembl'n.

ff. 258 ".- - Carta p." os M!· de Campo Antonio ele AI
buquerq ela Camera e Domingos Jurge Velho.

De 30 de noyembro.

TeRta obaJ'tn, rel:ni,u, á inva"i'Lo dos indig-enas da

capitania do Rio Grande do NOl'tú, diz o al'cl::bispo gC'
,ernador:

cc EuC'ommendo muito a Ym ... ~. com es::es misera
ueis Indios digo neneic!o. (tomo ('; pero em Dous o hum

de sel') 'e DalU lIl'em cl'ueldade., lJ encontl' m a ley do

Deus na de l.tüa ju.'ta guel'l':', l, ainda ~ parecem bruto'
Da roalidadp., sam Lomolls <leecndentcs de Adão. »

ff.~C:9"- Carta para o Capp.m mor Amaro Velho Serq.rn
ne 6 de dezemuro de 1688.

ff. 260. - Carta p.a o Sarg. to mayor Joseph Frr." Ferro, e
os Cap!a Gregorio Beserra, Antonio Mii Pereira,
e Domingos An tunes Vianna.

De 6 <le fevereiro d 1G89,

ibid. Carta p.a o Capp. mmar ela Villa do Penedo P.o
Aranha Pacheco.

De 9 de i'eYen:il'o do dieto an no.
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ff. 261. - Carta p.a o Cap.m mor da Villa do Penedo P.O

Aranha Pacheco sobre se lhe remeterem 26 ca
tanas p.a os Indios ii vam de soccorro a Cap."ill
do Rio Grande.

De 28 ele março.

ibi<.l. Carta p." o Cap.UI mor do Rio Grande Agostinho
Cesar de Anelrada.

De H d maio.

ff. 15 [ v. - Carta p.a o Dez.or Belchior Ramires cL Car
l:alho.

Da ln" ma data.

ibid. Carta para o Capp.m mor Pedro Aranha Pacheco
obre a jornada q se não fes ao (sic) conquista

dos Barbaros.
De 24 de maio.

ff. 262 V.- Carta para o Almotace mor Gou.or de Pernam
IJUCO (Luiz Gonçalves da Camara Coutinho) so
bre os provimentos da Ilha de Itamaraca.

Do 1." de jnlho.

fi. 263. - Carta p." os officiaes dá Camera ela Cidade elo

ataI.
])e 27 de agosto.

ff. 26-1.. - Carta p." o Capitam mor Agostinho Cesar ele
\ndrada.

Dc\ lllesma data.

fI". 265. Carta para Domingos Jorge Velho.
Da mesma data.

fi. 266. - Carta p.a o M." de Campo Matheus Cardoso ele

. lmeida.
De 28 de agosto de 1689.

B. 26 7. - Carta p.a o Cap.1II mor ela Cap."i" do Rio grande

Agostinho Cesar de Andrada.
De 12 de janeh'o de 1690.
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ff. 268. - Carta q se escreueo aos officiêLes da Cam.m da
Cidade do NataL

Da mesma data.

ff. 268 V.- Carta p." o M.o de Ca~po Antonio de Albu
querq da Cam:"

Da mesma data.

ff. 269. - Carta q se escreueo ao Capp.nI mor do Rio
Grande Agostinho Cesar de Andr." sobre a re
formação.

De 10 de março.

ff. 269 V.- Aluarà de reformação dos postos de guerra do
Rio Grande.

Datado de 4 de março.

Oomeça:
= Dom Frey Manuel da HeSlll'reiçiío do Com;! Del

Roy meu 8.or &. Por qnanto illuadindo os Bar
baros da Região interior do Rio Grande, aquella.
Cap.D.', =

Convém advertir que o sobrenome d'este arcebi .. po
anda substituido pelo de Encarnação nas ll-Iemol'ias Ildo
ricas de Ignacio Accioli.

ff. 270v.- Carta p." o S.or Almotace mor do Reyno, Gou.o'·
de Pernambuco.

De 9 de março.
Refere-se ao alvará supramen<:Íonado.

ff. 272. - Carta p." o S.or Almotace mor Gou:Ol' de Pern.ro

Da mesma data da precedente.

n. 272 V.- Carta q se escreueo ao M.e de Campo Antonio
de Albuquerq da Cam.r", e ao Cap.'" mor M.el de
Abreu Soares.

Da mesma da,ta.

ff. 273. - Carta q se escreueo ao M.e de Campos Domin
gos. Jprge Velho.

Do 10 de IDm:.ço.
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ff. 273 v. - Carta ii se escreueo ao M.o de Campo Mathias
Cardoso de Almeida.

De 28 de julho.
E' a última expedida pelo arcebispo govemador, cuj:t

administração se-extendeu todavia até 10 de octubro, dia.
em que entrou no exercicio do cargo o almotacé Camam
Coutinho, seu 8UCCeSSOl'.

ff. 275. Carta que se escreueo ao cap.m Olor da cap.Di"
da Parahyba que acompanhou o Regimento que
ha de guardar nella.

De 2 de novembro.

Pas5ada por Antonio Luiz Gonçalves da Camara Cou
tinho, assim como as que se-seguem.

ibid..

ibid. Carta que se escreueo aos capitãens mores da~

Cap.Dias do Rio grande e Itamaracâ sobre guarda
rem o Regimento que se lhes remeteo.

Da data supra.

ff. 275 V.- Carta p.a os offiçiaes das Cameras das cap.Dill'>
da Parahyba, Rio grande e ltamaracâ que acom
panhou o Regimento que nellas se hà de guar

dar.
Da mesma clata.

ibid. Carta q se escreueo ao S.oi Marquez de Monte
beBo Gou.or de Pern.CO

Dc 7 de novembro de 1690.

Carta que se escreueo aos officiaes da Camera
de Itamaracâ.

De 27 de janeiro dc 1691.

ff. 276. - Carta que se escreueo ao sarg. to ma) 01' Christo

uão de Mendoça.
De 29 de janeiro cio dieto anno.

ff. 27 6 V.- Carta para o Mestre de Campo Domingos Jorge

Velho.
D:t mesma data.
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ibid. Carta para o Capitam mor do Rio Grande Agos
tinho Cesar de Andrade.

re 3 de abril.

ff. 277 V.- Carta para o D.or Domingos Rangel Castello
Branco Ouuidor g.1 da Capitania da Parahyba.

] e 3 de abri!.

jb~d. Carta para o c:lpitam mor Chrlstouam de Mel1
doça.

Du mesma Lata.

ff. 278. - Carta para os offic;aes da Camara do Rio Grande.
Da mesma dnta.

Carta p." o Olluidor g.1 da Cap.nitl da Parahiba
Diogo Rangel de Castello branco.

De ] 2 uo jUlIho.

ibid. Carta p.a o Cap.IU mor da Cap,"itl do Rio Gr. t1

Agostinho Cesar de Andrade sobre varias ma
terias e com ella se remete o Alllarà sobre a
liberdade dos Indios.

De li ue dezembl'lJ do dit,to "ll110 ele 1601.

ff, 278 V.- Carta p,a o Cap.m mor da Parahiba Amaro Ve
lho Serqueira sobre q acompanhou o Aluarà
sobre a liberdade dos Indios.

Da mesma data da preeeuenLe.

E':;ta ('barla cO'H!P.çn:

- Com estu. rellleto a Vm. o A1ual'á, <l mandei pas

!'aJ', p." elll ludo o Brasil :;u tel' entelltlido quaJil
sagradft Ilc :t liberdade, 0 BI R y meu S.or 110

senlido, tCllb:to o:; Intlio:; dclle. =

f{ 279, - Carta para o capitam Antonio Gomes Brandão.
Du 11 de Janeiro de 1092. Eslfí 110 mannseripto 1691

provan']IllCllte por eng:lllo do copista.

jbid. Carta p.a o Cap.m mor do Rio Grande Agosti
nho Cesar de Andrade.

De :29 de janeiro do mesmo anilO.
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fi. 279 V.- Carta p.a o M.· de Campo r.Iathias Cardoso de
Almeida.

Da me ma duta.

fI. 280. -- Carta p./\ o Prinçipal dos Jaguaribas.
De 30 de janei.ro.

ibid. Carta para o Principal Pallpina, e a mesma se
escreueo ao Principal da nacção Paranguoaba.

Da me_ma data.

ff. 280 v. - Carta para os Cap.cn
• mores das Cap.ui"' da Para

hyba e Rio Grande sobre a noua Ley da moeda.
De 28 de fe,ereiro.

ibid. Carta p./\ o Cap.m mor do Rio Grande sobre as

pases dos Janduins.
De 17 tle abril.

E'sta cl1al'ta começa:

= Da Copia <i s rá com esta fiTmada peUo Seeret!'·
do Et;tlldo, flc.:anl Ym. entendendo :J. paz q me
e1Juiou a p dir o Cr.ninde Rey tlos Jant1llins; =

ff. 281. - Carta p.a o Cap."' mor Constantino de Oliueira
sobre a pas elos Janduins.

Da tlata .uprlL.

fi. 28 I v. - Carta p." o S.or l\Iarqlles de Montebello Cou.or

de Pernambuco.
De 26 tle abril.

ibid. Carta p.a os officiaes da Cam. roi ela Villa do Pe

nedo do Rio de Sam Fran.co

De 14 de junho.

ibiel. Carta p.a o Cap.m mor do Rio Cr.de Agostinho

Cesar de Andrada.
De 9 tle agosto do referido I1nno de 1692.
E'sta chartl1 termina na ff. 282, última d'este eo-

dice.
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69. Portarias e ordens de Roque da Costa Barreto, de
Antonio de Sousa de Menezes, de d. Antonio Luis de Sousa
TelIo e Menezes, 2.0 marquez das Minas, de Mathias da
Cunha, do Govêrno interino e de Antonio Luis Gonçalves
da Caniara Coutinho, governadores e capitães generaes do
Estado do Brazil, desde o anno de 1678 até ao de 1693.

Cópia moderna do livro de registo. Não traz titulo. 199 ff.
num. 27 X 18.

Cod. D~::'; .
Contém:

fi. I. Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
tomar uma Sumaca p.a ir D. Rodrigo de CastelIo
Branco.

Datada dlt BaLia a 19 de agosto de 1678.

ibid. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
assentar de soldo p! mez vinte mil reis a João
Alvares Coutinho q. vai em Comp." do Adminis
trador geral das minas D. Rodrigo de Castello
Branco.

De :W de ago to elo mesmo anno.

n. 1 Y.- Portaria q se passou ao Provedor Olor da Fa
senda sobre se dar m." mantim. to a D. Rodrigo
de Castello Branco.

De agosto. Não declara o dia.

ff. 2 Portaria q se passou ao Provedor mor da Fa
senda Real mandar pagar a gente do mar da
Náo da India.

De 22 de agosto.

ff. '2 \'.- Portaria q. se passou ao Provedor Olor da Fa
senda Real sobre dar espingardas e patronas
aos Soldados q. vão com D. Rodrigo.

De 25 de agosto.
Segue-se nma tC Lista dos Offieiaes e Soldados, q. p."

ordem de S. A. acompanbão ao Admillistrador geral D.
Rodrigo de Castello Branco as minas ue Pernagua e Serra
de Sabarabuçú. »
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ff. 4 v.- Portaria p." o Provedor mar mandar dar a estes
trinta Soldados seis mil reis de m." a m." da farda
q. vencerem.

De 26 de agosto.

ff. S. - Portaria p." o Provedor mar da Fasenda dar a
D. Rodrigo de Castello m." 20 @ de polvora, e
80 de ballas.

De 30 de agosto.

ff. 5 v.- Portaria p.a o Provedor mar da Fasenda mandar
dar 20 enxadas e 20 picaretas a D. Rodrigo de
Castello Branco.

Da data da precedente.

ibid. Portaria q. se passou ao Senado da Camara p.l'
ajustar a conta dos Soldados q. vão na lista
atraz com D. Rodrigo de Castello Branco.

De 24 de agosto.

ff. 6. Portaria p." o Thesour.o da Chancellaria Manoel
Raíz Antunes entregar a JoãO RaiZ Rio, Con
tractador dos disimos reàes um conto quatrocen
tos quarenta e nove mil quinhentos e quarenta
e nove reiS.

De 12 de septembro.

ff. 6 V.- Portaria p." o Provedor mar mandar por em
pregão os quarteis do forte do mar, forro do ar
mazem dá polvora, portas, e tudo o m." q. for
necessano.

De 8 de septembro.

ff. 7. Portaria p.a o Provedor mar da Fasenda p." se
fretar lugar p.a levar dose barris de polvora, q.
leva D. Rodrigo de Castello Branco.

De 13 de septembt·o.

ff. 7 v.- Portaria p.a o Provedor mar da Fasenda mandar
vender os botões de prata e ouro p! dobrado
preço do q. se avaliarão.

Dó 16 de septembro.
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ff. 8. - Portaria p." o Provedor mor dar sacos poR a fa
rinha q. leva D. Rodrigo de Castello Branco,
Administrador das minas e moS a lenha p.R o fogãO
da Sumaca em q. vai.

De 23 ele se] tembro.

ff. 8 Vo- Portaria p.R o Provedor mor mandar ao Thesour.°
q. entregue aos Ajudantes Antonio de Mattos, e
Braz Pires cem mil reis do dinheiro da disima
p." se comprar resgates poa os Indios e cellas poR
os cavallos em êj. hão de Ir ós dous Capitães
Polvaristas, e Missionarios as minas do salitre.

De 27 de septembroo

ffo 90 - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda Real
sobre se registarem as cartas dos Provedores
das outras Capitanias, e todas as q. o dito Pro
vedor mor lhes escrever sobre os particulares da
Fasenda Real.

Do 1.0 de octll b1'o.

ff. 9 v.- Portariet p." o Provedor mor sobre os Engenhos
de Gorupary da Capitania do Spirito Santo.

De 3 ue oetubl·o.

ff. 10V.- Portaria p.a o Escrivão da Fasenda passar cer
tídão de como Luis de Gouvea, Soldado da
Comp." do Capitão Sebastião Barbosa, e o Sar
gento reformado Manoel Fr.z., Soldado da mesma
Comp." tem praça actual, ou se lhe deo baixa.

De 5 ue octllbro.

ibido Portaria p.1Io o Provedor mor mandar dar baixa
a Antonio da Silva.

De 7 ue o(;tubl'Oo

ff. I!. Portaria pela qual se nomeia a Antonio RoÍz.
Pinheiro, Escrivão de todas as diligencias a q.
vai o D! José de Almeida Machado.

De 10 de octlluroo
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ff. I I V. - Portaria p." o Secretario de Estado faser tresla
dar todos os docul11. tos tocantes aos Engenho:3
desta Capitania.

De 14 do octubro.

ibicl. Portaria p." o Provedor moI' mandar dar baixa
aos Soldados contheudos nella.

De 15 de oe! li bJ'o.

ff. I:!. - Portaria p." o Provedor moI' mandar dar baixa
aos Soldados conteúdos nella.

Da dnta da pl'eCedl·nle.

ff. 11 V.- Portaria p." o Provedor moI' mandar ao Thesour.°
geral dê ao Capitão Francisco Frz. Pacheco ses
senta mil reis de ajuda de custo do dinheiro da
disima.

De 17 <.10 octuiJro.

ib:l. Portaria p." o Provedor moI' mandar dar a JOãO
Francisco Roberto 50$ reis do dinheiro perten
cen te á disima.

Da data da procedente.

f{ 13. Portaria p." o Provedor mor mandar dar ao Ca
pitãO Manoel da Costa 40$ reis de ajuda de
custo do dinheiro pertencente á disima.

Da mesm~\ dnLa.

ff. 13 v. - Portaria p." q o Capitão Diogo de Sousa da
Camara parta em termo de quatro dias p.a a

VilIa dos Ilhéos.

Do 30 de junho.

ff. 14. - Portaria p.a o Provedor mor mandar vender os
assucares q. estiverem na mão do Thesour.o ge
ral tocantes ao donativo p." se pagarem as des
pesas q. se fiserão com a náo da India Bom

J t sus de S. Domingos.
Dl\ da!:1. da pl'ocoLlento.
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ff. 14'1.- Portaria p.n o Provedor mor da Fasenda Real
sobre chamar perante si os Pilotos da náo da
India, e dos m.8 navios, e tomar as notas de cada
um p.a se tomar resoluçao em Mesa da Fasenda
sobre haver de ir ou não a dita náo.

De 4 de jnlLo.

ff. 15 '1.- Portaria p.n o Provedor mor da Fasenda Real
dar buscas na casa de Ignez Mendes das fasen
das.

De 5 de julho.

ff. 16. - Portaria p.n o Capitão de mar e guer:ra Antonio
Fernandes Aires partir com os m.8 navios q. ia
em comp.a da náo da India Bom Jesus de S. Do
mmgos.

De 12 de julho.

fr. 17. - Portaria p.a o D.or JOão do Couto de Andrada
tirar de'laça dos procedim.to• q. tiverão o Capi
tão de mar e guerra da náo da Indié1 Bom Jesus
de S. Dom.o8 Andre da S.", e m. 8 Officiaes della;
Patrão mor, e Pratico.

Dn. data da pl'eceuepte.

jbid. Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda Real
deste Estado mandar faser despesa de 20$ reis
q. se derão a João Francisco Roberto no Rio de
Janeiro p! ir faser diligencia as minas do sa
litre.

De 21 de julho.

ff. 17 v.- Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda sobre
chamar perante si os Mestres de carpinteiros, e
Calafates, e tomar-lhe seus pareceres p.r esrcipto
p.a se tomar resoluçãO se se hade crerenar a náo'
da India, ver-se-Ihe a quilha p.n se conhecer o
damno q. recebeo no baixo de S. Anto,nio.

De 4 de agosto.
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ff. 18 v. - Portaria p." o Provedor da Alfandega man~ar

chamar os Méstres dos navios a q. deem fiança
a não levar as pessoas da obrigação da náo da
India Bom Jesus de S. Dom.os

De 9 de agosto.
Em nota lé-::;e: « Esta portaria foi ao Provedor mOl'

da Fasenda p! nITo estalo o da Alfandega desta Cid." ))

ibid. Portaria p." o Provedor da Alfandega despachar
os navios p.a q. partão logo.

De 15 de agosto.

ff. 19. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
ao Capitão Engenheiro Antonio Correa Pinto
60$ reis p." um cavaIlo, e 50$ para um negro.

De 6 de novembro.

ff. 19 V.- Portaria p." o Provedor mor da Fasenda Real
mandar entregar ao Tenente General da Arti
lharia algumas baIlas, retrossos, e o m." p.a o

forte de S. Marcello.
De 18 de novembro.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar por em
pregão os armasens q. estão na rua do Pastel

leiro.
De 14 de novembro.

ff. 20. - Portaria p.a o Provedor mor mandar pagar a feria
aos Officiaes q. trabalharão na náo da India

Bom Jesus de S. Dom.O"

De 20 de novembl·o. . ,

ff. 20 V. - Portaria p.l> o Provedo'r mor mandar entregar

dous barris de breu.
Da data da precedente.

ibicr. Portaria p.a o Provedor mor mandar entregar a
Manoel de Vianna, Mestre da náo da India tudo

o nella contheudo.
De 22 de' novembro.
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fI. 2 r. - Portaria p.~ o Provedor mor da Fascnc.1a mandar
dar baixa ao Ajudante do Morro Sebastião da

Lagem.
De ~5 <lu nonJmbro.

H. ::! I V. - Portaria q. levou o Capitão Pedro Lobão Mon
teiro p.a partir p.a a fortalesa do Morro.

De 27 tle novembro.

ibid. - Portaria p.a o Provedor mel' man ~ar entregar
cinco peças de enxarcia p.a o Galeão Bom Jesus
de S. Dom.os e um virador de sete palmos.

Do 1." de dezembro.

ff. 22. - Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
dar 6 quintaes de cavilhame p." a não da Indi n

•

De 6 de dczem bl'o.

ff. 22 V. - Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
carregar em receita viva ao Almoxarife tudo o
q. lhe está carregado pertencente a fabrica dos
resgates p." a jornada do salitre.

De 7 de dezemvl'o.

fi. 23. - Portaria p." o Provedor mor mandar dar 1500

pregos p." o concerto da náo da India.
De 1·1 de dezembro.

ibid. Portaria p." o Provedor mor da Fas~ndamandar
dar duas barricas de breu e um barril de alca
trão p." a náo da India.

Ve 17 tle dezemuro.

ff. 23 v. - Portaria p.a o Provedor mor mandar dar duas
peças de cabo miuc.lo.

De ~O do tlez(;llluro do dlCto anno do 1678.

ibid. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda Real
mandar entregar ao Mestre de Calafates Gon
çalo Antunes cinco quintaes de cavilhame p." o
concerto da náo da India.

De 4 de jaDeiro de 1679.
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ff. 24. - Portaria p.n o Provedor moI' da Fasenda mandar
entregar duas barricas de breu p." o concerto da
náo da India Bom Jesus de S. Dom.os

De 11 de ja,neiro do mesmo ~\llno.

ibid. Portaria p.1< o Provedor moI' da Fasenda p.a por
em venda o remanecente da Farda do anno pas
sado.

De 12 de janeiro.

ff. 24 v.- Portaria q. se passou ao Capitão q. está de
guarda na charrua q. veio de Moçambique.

De 16 de janeiro.

ff. :25. -- Replica do Provedor mor da Fasenda Real ( An
tonio Lopes de Ulhoa).

Datada da Bahia a 1 de janeiro de 1679. Vel'sa sôbro
o preços por que ..e-hão de vender os assucares do do.
nativo.

ibid. Resposta do Sór. Mestre de Campo General.
Da mesma data da r'plica acima.

ff. 25 v. - Portaria p.a o Provedor moI' da Fasenda dar
duas barricas de breu p.1< a náo da India Bom
Jesus de S. Dom.os

De 25 de janeiro.

ibid. Portaria p.a o Provedor mor da -Fasenda mandar
se fação duas carreiras de estiva.

De 27 de janeiro. .

ff. 26. - Portaria p.a o Provedor moI' da Fasenda dar uma
barrica de breu p.a o concerto da náo da India.

D 31 de ja.neiro.

ff. 26 v. - Portaria p.1< o Provedor moI' mandar entregar 2
barris de alcatrão e 400 pregos caibrares p." o
concerto da náo da India Bom Jesus de S.
Dom.os

De 8 de fevereiro.
11
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ff. 27. - Portaria p.R o Provedor moI' da Fascnda mandar
entregar a feria ao Patrão moro

Dc 11 dc fC'Cl'cil'o.

ibid. Portaria p.R o Provedor mor mandar entregar a
ferragem do leme da náo Santa Theresa.

Da d:tta da pl'eceuen tc.

ff. 27 V.- Portaria p.a se pagar a gente da charrua q. veio
de Moçambique N. Senr." da Visitação.

De 12 dc fe\~ereiro.

ibid. Portaria p.a o Provedor mor mandar entregar
uma peça de cabo.

De 13 dc fc,creiJ'o.

ff. 28. - Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
pagar a feria dos negros ao Patrão mor Sebas
tião Ribeiro.

De 14 dc fevcreiro.

ibid. Portaria p.a o Provedor moI' da Féisenda mandar
dàr 30$ ao Mestre Ferreiro.

De 21 dc fevcl·eu·o.

ff. 28 V.- Portaria p.a o Provedor mor mandar dar uma
barrica de breu p.a a charrua de Moçambique.

De 22 de fevereiro.

ff. 29. - Portaria p.a o Provedor mor mandar entregar ao
Mestre dos Calafates quatro barricas de Alcatrão,
e oito cavilhas.

De 23 de fcvcreiro.

ibid. Portaria p.a o Provedor mor mandar tomar en
trega das 200 espingardas q. trouxe o Mestre
do navio S. José Lourenço Rolim.

De 28 uc te\·cl'cil'o.

ff. 29 v. - Portaria p.R o Provedor mor mandar pagar aos
negros q. trabalharão no Galeão Bom Jesus de
S. Domingos.

D~ 5 de março.
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ff. 30. - Portaria p." o Provedor mor mandar faser uma
bandeira p.n o forte S. Marcello.

De 7 de mal'ço.

ibid. - Portaria p.n o Provedor mor mandar entregar
ao Mestre da charrua N. Snr.nda Visitação dous
barris de alcatrão p.n o concerto da náo da India.

De 8 de março.

ff. 30 V.- Portaria p.n o Provedor mor mandar dar de ajuda
de custo a JoãO Tavares Roldão, Tenente de
Mestre de Campo General 300$ reis de ajuda
de custo, e seis meses de seus soldos adiantados,
e o Engenheiro Antonio Correa Pinto 160$ reis,
e seis meses de seus soldos adiantados p.R irem
ao Rio de Janeiro encorporarem-se com o Admi
nistrador D. Rodrigo de Castello Branco.

De 10 de março.

ff. 3 I V.- Portaria p.ll. o Provedor mor da Fasenda Real
mandar entregar ao D.or Syndicante José de Frei
tas Serrão todos os Livros e m." papeis q. pedir
p.n bem das diligencias q. S. A. foi servido en

carregar-lhe.
De 16 de março.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar comprar
llma canoa p! conta da consignação das baleas
p.n o serviço do forte N. Senr.a do Populo.

De 17 de março.

ff. 32. - Portaria p." se pagarem as pipas e a lenha q. se
comprarão p.a a náo do India Bom Jesus de S.

Domingos.
De 19 de março.

ff. 32 V.- Portaria p.n o Provedor mor mandar pagar a
gente da obrigação da náo Bom Jesus de S.

Domingos.
De 7 de abril.
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ibid. - Portaria p.a se pagar a gente da charrua de Mo
çambique N. Senr." da Visitação.

De 8 de abril.

ff. 33. - Portaria p.a o Pro 'edor moi mandar dar melO
barril de alcatrão p." a não da India Bom Jesus
de S. Domingos.

De 9 de abril.

ibid. - Portaria p." se recolher a polvora da não Capi
taina S. Francisco Xavier.

De 15 de abril.

ff. 33 v. - Portaria p.a o Provedor da Alfandega mandar
ajustar os preços dos fretes.

De 16 de lLbl'il.

ff. 34. Portaria q. se passou ao p.e Jacobo Coc1eo, Re
ligioso da Com p." de Jesus.

De 25 de abril.

ff. 34 v.- Portaria p." o Provedor mor mandar dar sessenta
mil reis a Ignacio de Lercavo Ajudante de Te
nente de Mestre de Campo Gen."1

De 26 de a bl'il.

ibid. Portaria q. se passou aos Ajudantes Antonio de
Mattos, João Gomes, e Manoel Fernandes Tei
~ira p.a se lhe dar a cada um 20$ reiS da
mercê ordinaria.

Da lbtn ela precedeu te.

fr. 35. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
por em pregão as mantas e reparos p.a a Artilharia.

De· 17 de maio.

ff. 35 v. - Portaria p.a o Provedor mar mandar assentar na
folha o ordenado do Dez.or Manoe1 da Costa
Palma.

De 24 de maio.

ff. 36. - Portaria p." o Provedor mor mandar dar um
barril de alcatrão p.a a charrua q. veio de Mo
çambique.

De 10 cle junho.



165

ibid. - Portaria p.R o Proveder mar da Fasenda tira'r
do procedim. to q. teve p.R a náo da India assa
Senr.R dos Milagres tocar no baixo da Carama
moam.

De 14 do jli:.J1lO.

ff. 36 v.- Portaria p.R o Thesour.o do donativo pagar ao
Thesour.o geral 4A6o$280.

De 20 de junbo.

ff. 37. - Portaria p.R o Carcereiro sellar dous presos, q.
hão de ir p.r Marinheiros da náo da India Bom
Jesus de S. Dom.os

Dú 21 do junbo.

ff. 37 V.- Portaria p.R o Provedor mar Ir pagar a gente
da obrigação da náo da India Bom Jesus 'de S.
Domingos.

D RO de junho.

ibid. Portaria p." o Provedor mar remetter nesta frota
uma relação ao Reino da fasenda q. fica nos
armasens desta Cidade, da náo da India .assa
Senr." dos Milagres.

Da dnt. da preceel nte.

ff. 38. - Portaria p.R o Provedor mar da Fasenda remetter
p.r via do Conselho Ultramarino umas oita\ as

de ouro.
De 8 tle jnlbo.

ff. 38 v.- Portaria p.R o Provedor mar mandar por nota
no assento do Mestre de Campo Alvaro de
Asevedo.

De 9 de jnlho.

ff. 39. - Portaria p." o PrO\ edor mar p.R pagar-se a gente
da obrigação da charrua q. \ eio de Moçambique
N. Senr.R da Visitação.

])~, data da preeedente.
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ibid. - Portaria p." o Provedor moI' faser entregar as
chaves da Camara da náo da India Bom Jesus
de S. Dom.os ao Capitão de mar e guerra Ber
nardo Ramires EsquiveI.

De 11 de jlllho.

ff. 39 v.- Portaria p.n o Provedor mor mandar entregar a
roupa do uso do Capitão André da Sílva, ou de
seus filhos ao dito Capitão.

De 12 de julho.

ff. 40. - Portaria p." se mandar a toda digo dar ração a
toda pessoa q. for aggregada a Comp." de guar
nição da náo da India Bom Jesus de S. Dom.os

Da data ela precedente.

ibid. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
metter na náo da India Bom Jesus de S. Dom.os

30 quintaes de polvora, e 40 espingardas.
Da mesma data.

ff. 40v.- Portaria p." o Provedor moI' da Fasenc1a mandar
embarcar a fasenda da India q. não couber na
náo S. Francisco Xavier em Santo Antonio de
Padua.

De 14 de julho.

ibid. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda faser
embarcar a Manoel Vianna na náo Sacram. to p!
Mestre della, assim como na da India Bom Jesus
de S. Dom.os

De 18 de julho.

ff. 41 V.- Portaria p." o Provedor mar da Fasenda mandar
fretar a náo Sacram.to q. leva as fasendas da
India.

De 16 de julho.

ff. 42. - Portaria p." se arendarem os disimos desta Ca
pitania por tempo de tres annos.

De 3 de agosto.
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ff. 42 V.- Portaria p." o Provedor moI' mandar dar baixa
a André Correa, e a João Barbosa por irem de
gradados p." Angolla, e se entregarem a Manoel
de Sousa, Cabo dos m. S Soldados q. vão p." o
dito Reino a entregar ao Governador e Capitão
geral delle, e traser certidão de como ficão en
tregues.

Da data da pl'cccd nLe.

ff. 43 V.- Portaria p." o Provedor moI' com a carta dos
Officiaes da Camara da Capitania do Rio Grande.

De 5 de ngo to.

ibid. - Portaria p." o Provedor moI' da Fasenda mande
pagar ao p.e FI'. Francisco de S. JOãO, Procura
dor do Convento do Carmo cento e seis mil reis
que digo de carnes q. se lhe comprarão p." os
mantim. 1os das náos da India.

De 7 de ago to.

ff. 44. - Portaria p." o Provedor moI' mandar dar baixa
no assento de D. Estevo Dasça e Mello.

De 14 de AgostO.

ff. 44 V.- Portaria p." o Provedor moI' da Fasenda faser
destribuir as fardas pelos dous terços do r- re
sidio.

De 19 de flgo to.

ibid. Portaria p." o Pro\ edor moI' da Fasenda mandar
dar baixa aos Soldados con theudos nella.

De 21 do ago to.

ff. 45. - Portaria p." o Provedor moI' da Fasenda Real
deste Estado mandar dar baixa a João Ribeiro,
Cabo de Esquadra da Comp." do Capitão Ma
noel de Sousa Pereira.

Da, data la, precedcnte.

ff. 45 V.- Portaria p." o Provedar mor da Fasenda mandar
dar baixa aos Soldados contheudos nella.

De 24 do agosLo.
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ibid. Portaria p.n o Provedor wor da Fasenda mandar
dar baL"Xa a Antonio Pires Carrasco.

De 25 cle ago to.

ff. 46. - Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa a
Francisco da Fonceca.

De 28 de ago to.

ibid. Portaria p.n o Provedor moI' da Fasenda mandar
dar baixa ao Capitão ManoeI de Hinojosa.

De 29 de agosLo.

ff. 46 v.- Ordem p." o Secretario deste Estado possa passar
as Provisões q. forem fora desta Capitania, p.o
se pagarem ne1Ias as meias annatas.

De 10 de agosto.

ff. 48. - Portaria p.n o Provedor moI' mandar tirar me
moria de todos os provim. to

., q. os Governado
res, e Capitães geraes fiserão neste Estado.

De 30 de agosto.

ff. 48 \.- Portaria p.n o Provedor mor mandar dar baixa
a João Paes Floriano.

De 2 de septembro.

ff. 49. - Portaria p.n o Provedor mor fazer passar as
praças de ManoeI Fernandes, e ManoeI da. Costa,
Soidados da Comp." do Mestre de Campo AI
'varo de Asevedo p." a Comp.n do Capitão Ber
tholomeu Nabo Correa.

Da data, da precedente.

Fr. 49 v.- Portaria p.~ o Provedor mor da Fasenda mandar
por em pregão a náo Bom Jesus de S. Domin
gos.

De 9 de septembro.

ff. 50. - Portaria p.a. se darem ao Mestre de Campo Al
varo de Asevedo 70$ reis da mercê ordinaria.

De 3 de octubl'o.
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ff.50v.- Portaria p." se darem da mercê aos Ajudantes
60$ reis.

Da data dl1 precedente.

ibid. Portaria p." se fazer pagam. to a gente da nfto N.
Senr." dos Milagres.

Da mesma data.

ff. 5I. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a André Cavallo.

De 13 de oetubro.

ibid. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a JOão Mendes de Vasconcellos.

De 17 ue octllbro.

ff. 5I V. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda ir a
naveta da India N. Senr." dos Milagres fazer
vistoria dos damnos q. el1a recebeo nos baixos
da Cazamamoam.

Da data da precedente.

ff. 52. Portaria p." o Provedor mor mandar por em
venda o remanecente da farda.

De 20 de oetubro.

ff. 52 V.- Portaria p." se dar baixa a Antonio Lopes.
Da. data da antecedente.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa
ao Ajudante Simeão Nunes.

De 21 de oetubro.

ff. 53. - Portaria p." o Provedor mor mandar dar as cou
sas contheudas nella p.u os reparos da Artilha

na.
De 27 de oetubro.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa
a Martinho de Freitas.

De 29 de oetubro.
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ff. 53 v.- Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa
aos Soldados contheudos nelIa.

Da data. da precedente:

ibid. Portaria p." se dar baixa a Pedro Lopes, Arti
lhr.o

Do 13 do Dovembro elo dieto anno ele ] 67!).

ff. 54. - Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a dous Artilheiros desta praça.

Do 27 de janoiro do 16 O.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar repartir 20

caixas de assuca.r br.co do donativo pelos merca
dores de logea da praia.

Do 6 do março elo me;:mo an])o.

ff. 54 v.- Portaria p." se recolher a polvora da naveta ela
India N. Senr." elo Pilar.

De 10 de março.

ibiel. Portaria p." o Provedor mor manelar pagar um
lampião.

De 13 de março.

ff. 55. - Portaria p." o Provedor moI' mandar entregar ao
Mestre elo Pataxo elos P.os da Comp." 30 mil reis
p.a farinhas.

De 2'7 do março.

ff. 55 v.- Portaria p." o Proveelor mor da Fasenda mandar
metter na naveta ela Inelia N. Senr." elos Mila
gres I 56 baIlas de Artilharia e outras cousas.

De 4 ele abril.

ff. 56. - Portaria p." o Provedor mor mandar dar 40$ reis
ao Mestre de Campo Alvaro ele Asevedo.

De 21 de abril.

ibiel. - Portaria p.a o Provedor moI' mandar passar a
Antonio Gomes, Sargento reformado p." a Comp.&
do Capitão Bertholomeu Nabo Correa.

Do 12 de maio.
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ff. 56 V.- Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa
a Manoel Glt.

Do 21 de I11lLio.

ibid. Portaria p." se recolher a polvora da não N.
Senr." da Conceição q. veio da India.

Do 5 do junho.

ff. 57. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda dar p!
emprestimo aos Administradores da Comp." geral
30 barris de polvora.

De 17 de julho.

ff. 57 v - Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa
a Lourenço de Burgos.

De 3 de agosto.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa
ao Sargento Manoel Ali. dos Santos.

De 4 de agosto.

ff. 5~. - Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa
a Manoel de Faria Lobo.

De 7 de agosto.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar dar alta ao
Capitão Manoel de Hinojosa.

De 8 de agosto.

ff. 58 V.- Portaria p." se dar baixa a Francisco Maris Bar
reto, Soldado da Comp." do Capitão Gonçalo da
Rocha Serrão.

De 12 do ootubro.

ibitl. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a Jorge da Fonceca.

De 7 de dezembro.

ff. 59. - Portaria p." o' Provedor mor da Fasenda Real
mandar pagar os ordenados e propinas ao D.or
Manoel da Costa Palma.

Do 9 do dezembro elo referido anno do 1680.
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ibid. - Portaria p.R o Provedor mor mandar dar baixa
a Francisco Barbosa.

De 39 de maio de 16 1.

ff. S9 v. - Portaria p.R o Provedor mor da Fasenda Real
mandar entregar a ordem do Tenente General
da Artilharia Luis Gomes de Bulhões quàtro
barris de polvora de 2 @ cada um p.R as salvas.

De 21 de junho.

ff. 60. Portaria p." o Provedor mor mandar dar Ia
barris de polvora p.R a náo S. Antonio da Corôa.

De' 23 de junho.

ibid. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda Real
mandar dar baixa a JOãO de Asevedo.

De 5 de julho.

ff. 60 v. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a Manoel Barbosa.

De 11 de jul ho.

ibid. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a Nicoláo Teixeira Pinto.

De 21 de julho.

ff. 6r. - Portaria p." se dar baixa a Gaspar de Brito.
De 33 de jnlho.

ibid. Portaria p.R se dar baixa a Belchior Gomes, e
Francisco de Oliveira.

De 24 de julho.

ff. 61 V.- Portaria p.R se dar baixa a Manoel de Bri.to, Fe·
liciano de Araujo, e a Bento de Araujo.

De 5 de julho.

ibid. - Portaria p.R se dar baixa aos Soldados neIla de
- cIarados da Comp." do Capitão Domingos Antu

nes da Costa.
De 26 ele julho.
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Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa a
JOão Cardoso.

De 30 de julho.

ff. 62 V.- Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a Diogo de Faria, Luis Lopes, e An
tonio Lopes de Carvalho.

Do I.· de agosto.

ibid. Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda Real
mandar dar baixa a Gaspar Pereira.

Da data da precedente.

ff. 63. - Portaria para se dar baixa a Nuno Pereira
Dares.

De 4 de agosto.

ibid. Portaria p.a se dar baixa aos Soldados contheu
dos nella.

De 5 de agosto.

ff. 63 V.- Portaria p.a se dar baixa a João Lopes Franco.
De 7 de agosto.

ibid. Portaria p.a se dar baixa a Gaspar de Miranda
Biserra.

De 10 de agosto.

ff. 64. - Portaria p.a o Provedor mor mandar dar baixa a
João Ali.

De 13 de agosto.

ibid. Portaria para se dar baixa a Diogo Francisco.
De 16 J. ago. to.

ibid. Portaria p.a o Provedor mar mandar dar baixa
a Francisco da Silva.

Da data da l)l'ecedente.

ff. 64 v. - Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a Francisco Antonio.

De 23 de septembro.
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ibid. - Portaria p.R o Provedor moI' da Fasenda mandar
concertar o telheiro q. cobria os reparos da Ar
tilharia das portas da Cidade de S. Ben to.

De 2 de oelubro.

ff. 65. - Portaria p.R se dar baixa a João Fri.
De 15 de oetubro.

ff. 65 v.- Portaria para se dar baixa a Manoel RoÍz.
Da data da precedente.

ibid. Portaria para se dar baixa aos Artilheiros con
theudos nella.

De 22 de octubl'o.

ff. 66. - Portaria p.R o Provedor moI' mandar dar baixa
de Sargento do numero a Francisco da Cunln.

De 29 de octubJ'o.

ibid. Portaria p.R o Provedor moI' da Fasenda man<.3ar
dar baixa aos Artilheiros Antonio Cardoso Ba
calháo, Antonio Soares, e Francisco Rolz.

De 5 de novembro.

fi. 66 v.- Portaria p." o Provedor mor mandar por em
pregão o remanecen te da farda.

De '7 de novembro.

ibid. Portaria p.R se dar baixa a José Lopes da Luz.
De 10 ue novembro.

ff. 67. - Portaria para o Provedor mor da Fasenda man
dar dar baixa a Gonçalo Ramos, Antonio Ramos,
e a Domingos Vieira.

De 19 de no\Cmbro.

ff. 67 v.- Portaria p.R o Provedor mor mandar dar quatro
barris de polvora p.a as salvas.

De 3 de dezembro.

ibid. Portaria para o Provedor mandar dar tres páos
das náos reaes, e o mais contheudo nella p.a o
concerto da ponte do forte de Monsárrate.

Do 15 de dezembro.
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fI. 68. - Portaria p.n o Provedor mor da Fasenda mandar
sentar praça de Alferes da Companhia do Capitão
Gonçalo Teixeira Vieira a rvfanoel de Aguiar.

De 2-1 ele d~zemuro do dielo :tuno de 1681.

ff. 69. - Portaria p.n o Provedor mor da J?asenda mandar
entregar 9 espingardas ao Sargento João de Mi
randa p.n se armarem os Soldados que hão de
acompanhar ao D."" José de Almeida Machado.

De 5 ele janeiro de 1682.

ibid. Portaria para o Provedor mor p.' dar ao Capi
tão Gregorio Peixoto 30$ reis da mercê ordina-
rI3..

De 9 de ja.neiro uo mesmo annO'.

ff. 69 v. - Portaria p.n o Capitão Antonio de Barros levar
p." o Morro preso ao Tenente General da Arti
19aria Luis Gomes de Bulhões.

De 7 de janeiro.

ff. 70. - Portaria p." o Provedor mor dar 40$ reis ao Ca
pitãO Antonio de Barros da mercê ordinaria.

De 12 de janeiro.

ibid. Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
dar ao Capitão Manoel Velho 30$ reis da mercê.

De 16 de janeiro.

ff. 70 V.- Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
dar p." via da mercê ordinaria 30$ reis ao Ca

pitão Hieronimo de Mesquita.
De 20 de janeiro.

ibid. Portaria p.a o Provedor mor mandar registar e
dar compr:m. to a carta e Provisão d,- S. A. sobre
se tirar ele tojos os contractos das rendas reaes,
e contribuição da Camara uma nova propina.

De 24 de janeiro.
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ff. 71. - Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
fretar um Pataxo p'a levar as farinhas necessa
rias ao Rio de Janeiro p./\ a nova Colonia do
Sacram.to

De 30 de janeiro.

ff. 71 V.- Portaria p./\ o Provedor mor da Fasenda mandar
entregar 320$ reis p." os dar ao L.do M.anoel
Coelho Gato p.n. farinhas q. hão de ir p.a for
necim. to da fortalesa do Sacram. to no Rio da
Prata.

Do 7 de fevereiro.

ff. 72. - Portaria p.n. o Provedor mor da Fasenda sobre
se darem 330$ reis a.o Ajudante Manoel Coelho
p.a levar ao Camamú p.a emprego das farinhas,
q. hão de ir p.n. a fortalesa do Sacram. to

Da daüt da procodon te.

ff. 71. V.- Portaria p." o Provedor da Alfandega desta Ci
dade sobre o preço dos fretes.

De 11 de fevereiro.

ff. 73. Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda Real
Francisco Lamberto mandar repartir 650 caixas
de assucar pelos homens de negocio p." se caro
regarem os dous Pataxos da Junta do Commer
cio geral.

De 15 de fevereiro.

ff. 73 V.- Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda dar uma
espingarda a Ignacio Taveira.

De 20 de fo\'eroiro.

ff. 74. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a Manoel Correa, e a André Luis.

Do 1,0 do março.

ibid. Portaria p.a o Provedor mor da Fagenda mandar
dar baixa a Manoel Borges.

Do 15 de março.
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ff. 74 v.- Portaria p.~ o Provedor mor da Fasenc1a mandar
dar baixa a Antonio de Barros Rego.

Da elata ela precedente.

ibid. Portaria p.R o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a Antonio Furtado de Mendonça.

De 18 de março.

ff. 75. Portaria p.R o Provedor mor da Fasenda Real
mandar dar baixa a José da Costa, e Bento

Jorge.
De 21 ele março.

ff. 75 v.- Portaria p."' o Provedor mor da Fasenda Real
mandar entregar 4 barris de polvora p.R as salvas
das fortalesas.

De 26 de março.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar embarcar
p."' Angolla 10 quintaes de murrão.

De 5 ue abril.

ff. 76. - Portaria p.• o Provedor mor mandar dar baixa
a Manoel MÍz.

De 7 de abril.

ff. 76 v.- Portaria p.• o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa a Amaro de Sousa.

De 12 de abril.

. ibid. Portaria p."' o Provedor mor da Fasenda mandar

dar baixa a Mathias Miz.
De 16 de abl'il.

ff. 77. -

ibid.

Portaria p." o Provedor

Francisco GIz.
Da data d~t precedente.

Portaria p."' o Provedor
elar baixa a Lasaro Gli.

De 17 do abril.

mor mandar dar baixa a

mor ela Fasenda mandar
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fi. 77 v. - Portaria p." o Provedor moI' da Fasenda mandar
dar baixa aos Soldados con theudos nella.

De 18 de abril.

ff. 7~L - Portaria p." o Provedor moI' da Fasenda mandar
dar baixa a Manoel Homem.

De 19 de abril.

ibid. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar baixa aos Soldados contheúdos nella.

De 23 de abril.

ff. 78 v.- Portaria p.'" o Provedor moI' da Fasenda mandar
dar baixa a Antonio Mi.i.

Da data da preccrlcnte.

ff. 79. - Portaria p." o Provedor da Alfandega mandar
ajustar o preço dos fretes dos assucares.

De 2 de maio.

ibid. Portaria p.a o Provedor mor mandar dar 2 barris
de polvora p.a as salvas ordinarias.

De 18 de maio.

ff. 79 v. - Portaria p." o Provedor mor mandar 5 barris de
polvora. __

De 21 de maio do dieta anno de 1682.

ff. 80. - Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
dar dous barris de polvora aos dous terços desta
praça.

Da data ela precedcnte.
Aqui terminam as portarias expedidas pelo govel'J1a

dor Roque da Costa Barreto, e começam as do seu suc
cessar Antonio de Sousa ele Menezes, como mesmo se
-declara na nota seguinle: cc Daqui por diante começão
as Portarias qlle o Sullr. An tania de Sousa de Mene es
Governadol' deste E'lado c Capitão geral delle, mandou
p~lS. ar, o qual tomou posse em 23 ele Maio ele 1682.

ff. 80 V.- Portaria p." o Provedor mor mandar dar quatro
barris de polvora.

De 27 de maio do referido anno de 1682.
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ibid. Portaria p.fi o Chanceller da Relação informar
q uaes são as pessoas q servem os cargos della
de serventia, e remctter a informação a Secreta
ria do Estado.

De 29 ele maio.

ff. 81. - Portaria p.a o Provedor mor dos defuntos e au
sentes m.dnr recolher todas as Provisões dos offi
cios q. servem no seu Juizo, e remeteI-as a Se-

cretaria do Estado.
Da data da precedente.

ff. 8 I V. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda Real
mandar recolher as Provisões dos ofhcios q. ha
no dito Tribunal e remettel-as a Secretaria do
Estado.

Da. me ma data,.

ff. 82. - Portaria p." o Senado da Camara recolher as
Provisões dos officios, q. servem, e são adminis
trados p.r esse Senado, e remetter a Secretaria

do Estado.
Da, mesm~t dnta.

ibicl. - Portaria p.fi o Juis dos Orfãos mandar recolher
as Provisões dos officios que comprehende sua
jurisdição, e remettel-as a Secretaria do Estado.

Da mosma d.Lta.

ff. 82 V.- Portaria p.a o Provedor da Alfandegã mandar
recolher as Provisões q. ha no dito Tribunal, e
remettel-as a Secretaria do Estado.

Da mesma data.

ff. 83. - Edital q. se poz sobre se recolherem todas as
Provisões dos officios ele justiça a Secretaria do
Estado.

Do último ele maio.

ibid. - Ordem q. se concedeo a Gonçalo Vaz Sebastia
nista p." cavar o lugar em (I- está muita prata)
e ouro enterrado.

Do 1." ue junho.
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ff. 84 v.- Portaria q. se mandou ao Coronel Pedro Camello
Pereira de Aragão sobre as listas das Comp."·
da Ordenança.

De 5 de junlJu.

. ff. 85. Portaria p." o Provedor da Alfandega sobre os
Capitães e Mestres dos navios' não devertirem o
lastro q. trouxerem, e o botem na fortalesa N.
Snr." do Populo.

Da d:1ta d:1 precedeu te.

fI. 85 v.- Portaria q. se passou ao Capitão Francisco Pi
nheiro p.a ir ao Morro com Domingos Gomes
Peleja, Mestre das obras de S. A. ver as forti
ficações della.

De 9 de junho.

ff. 86 v.- Ordem q. o Sefir. Antonio de Sousa de Mene
ses disse ao Secretario do Estado lhe envIasse
p.r escripto do mesmo Secretario ao Tenente
General Luis Gomes de Bulhões.

Da data da precedente.

ff. 87 v.- Ordem q. o Sefir. Antonio de Sousa de Meneses
m.dou passar p." os Capitães da gente preta irem
faser certa diligencia.

De 12 de junho.

Ordem q. se deo ao Capitão Paschoal RoIz de
Brito p." prender Domingos Pereira, e Manoel
Pereira.

Da data da precedente.

ibid. Ordem q. se mandou ao Provedor mor da Fa
senda Real sobre a duvida q. poz a mandar
sentar praça, e registar a Patente que mandei
passar de Tenente de Mestre de Campo Gene
ral ao Sargent:> mor Francisco Rabello.

De 8 de junho.
Traz uma Apostilla de 9 de j 11 nho.
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ff. 90. - Portaria q. se mandou ao Coronel Guilherme
Barbalho Biserra p! ordem do Sfír. Antonio de

Sousa de Sousa (sic), Governador, e Capitão
geral do Estado sobre os escravos alheios que
tem em seu poder e homisiados: CI. qual lhe es

creveo p! sua ordem o Secretario do Estado.
De 15 d junho.

E' paso;arla 11 l' Blll'n ~l!'do Viei l'U Rav:l.sco.

ff. 90 V.- Portaria q. o Sefír. Antonio de Sousa de Me
neses mandou ao S~cretario do Estado passasse
a todos os Coroneis p." se recolherem as Pa
tentes dos Capitães do seu Regim.to

Da dat:l. eb procedente e assignada 1010 mosmo B.
Vieira Ra'asco.

ff. 9I. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda p." man

dar repartir pelos homens de negocio 400 caixas
de assucar p." se carregar a náo de comb::>i de
q. é Capitão de mar e guerra Antonio de Moura.

Do IR rio junho.

ff. 9 I V. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
repartir cincoen ta caixas (de assltcar branco)

pelos homens de negocio da praia e m.a pessoas

q. nella tem logeas.

Do último de jnnbo.

ff. 92. - Ordem q. mandou o Sefír. Antonio de Sousa de
Meneses, Governador e Capitão geral deste Es
tado ao. D.or JoãO da Costa de Andrade p.r es

cripta do Secretario delle.
De 7 de julho o a :iglltlda por B. Vioira RavasC'o.

ff. 92 V.- Portaria q. se mandou ao Provedor mor da Pa
senda p." sentarem praça na não da India S.
Pedro da Ribeira na Companhia q. vai de guar

niçãO.

Do 9 do julho.
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ff. 93. - Ordem q. se mandou ao Chanceller p.r escripto
do Secretario do Estado.

De 13 ele julho, e assignnela por Bernardo Vieira Rn
va coo

ff. 93 v.- Portaria p.a o Provedor mar da Fasenda m.rla

pagar o soldo q. tiver vencido o Sefir. Antonio
de Sousa de tIeneses desde que sahio de Lisboa
até tomar posse do Governo deste Estado.

De 14 de julho.

ff. 94. - Portaria p.a se mandar polvora p.a as salvas.
De 20 de jnlho.

ibid. Escripto q. O Secretario do Estado (Bernardo
Vieira Ravasco) escreveo p.r ordem do Sefir.
Governador ao Provedor mar da Fasenda Real
sobre mandar o resto da farinha q. S. A. mandou
se enviasse ao Rio de Janeiro e q. não mandasse
desta Cidade: são as Capitanias do Sul pelo muito
q. havia na do Rio de Janeiro.

De 26 de julho.

ff. 95. - Portaria q. se mandou ao Thesollr.° geral sobre
não fazer pagam. 'O algum sem primeiro se lhe
por o pague-se.

De 29 de julLo.

ff. 95 v.- Carta para o Provedor mar da Fasenda sobre a
náo da India.

De 30 ele julho.

ff. 96. - Ordem p.a o Capitão mar do Rio Grande faser
com effeito unir a Aldeia do Mepebú a dos Gua
rahiras.

Do 1,0 de agosto.

ff. 97 v.- Ordem p.l' o Cabo q. nomear o Mestre de Campo
Alvaro de Asevedo ir recondusir os Indios q.
tiverem fugido da Aldeia do Camamú.

Da data da precedente.
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ff. 98 v.- Portaria p." o Provedor mor mandar entregar ao
Tenente General da Artilharia Luis Gomes de
Bulhões trinta barrotes.

De 19 de agosto.

ff. 99. - Portaria p." o Provedor moI' fazer destribuir as
fardas pelos Soldados deste presidio.

De 3') elo n.gosto.

ibid. Portaria p." o Provedor moI' mandar faser uma
falua.

De 1! de septembro elo dieta anno ele 16S2.

ff. 99 v.- Portaria p." o Provedor moI' da Fasenda não
mandar faser pagam. to da ajuda de custo ao
Chanceller da Relação João de Sepulveda e
Mattos.

De 29 de jn.neiro ele 1683.

ff. 100. - Portaria p." o Provedor mar mandar tomar con
tas a todos os Thesour.°' e Almoxarifes q. forão
digo seruirão nesta praça.

De fi de fevel'eiro elo me mo anno.

ff. 100 V. - Portaria p." o Provedor mar da Fasenda mandar
dar baixa a Reli Fragoso Cabral.

De 15 ele fev reil'o.

ff. 101. - Portaria p." o Provedor da Fasenda mandar por
em venda o remanecente das fardas.

D 17 cl feverei 1·C'.

ibid. Portaria p." o Provedor mar da Fasenda mandar
dar baixa ao Capitão da guarda Manoel da Matta.

Do 19 de fovel'eiro.

ff, 101 V.- Ordem <I-' se mandou ao Ajudante da fortalcsa
do Morro Pedro de Abreu.

Do 19 de julho.

ff. 102. - Portaria q. se passou a Manoel de Paredes Fer
reira p." servir de Escrivão da Camara.

De 1! do julho.
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ff. 102 V.- Portaria p.a o Provedor mar fase r destribuir as
fardas pelos Soldados do presidio desta praça.

De 21 de ago to.

ff. 103. - Portaria q. se passou ao Provedor mar da Fa
senda p.a mandar cobrar executivam.e as dividas
pertencentes a Fasenda Real.

De 12 de septembro.

f( 103 V.- Portaria q. se mandou ao Provedor mar sobre
se mandar o Mestre de Campo Pedro Gomes
preso.

De 19 de scptembro.

Portaria p." servir de Escrivão da Camara o Ta
beIlião Domingos Neto de Araujo.

De 10 de septcmbro.

ibid. Portaria p." o Provedor mar mandar dar lutos
pela morte do Senr. Rei D. Affonso 6.-

De 17 de dezcmbl'o do Jicto anno de 1683.

ff. 104 v. - Portaria p.a o Provedor mar mandar dar baixa
no assento do p.e Capellão mar André Parvi de
Brito.

De 28 de março de 1684.

ff. lOS V.- Portaria p." o Provedor mar mandar dar umas
espingardas, e mais cousas declaradas nella p."
a Capitania de Porto Seguro.

De 12 do maio do mesmo anno.

Terminam as de Antonio de Sousa de .M:onezcs e co
meçam as de d. Antonio Luiz de Sousa Tello e Menezes,
2.· marquez das Minas.

Do SENR. MARQUEZ DAS MINAS.

ff. 106. - Portaria p." o Provedor mar mandar entregar ao
Sargento Antonio de Pinho 30 libras de paIvara,
200 baIlas, e murrão p.a se repartir pelos solda
dos do Capitão Antonio de Barros.

De 7 de junho do referido anDO de 1684.
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ff. 106 v.- Ordem q. se deu ao Escrivão João Antunes Mo
reira p." cobrar a demasia q. se tirou dos officios
da Fasenda e justiça.

De 9 do junho.

ff. 107. - Portaria que se passou sobre o frete dos assu
cares ao Provedor da Alfandega.

De 10 de junho.

ff. 107 v.- Portaria p." o Provedor mar mandar faser uma

Esta das armas q. se tem dado as Companhias
e Capitães desta pra·;a.

Do 1.0 de julho.

ibid. - Portaria p." o Tenente General da Artilharia

faser uma lista da Artilharia q. ha nas fortalesas,
baluartes, e plata formas.

Da data dn. precedente.

ff. IaS. - Portaria q. se passou ao Capitão Domingos Car

doso sobre a condução das madeiras p." a fabrica
da fragata de S. Mag.e

De 3 de jlllbo.

ff. 109. - Portaria p." o Provedor mar da Fasenda faser
levantar a verba q. se paz no ordenado do D.or

João do Cou to de And rada.
Da me. 111a data..

ff. 109 v.- Portaria ii. se passou a Domingos RaIz Correa,
Guarda mar da Relação p." ser Escrivão da de

vaça q. se tirar dos descaminhos das náos da
India.

De 13 de julho.

ibid. - Portaria q. se passou p." os Capitães traserem
os seus tambores vestidos.

De 15 d julho.

ff. I !O. - Portaria p." q. todas as pessoas q. tiverem assu
cares, ou tabacos os embarquem até o dia 25
deste mez de Julho na frota.

Da data da precedente.
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ff. Il I. - Ordem q. se mandou ao Provedor da Alfandega
desta Cidade sobre não partir pessoa alguma
sem licença do Governo.

De 24 de julho.

ff. Il2 V.- Portaria p." o Provedor mor da Fasenda m.dar

pagar os soldos q. se devem ao Seiir. Marquez
das Minas, e homens de sua guarda.

Está incompleta.

ff. I 13. - Portaria p.a o Provedor mor mandar dar cmco
barris de polvora p." as salvas da frota.

De 2 de agosto.

ibid. Portaria p." o Capitão de mar e guerra Diogo
Velho Delgado sobre a partida da frota.

De 7 de ago. to.

ff. I 1.3 V.- Ordem q. se mandou ao Capitão de mar e guerra
da charrua da India Andre da Silva sobre ter
recolhido a ella toda a gente de mar e guerra.

Da data ela pl'er.eelcnte.

ff. I 14. - Portaria p." o Provedor mor mandar matricular
todos os Officiaes de compasso na Artilharia.

De 25 de agosto.

ff. 114 v.- Portaria p." o Provedor mor mandar dar a João
Coutinho, Capitão Engenheiro todo o necessario
p.a a medição da fortificação desta prãça.

De 13 de o<.:tllbro.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar dar baixa
no assento do Mestre Carpinteiro Domingos Go
mes Peleja.

De 30 de dezembro do )'eferielo :mno ele 1684.

ff. 115 v.- Ordem q. se passou ao p.e Provincial da Com
panhia p.a se recolherem os Indios q. andão fora
de suas Aldeias.

De 24 de janeiro de 1685.
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ff. 116. - Portaria p." o Provedor mandar faser as casas q.
começão da porta da Relação.

De 15 de fevereiro elo mesmo anno.

ff. 117. - Portaria p." o Provedor mar mandar pagar o
Bergantim q. se fez.

Da. d:1ta da precedente.

ibid. Ordem q se mandou ao Ajudante Pedro de
Abreu.

De 22 de março.

ff. 117 v.- Portaria p." o Capitão Bento Fri. Casado, e Es
tevão Pereira notificarem a todos os barqueiros
p." traserem a farinha que se encarregou ao P.·
Manoel Coelho Gato.

De 20 ele maio.

Portaria q. se passou ao Provedor mar sobre se
porem Editaes p." se rem3.tarem os disimos em

13 de Junho.
De 4 ele junho.

ff. r IS v. - Portaria p." o Provedor mar mJ.ndar concertar o
. armasem da fortalesa do Morro.

De 12 de septembl'o.

fr. Ilg v.- Portaria q. se passou ao Provedor mar p." se
levantar a suspensão q. se havia posto ao The
sour.° geral Antonio de Almeida Pinto.

De 17 de se11tembl'o.

ff. r 20. - Ordem sobre a quietação dos Religiosos de S

Francisco.
De 17 de julho do dieta anno de 16 5.

ff. 122. - Portaria p.a o Provedor mar da Fazenda mandar
tirar uma copia de todas as Provisões sobre os
Conventos e Collegios desta cidade terem ren

das.
De 14 de ID:1io de 1686.
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ff. 122 V. - Portaria q. se passou ao Provedor da Alfandega
sobre mJ.ndar chamar os Mc;stres e Marinheiros
e fasel-os accommodar no preço q. elles queirão
p.r cuja causa não querião assistir na expedição
da frota.

De 27 de maio elo mesmo anDO.

ff. 123. - Ordem q. se mandou aos Capitães Antonio de
Barros, e Manoel de Brito p.a notificarem os do
nos dos Trapiches p'Jnhãe> nelles os negros ii.
nella se declarão.

De 6 de junbo.

ff. 123 V.- Portaria p.a o Provedor mor sr)bre faser por em
arrecadação o q. se dever a Fasenda Real pro
cedido dos contractos.

De 26 de jnnho.

ff. 124 V.- Portaria p.a o Provedor mor mandar concertar
todas as armas, q. estiverem nos armasens de
bocas de fogo.

De 3 de septembro.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar notificar ao
proprietario do officio de Contador geral p.a o

. .
Vir serVIL

De 23 de novembro.

ff. 125. - Ordem q. se mandou aos Officiaes da Camara
da Villa do Penedo.

De 18 de dezembro do referido anno de 1686.

ff. 126. Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
fazer uma lista da Artilharia, armas e m." pe
trechos.

De '17 de fevereiro de 1687.

ff. 126 V.- Portaria p.~ o Provedor mor mandar fase r o
porão a não N. Senr," ela Conceição.

Dw data tia, pl'ecedon(,e.
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ff. 127. - Ordem q. se mandou aos Coroneis sobre a di
visão dos Regim. 'os

De ID <.le Jeycrciro do mesmo anno.

ff. 135. - Licença p.a o Ouvidor da Villa do Camamú q.
está nesta Cidade p.o. ir a dita VilIa buscar os
escravos de Beatriz Nunes.

De 10 ele mal'ço,

fC 135 v. - Portaria p.a o Provedor mor sobre o fato do conde
V. Rei.

De 20 de m~ll"ço.

ibid. Portaria p.o. o Provedor mor da Fasenda mandar
registar os papeis q. se lhe remettem tocantes
ao Alferes Antonio de Quadros Sarm.1o

De 24 ue março.

ff. 136. - Ordem q. se mandou ao Capitão Antonio Fri.

Decima sobre a condução do mastro da náo da
India S. Francisco de Borja.

De 20 elo abril.

fi. 136 v. - Portaria p.a o Provedor mor manJar faser uma
relação da Infantaria, Artilheíros, Artilharia, e m.S

petrechos de guerra.
De 25 ele abril.

ff. 137 v.- Ordem q. se passou ao Capitão mor de Sergipe
deI Rey p.o. deixar servir lívrem.e a Antonio
Soeiro de Gouveia o officio de Meirinho da Ou
vedoria.

De 28 ele abril.

ff. 138. Portaria p.a o Carcereiro da Cad ia desta Cidade
soltar o Capitão Diogo de Sousa da Camara.

Do 1.0 de lllaio,

ff. 138 V.- Ordem p." q. o fortim da Torre a ordem do Ca
pitã<;> Francisco de Sousa Fagundes....

Du 30 ele maio.
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tI T39. - Ordem p.o o Mestre João GIz. preparar o seu
Pataxo p.o partir p.R o Reino.

De ... ri fovel·eiro.

ff. T39 v. - Portaria p.o o Provedor mor mandar faser a conta
do q. importa o sustento do cavallo do Ajudante
de Tenente em um anno.

De 31 de ma.io.

ff. 140v.- Ordem p.a o Capitão de cavallos Francisco Fer
reira de VasconcelIos alistar até o numero de 80
homens p.a formar a sua Companhia.

De 3 cle maio.

ff. 141. - Informação q. deixou o Senr. Marquez das Mi
nas ao Secretario do Estado p.o faser presente
ao Sefir. Mathias da Cunha, Governador, e Ca
pitãO geral do dito Estado.

Do 1.0 de junho do dieta anno de 1687.
E' assiguatla 101' BCl'n,ll'clo Vieim Ravnsco, e tl'uctn.

de drias cou~a do gO"êrno cio Estado.
Aqui terminam a ordens do govêrno elo marquez ela

l\íinas e começam as ue seu sueces.'or Mathia ela Cunha.

Do SNR. MAnHAS DA CUNHA.

ff. 142 V. - Portaria p.a se dar um cavalIo e sustento p.a elIe
ao Tenente de Mestre de Campo g.l Luis Car
neiro Solho.

De 14 ele jUllho do referi ia anno de 1687.

ff. 143.- Portaria p.o o Provedor da Alfandega sobre ajustar
os fretes.

De 19 cle j ullho.

ibid. Ordem p.n o Carcereiro de Sergipe elel Rei en
tregar os quintos, e crias a Pedro Vieira.

De 12 de julho.

ff. 144. - Portaria -. se passou ao Provedor moI' da Fa
senda p.a suspender do cargo de Thesour.o geral
a Antonio ele Almeida Pinto.

De 12 de ngo. ·io.
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ff. r 45 v.- Portaria p." se proeeder contra Estevão ROlz do
Porto no crime q. commetteo no recibo q. passou.

Du, dala ela p,'cC"l'dcn lo.

ff. 148. - Ordem p." o Tenente General Luis Carneiro So
lho faser dar quinze Soldados ao Capitão mor
de Sergipe deI Rei Jorge de Barros Leite.

De 22 elo ngo to,

ff. 146v.- Portaria p." o Provedor mor mandar dar espin
gardas aos Soldados q. vão com o Capitão mor
da Capitania de Sergipe deI Rei.

De 2 ele agosto.

ff. 147. - Ordem p." Pantaleão Fr.e Porto servir o officio
de Escrivão do Thesouro, e meias annatas.

Da data da l)l'cc:odcntc.

ibid. Ordem p." o Capitão de cavallos Francisco Fer
reira de Vasconcellos formar a Companhia dos
cem homens q. tem alistado.

De 25 de eptembl'o.

ff. 147 V.- Ordem p.a o Coronel Manoel de Barros da
França deixar mudar do seu Regim. to as pessoas
do D.or Manoel de Mattos, e seus Cunhados.

Do I.· de oütubl'o.

ff. 148. - Portaria q. se passou ao Ajudante sobre a co
brança das farinhas dos Soldados.

De 10 de novembro.

ff. 148 v.- Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda m.dar

dar a farda a Infantaria desta praça.
De 13 de novembro.

Portaria p.a o Provedor mor mandar dar a farda

a Infantaria desta praça.
Dc 19 ele novOl1luro.

ibid. - Ordem p.a o Capitão João Gomes Cortesão p."
cobrar da. pessoas declaradas nos mandados q.
se lhe encarregarão, os bens pertencentes ao
Juiso das fasenda~ de defuntos, e ausentes.

Du, elatn. da pI'ccedente.



ff. 152.

fC 155.

192

ff. ISO. - Ordem p.' os Capitães dos destrictos donde forem
achados Inclios Cariris pertencentes a Aldeia elo
Capitão Fernando os obrigue e entregue ao Mis
sionario della.

Dn mesma data.

ff. 151. - Ordem p." se metter de posse' a Amaro Glí. Co
dorny dos officios de Escrivão das execuções da
Fasenda Real, Porteiro c1ella, e da Alfandega e
Juiz do peso do páo Brasil da Capitania de Per
nambuco.

De 17 ele dezembro do dieta anno de 1687.

Ordem q. levou um Meirinho p.n notificar a Lou
renço da Rocha Moutinho, e a seu genro Pedro
Barbosa.

De 30 do janeiro de 1G88.

ff. 153. - Portaria sobre o Capitão Miguel da Silva cobrar
executivam.e o dinheiro em dinheiro de contado.

De 23 de março do mesmo anDO.

ff. 153 v. - Ordem q. se deu ao Ajudante Lasaro Nogueira
p." cobrar os juros q. devem a Santa Casa da
Misericordia.

De 26 ele março.

ff. 154. - Portaria p.n o Provedor mor sobre faser executar
a carta q se lhe remetteo sobre a Provisão q.
se passou a JOãO Rolz. dos Reis.

De 3 ele junho.

ff. 154 v.- Portaria p.a o Provedor mor mandar aprestar a
náo da India Sant-Iago maior de tudo o q. houver
mister.

De 9 de junho.

Portaria p.a o Provedor mor mandar ajustar os
disimos em todos os engenhos.

De IOde j uuho.
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ibid. Portaria p." o Escrivão Manoel Teixeira escrever
na causa de liberdade de Ursula preta.

Da data ela precedente.

ff. 155 v. - Portaria p." o Provedor mor mandar tirar p! duas
vias copia de todas as rendas, e ordinarias q.
S. Mag.e se servio dar.

De 26 de junho.

ff. 156. - Portaria pela qual se manda despejar as casas
donde mora Francisco da Costa Azere p.a se
darem ao Chanceller da Relação.

De 30 ele junho.

ibid. - Decreto q. se mandou ao Mestre de Campo
Zenobio Axiaoli de Vasconcellos p.a governar os
dous terços de Infantaria de Pernambuco.

De 27 de septembro.

ff. 157. - Portaria p.a o Provedor mor mandar ver os re
paros de q. necessita este Palacio.

Do 1.0 de agosto'

ff. 157 v. - Portaria p.a o Provedor mor informar sobre os
assucares q. se venderão a João Ribeiro da
Costa.

De 11 de octubro.
Aqui terminam as portarill,s expedielas por Mathias da

Cunha, que veio a fallecer a 24 de octubro do referido
anno ele 1688, e começam a do govêrno interino com
posto do arcebispo d. fI'. Manuel da Resurreição no go
vêrno politico, e, no da justiça, do chancelIer da Relação,
lIbnuel Carneiro ele Sá..

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar aparelhar
duas embarcações p.a irem com o aviso da morte
do Sefir. Mathias da Cunha.

De 25 dc oetubro.

ff. 158 v. - Portaria p." se darem quatro barris de polvora
p.a os Soldados assistirem ao enterro do Gover
nador Mathias da Cunha.

Dc 24 de oetubl'o.
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ibíd. - Ordem p." o Capitão mor das entradas Paschoal
de Brito Lima, e os Capitães JOãO Pinto, e João
Pinheiro darem todo o favor q. lhe for pedido
pelo p.e Fr. Miguel da Conceição p.o. a conser
vação da Aldeia de que é Missionario.

De 15 de novembro.

ff. 160. Portaria p.o. o Provedor mor da Fasenda m.dl\r
dar 25$ reis ao p.e Francisco da Silva.

De 28 de llo,embro do elicto UUDO ele 1688.

ibid... Portaria q. se passou ao Ajudante Lasaro No
gueira p." se vir p.a esta Cidade.

Do último de janeiro de 1689.

ff. 160 V.- Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
assistir a náo da India N. Sem." da Conceição
com tudo o q. lhe for necessario.

De 20 de março do mesmo anno.

ff. 161. Portaria p.o. o Provedor mor mandar faser ma
triculas em que se assentem todas as pessoas q.
voluntariam.e queirão ir nas náos da India.

De 27 de maio.

fi. 161 V.- Portaria sobre darem passagem livre e mantim. to

a dous Soldados q. levão a Villa do Penedo
cartas do serviço de S. Mag.o

Da data da .precedente.

fi. 162. Portaria p.a o Capitão Bento Fri. Casado sobre
as farinhas p.a as náos da India e Capitaina cia
frota.

De 28 de maio.

ff. 163 V.- Ordem p.a os Capitães de Infantaria irem assistir
nos Trapiches desta cidade.

De 6 de junho.

ff. 164 V.- Portaria q. se passou ao Provedor mor da Fa
senda e Provedor da Alfandega desta Cidade
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sobre mandarem uma relação de todos os officios
eJ.. comprehendem a sua jurisdiçãO, e tambem se
mandou ao Juis dos Orfãos.

De 10 de junho.

ff. 165 v.- Portaria q. se passou ao Provedor mor da Fa
senda, e Provedor da Alfandega sobre se dar
coprim. to a Pragmatica acerca da moeda.

De 21 de junho.

ff. 166. - Portaria q. se mandou aos Capitães de mar e
guerra das náos da India Conceição e Sacram.to

Antonio Roiz. Torres, e André da Silva sobre
darem comprim. to a carta de S. Mag.o acerca do
q. hão de seguir na viagem.

De 29 de junho.

ff. 167. - Portaria p.R o Provedor da Alfandega mandar
notificar os Capitães, e Mestres dos navios q. se
achão neste porto, e os dous Capitães, e Mestres
das duas náos da India p.R q. chegando aos Por
tos de Portugal não deixem sahir pessoa alguma
sem primeiro ser visitado pela saúde.

Do 1.° de julho.

ff. 167 v.- Portaria p.R o Provedor mandar faser relação da
polvora, baIlas, armas, e artilharia q. ha nos ar

másens desta praça.
De 10 de julho.

ff. 168 v. - Portaria p.R o Provedor mor da Fasenda m.dar

recolher a farda aos armasens.
Do 1,0 de agosto.

ibid.

ff. r69.

Portaria p.R Õ Provedor mar mandar fardar aos
Capitães dos dous terços da q. se lhe ficou de

vendo do anno passado de 88.
Da data da pl'cccdontc.

Portaria p.R o Provedor mar faser repartir a

farda pela Infantaria desta praça.
Da me, ma dn,tn,.



196

fi. 169 v.- Preços determinados a q. se deo cada especie
de moeda pela resoluçãO q. o Ill.mo e R.mo Senr.

D. Fr. Manoel da Ressurreição do Conselho de
S. Mag. o

, Arcebispo da 13ahia, Governador geral
do Brasil, tomou sobre a junta de todos os Es
tados desta Cidade de q. deo conta a El Rei
nosso Senr. declarando os ditos preços os quaes
se praticão nesta Capitania, e se hão de praticar
nas de Sergipe deI Rei, Ilheos, e Porto Seguro.

De 23 de julho do dicto anno de 1689, e assignada

por Bernardo Vieira Ravasco.

ff. 171. Portaria q. se passou ao Capi tão Manoel Velho
p.a se lhe dar o quartel em q. vivia o Capitão
Francisco Ferreira Pacheco.

De 3 de junho de 1690.

ff. 171 V.- Portaria p.a o Provedor mor mandar vir os Ca
fres q. vierão da India nesta náo S. Francisco
de Borja p.a serem entregues a seus donos.

De 15 ele junho elo me mo anno.
Com ésta, terminam as portarias elo govêrno interi

no, e as que e-seguem siío elo governaclor Antonio Luis
Gonçalves ela Camam Coutinho.

ff. 172. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda Real
mandar dar p.l" via da mercê ordinaria 4$ mil
reis a Bertholomeu Gomes, Soldado de Pernam
buco.

De 5 de agosto ele 1692.

ff. 172 V.- Portaria p.a o Capitão de Jaguaripe não cobrar
m.S a finta de Jequiriçá.

De 8 de ago. to rlo me. mo anno.

ibid. Portaria p.ll o Provedor mor mandar concertar as
quarenta espingardas.

Da dala da precedente.

ff. 173. - Portaria p.ll o Provedor mor mandar dar 10$ reis
a Antonio Soares Osorio.

De 12 de agosto.
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ff. 173 v. - Ordem p." o Capitão de Porto Seguro faser en
tregar os Indios q. ficarão na Aldeia de Santo
André.

De 20 de :1gosto.

ff. 174. - Ordem p.R os Juises dos Ilheos não consentirem
se venda agoardente aos Indios da Administra
ção dos Padres da Companhia.

Da data da pTeeedente.

ff. 174 v.- Portaria p." o Provedor moI' da Fasenda Real
mandar dar vinte mil reis ao Ajudante Lasaro
Nogueira.

De 5 de septembl'o.

ibid. - Portaria p.R se mandarem 40 @ de polvora a
Capitania do Spirito Santo.

Do 24 de septembro.

ff. I 7S v.- Portaria p."' se dar 4$ reis ao Ajudante Pedro
GIz. e a outro Indio maIs.

Do 1.0 de oetubl'o.

ibid. Portaria p.n se concertar o corpo da guarda das
portas de S. Bento.

De 8 de oetubl'o.

ff. 176 v. - Portaria p.R se tomarem p. r perdidas as aguar
dentes q. se venderem aos Indios da Aldeia do

Spirito Santo.
De 7 de septembro.

ff. 177. - Portaria p." o Provedor moI' mandar dar duas
arrobas de polvora p." a salva do enterro do
Mestre de Campo Pedro Gomes.

De 19 de dezembro.

ff. 177 v. - Ordem p."' André de Brito de Castro recondusir
pelos destrictos nella declarados, as pessoas m."
idoneas p" se alistarê na sua Companhia de ca

vallos.
De 16 de dezembro de 1692.
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ff. 179. - Ordem q. se passou ao Provedor da Fasenda
Real de Pernambuco sobre a relação dos officios
da mesma Capitania, e a mesma ao da Capita
nia de S. Vicente.

De 7 de novembro de 1690.

ff. 180. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda Real
mandar dar cinco libras de polvora, e murrão
p." o enterro do Capitão Luis Cardoso.

De 18 de novembro do me 'mo anno.

ibid. Portaria p." a polvora q. se deu p." o enterro do
Capitão Manoel Fri. Teixeira.

De 22 de novembro.

ff. 180 v. - Portaria p." o Provedor mar da Fasenda Real
mandar dar p." via da mercê ordinaria ao p.a
Manoel Machado Rabello dez mil reis.

De 18 de novembro.

ff. 181. Portaria p." o Provedor mar da Fasenda Real
mandar dar p.r via da mercê ordinaria dez mil
reis ao Capitão Manoel de Sousa Pereira.

De 18 de dezembro elo dieto anno de 1690.

ff. 181 V.- Portaria p." o Sargento q. leva a carta aos Offi
ciaes da Camara da Villa do Cairú.

De 3 de janeiro de 1691.

ff. 182. Portaria p.lI o Provedor mar mandar dar a farda
aos Soldados da fortalesa do Morro.

De ... de janeiro do mesmo anno.

ff. 182 V.- Ordem q. se passou p." q. o Juis do anno pas
sado vir dar conta como não metteo de posse a
Gil Francisco Tourinho do officio de Escrivão da
Camara da Villa de Boipeba.

Do 1.° de fevereiro.

ff. 183. - Portaria p." se dar a farda em dinhr.o as Comp."·
e Artilheiros q. ficarão p.r fardar.

De 3 de fevereiro.
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ff. 183 v.- Portaria p.a o Provedor da Alfandega mandar
ajustar o preço dos fretes dos assucares.

De 24 de abril.

Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
faser uma relação de toda a Infantaria. e Arti
lheiros q. ha nesta Praça.

De 8 da junho.

ff. 184 v.- Portaria p.a o Provedor mor mandar entregar o
dinhr.° aos Marinheiros da náo nova.

De 6 de julho.

ibid. Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar polvora p." as salvas.

Da data da precedente.

fi. 185. - Portaria p.a o Provedor mor da Fasenda mandar
avaliar as fardas p.a se repartir pela Infantaria.

De 25 de agosto.

ff. 185 v.- Portaria p." o Provedor mor mandar entregar ao
Ajudante de Tenente quarenta chucos p.a. se re
partirem pelos corpos da guarda.

De 25 de septembro.

ff. .186. - Portaria p." o Provedor mor da Fasenda Real
mandar dar 10$ reis ao Alferes Manoel Temudo
por via da mercê ordinaria.

De 9 de novembro.

ibid. Portaria p.a o Provedor mor mandar dar 4 @
de polvora p." as salvas q. se ha de dar no dia
de N. Senr." da Conceição.

De 6 de dezembro.

ff. 186 v. - Portaria p." o Pro\'edor mor mandar dar 10$ reis
a Manol Frz. Alenquer.

De 18 de dezembro do referido anno de 1691.

ibid. Portaria p." o Provedor mor mandar dar 20$ reis
ao Ajudante Mathias RoÍz.

Da data da precedente.



ff. 189.

ff. 190.

ff. 187. - Portaria p.a o Provedor da Alfandega.
De 20 de maio de 1692.

ibid. Portaria p." o Provedor da Alfandega aj1::lstar o
preço dos fretes.

De 25 de maio do mesmo anno.

ff. 187 v.- Portaria p.a a salva q. se ha de dar na partida
da frota.

De 30 de maio,

ibid. Portaria p.a se dar polvora aos dous terços p."
as salvas.

Da data da precedente.

ff. 188. - Portaria p." se festar o nascim. lo do Serenissimo
Infante.

De 9 de junho.

ff. 188 v.- Ordem q. se ha de seguir nas salvas dos fortes.
De 10 de junho e ltssignada por Bernardo Vieira Ra

vasco.

Portaria p.R o Contractador dos vinhos embarcar
os seus assucares.

De 19 de junho.

Portaria p.R se dar uma arroba de polvora.
De 25 de junho.

ibid. Portaria p." o Provedor mor ver a carta de S.
Mag.o sobre o Hospital.

De 4 de julho do dicta anno de 1692.

ff. 190v.- Portaria p." o Provedor mor da Fasenda mandar
dar da mercê ordinaria dez mil réis ao Capitão
João de Casares.

De 2 de março de 1693.

ff. 191, - Portaria para o Provedor mor mandar p: via da
mercê ordinaria dez mil reis ao Alferes André
Marques Cardoso.

DlJ, d'lJ,ta da antecedente.
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ff. 191 V.- Portaria p." o Provedor mor mandar dar dez mil
reis ao Capitão do forte (de Santo A1'ttonio do
Ca1~mo) Sebastião Ribeiro Cardoso.

De 4 de março do mesmo anno.

ff. 192. - Portaria p." o Provedor mor mandar dar 20$ reis
ao Capitão ManoeI de Sousa Per."

De 6 de março.

fi. 192 V.- Ordem p." o Sargento maior Bento Frí. Casado
mandar fazer as farinhas p." o provim. to das náos
do comboi e da India.

De 2 de abril.

ff. 193 V.- Portaria p." o Provedor mor mandar dar C1l1CO
mil reis a JOãO Dias Indio.

De 24 de abril.

ibid. Portaria p." o Capitão mor Constantino de Oli
veira se valer de qualquer gado q. lhe for ne
cessario p." sustento da gente q. o acompanhar,
pagando a custa de sua fasenda.

De 25 de ahl iI do referido anno de 1693.

ff. 194 v. - Ordem q. se passou p." virem presos os Carpin
teiros e Calafates da Ilha de Itaparica.

De 16 de fevereiro de 1691.

ff. 195. Ordem q. se passou ao Coronel Manoel de
Araujo Aragão, e ao Sargento maior Egas Mo
niz Barreto, e ao Sargento maior An. to Monis
Telles, e ao Sargento maior Christovão Coelho
Ferreira, e ao Sargento maior Sebastião Barbosa
do Rego p." fazerem vir presos os Carpinteiros,
e Calafates q. houver nos seus c1estrictos.

De 17 de fevereiro do mesmo anno.

ff. 196 V.- Ordem q. se passou p.R se cobrarem os c1isimos
do tempo que correo p.r ordem de S. Mag."

Da data da precedente.
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ff. 197 v.- Ordem p.a os Mestres dos navios deitarem o
lastro q. trazem na Ribeira das náos desta Ci
dade.

Da mesma data.

ff. 198 v.- Sem titulo.
Da mesma data.

ff. 199. Portaria para se darem 20$ reis da mercê ordi
naria ao Capitão João de Casares de Amorim.

De 19 de fevereiro do referido mmo de 1691.

as. Livro de Cartas q o Senhor Antonio Luiz GIz da
Camera Coutinho, escreveo a S. Magestade, sendo Gover
nador, e Capitão Geral do Estado do Brazil, desde o
principio do seu governo, até o fim delle. Qve forão as
prim."s na frota que partio em 17 de ]ulho no Anno de
M.DC.LXXXXI.

E' o livI'o do registo. 1 fi. não num., 93 ff. num. 26 X 15.

Cod. c~~.;a.

Contém:

Cartas q'bte o S.or A1'ttonz'o Lm;z GIz da Cam.'·u CoutÍ1'tho
Gmt.o,· e Capdam g.! deste Estado do Brazzl escreueo a
S. Mag" pella Secretan'a de Estado 1Zesta frota de que
he Capifam de mar e gue1"ra Lo'ure1Zço NU1Zes, que parte
hoje I7 de J1Itlho de I69I.

fl. 1. - Carta para S. Mag.e sobre o descobrimento das
Minas do Salitre.

E' datada da Bahia a 20 de junho de 1691.

fi. I v.- Carta para S. Mag.e sobre se fabricar húa fra
gata em Pernambuco.

De 18 de junho do mesmo anno.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre fazer se hum liuro
em que se tresladem todas as Ieys que se tem
passado a fauor dos Indios.

De 17 de junho.



203

ff. 2. - Carta para S. Mag." sobre o motim dos solda
dos desta praça.

De 16 de junho.

ff. 2 V.- Carta para S. Mag.e sobre as Naos da India que
uierem arribadas a este porto.

De 20 de junho.

ff. 3. - Carta para S. Mag.e sobre se pedir hüa fragata
para assistir no porto do Rio de Janeyro.

De 18 de junho.

ibid. - Carta p." S. Mag." sobre nam hauer Administra
dores Seculares nas Aldeas dos Indios.

De 19 de junho.

ff. 3 V.- Carta para S. Mag." sobre os donos das Ses
marias se nam fazerem Senhores das terras das
Aldeas dos Indios.

De 20 de junho.

ibid. - Carta para S. Mag.e sobre estarem todas as Al
deas dos Indios com Missionarias.

Da data da precedente.

ff. 4. - Carta para S. Mag." sobre o descobrimento das
Minas de S. Paulo.

Da mesma data.

ibid. - Carta p." S. Mag." sobre as Ulgas da grade para
a botação das naos.

De 16 lle junho.

ff. 4 V.- Carta para S. Mag.e sobre a liberdade dos In
dias.

De 19 de junho.

fi. 5. - Carta p." S. Mag." sobre os pesames e lutos ela'
morte ela s.m Infante (d. Isabel Luísa Josepha).

Da data da precedente.

ff. 5 V.- Carta para S. Mag." sobre a medição das terras
de Igguappe.

Da mesma data.
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ibid. - Carta para S. Mag." sobre as Religiosas do Con
uento de Santa Clara.

De 18 de junho.

ff. 6. Carta para S. Mag." sobre a petição q. fes o
D.r Iv1.<1 Camr.o de Saà Chanceller da Relação
deste Estado, pedir licença p." se ir curar à
Corte.

De 21 de junho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre se he capax o porto
da Capitania da Parahiba para fabrica dos na
VIOS.

Da, datll da, prtlcedente.

ff.6v.- Carta para S. Mag." sobre se nomear hum Mi
nistro desta Relação para com o Gou.ol' g.1 poder
tomar contas à Cam."" do q. se lhe deuer digo
e se lhe dar hum tanto por cento do q. cobrar.

De 23 de juuho.

ff. 7. - Carta p." S. Mag." sobre a cobrança das diuidas
de Francisco de Britto Freire.

1'0 12 de junho.

ibid. - Carta p.a S. Mag.o sobre as Prouisoens e:nanci
pação, e Caualleiros das Tres ordens militares.

De :.3 de junho.

ff. 7 v. - Carta para S. Mag." sobre se hauer dado exe
cu ção a ley acerca da baixa da moedê:l..

De 12 ue julho.

ff. 8. - Carta geral que foy a S. Mag.o sobre diuersos
particulares.

De 25 de junho.

ff. 9 v. - Carta p.a S. Mag." sobre a promessa para a
Junta do Comercio da India.

De 2 de julho.

fi. 10 V.- Carta para S. Mag." sobre ser conueniente fazer
se Aljube para os presos do Ecclesiastico.

De 6 de julho.
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ibid. - Carta p.R S. Mag.e sobre a promessa q. deu Pe
dro Frí Aranha p.R aJunta do Comercio da
India depoes de amassado os liuros em q. foram
os termos dos mais.

De 7 de jnlho.

ff. I!. - Carta para S. Mag." sobre o roubo que fiseram
as fragatas holandesas na Costa da Mina às
nossas embarcações.

Da data da precedente.

ibid. Carta p.R S. Mag.e sobre a arribada da nao da
India N. Senhora da Conceição.

Da mesma dnta.

ff. I I V.- Carta para S. Mag.e sobre o tempo em q. par
tia a frota e nam poder ir no destinado como
S. Mag." manda.

Da mesma clata.

ff. 12. - Carta para S. Mag.e sobre a morte de D. RO da
Costa Gou.OI' da India e quem a ficaua. gouer

nando.
lIa mesma data.

ibid. Edital que se remetteo a Chancr.a sobre a baixa.
da moeda na forma da ordem de S. Mag."

De 3 de julho.

ff. 13. Carta para S. Mag.e sobre a informação das ac
cusações q. fasia o D.nl' Antonio Raiz Banha Ou
uidor g.\ do Crime deste Estado a Francis (sic)

de Estrada.
De 11 ele julho.

f[ 13 \ . - Carta para S. Mag.o os (úc) serVIços dos pre

tendentes.
De 12 ue julho.

Ca1'tas que foram lla mesma frota pello Consel/tO Vlh'.·

ff. 14. - Carta para S. Mag." sobre os forçados de GaBe.
De 20 de junho.
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ff. 14 V.- Carta para S. Magoe sobre a informação do off."
de Escriuam das execuções do Rio de Janoro e
de seu proprietr.o

De 15 de junho.

ibid. - Carta para S. Mag." sobre a relação das pessoas
benemeritas para occupar os postos.

De 20 de junho.

ff. 15. - Carta para S. Mag.e sobre os disimos das Re
ligiões.

De 24 ele junho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre se poder ou não fa
bricar húa fragata em Pernambuco, digo sobre a
informação de Joseph da Costa Barbosa Portr.°
da Cam. rI

'

De 19 ele junho.

ff. IS V.- Carta para S. Mag.o sobre o Capp.m M.e1 de
Macedo Velho pedir ser Capitam mar das Villas
de Boipeba, Cayrfi e Camamfi.

De 21 de junho.

ibid. - Carta para S. ~ag.e sobre a informação de Gre
gorio Dias de Arahujo.

De 20 de junho.

ff. 16. - Carta para S. Mag." sobre a maunça dos disi
mos da Misericordia.

De 17 de junho.

ibid. Carta p." S. Mag." sobre terem os Religiosos li
cença de S. Mag." para terem fasendas.

De 22 de junho.

ff. 16 v. - Carta para S. Mag." sobre a informação de Greg.o
da Cunha para a propriedade do off.o de Escri
uam dos feitos da faz. e R.I

De 7 de julho.

ibid. Carta para S. Magoe sobre a pnsam de Manuel
de Sousa Deça.

Do 25 de junho.
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ff. 17. - Carta para S. Mag." sobre a planta da Canella
e da Pimenta.

De 15 de jtmho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre os dous Canarins que
uieram da India p.a a planta da Canella e Pi
menta nas terras da Coroa, dando-lhe sitio p.a
morarem.

De 19 de junho.

ff. 17 V.- Carta p.a S. Mag.e sobre a informação de Ant.o
Mendes de Mesquita pretender o Almoxariffado
do Morro.

De 18 de junho.

ff. 18. Carta para S. Mag.e sobre o requerimento de
Theodosio do Couto p.a Pilloto da Barra.

De 16 ele junho.

ibid. - Carta para S. Mag.o sobre as Comp.a. dos Auxi
liares, e q os dous Terços desta praça tenham
aquelles soldados a q puder chegar os effeitos
da consignação applicadas a esta despesa; e mais
particulares.

De 15 de junho.

fi. 19. - Carta p.a S. Mag.o sobre o furto que se fes na
Casa dos Contos desta Cidade.

De 17 ele junho.

ibid. Carta p.a S. Mag.o sobre as cobranças que tiuer
por sentenças Joseph Glí de Oliueira.

De 20 ele junho.

ff. 19 V.- Carta para S. Mag.e sobre a fundação que fes
Manuel de Araujo de Aragam.

Da data ela antecedente.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre a penção que Ant.°
Raiz Marques ha de pagar a D. Maria de Ma

galhães.
De 21 ele junho.
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ibid. - Carta para S. Mag.e sobre irem os papeis dos
seruiços dos pretendentes os propnos.

De 19 do 'junho.

ff. 20. - Carta para S. Mag.o sobre o regimento do Es
criuão da Camera desta Cidade.

Da data el!L precedente.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre tirar deuassa de todos
os Criminosos o Ouu.or da Capitania de Pernam
buco.

De 15 de junho.

ff. 20 V.- Carta para S. Mag.o sobre a informação do Sar
gento moI' Sebastião Pimentel.

De 18 ele junho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre a informação de Bento
Coelho de Almeyda.

De 14 de juuho.

ff. 2 I. - Carta para S. Mag.e sobre as exeCllçoens da faz."
R. I

. De 19 ele jlLDho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre se mandar Callallos
para Angolla.

De 20 de junho.

ff. 2 I v.- Carta para S. Mag.e sobre a petição de D. Joanna
de Arahujo e seu filho P.o Garcia Pimentel, lhes
prohibirem plantar tabacos.

De 18 de junho.

ibid. - Carta p." S. Mag.e sobre nam hauer Adminis
trador Secular nas Aldeas dos Indios.

De 19 de junho.

ff. 22. - Carta p." S. Mag.e sobre se nam uender sal,
senão o que vier do Reyno.

De 14 de junho.

ibid. Carta para S. Mag.o sobre a residencia de Am
brosio Luis de la Penha.

De 19 de jnnho.
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ff. 22 v.- Carta para S. Mag.e sobre os pesames da morte
da Sen: digo sobre se remetter o dinheiro da
obra pia.

Do 20 de junho.

ibid. Carta .para S. Mag." sobre se nam leuar tabaco
em cx." nem em fechos de assucar.

Do 19 d junho.

ibid. - Carta para S. Mag." sobre nam passarem Aguar
dentes ao Reyno de Angolla.

De 17 de junho.

ff. 23. - Carta para S. Mag." sobre se passarem as Pro
uisoens em seu R.I nome.

De 20 de junho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre a queixa do Arce
bispo contra o Chanceller desta Relação.

De 19 de junho.

ff. 23 V.- Carta p." S. Mag." sobre o Des.or P.o de Vnham
Castello branco, tirar deuassa de Juis dos orfãos
desta Cidade, e de seus officiaes.

De 15 do junho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre a esmolla p." se aca
bar a Igreja de Sam Pedro.

De 13 ue julho.

Consultas das C017Zpa1tltias q estam vag'as nesta praça.

ff. 24. - Para a Comp.n que vagou por falecimento do
Capp.m Manuel Jorge Zambuge ao Ajudante
Fran.co Machado Paçanha, e ao Alferes reforma

do D. Joam Barjon.
De 9 de julho.

11

ff. 25 V.- Consulta p.a a Companhia ii vagou por falecim. to

do Capitam Luis Cardoso de Carualho, o Aju
dante Lasaro ogueira, e o mesmo Alferes re

formado D. Joam Barjon.
Parccc , l' da daL:1 dil prcC'ctl -ulo.
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ff. 26. - Consulta para a Comp." q. vagou por falleci
mento do Capp.11l Manoel Frz Teixeira, o Aju
dante Joseph de Moraes e o Alferes reformado
Antonio Frr." da Camera.

De 10 de jllThO.

ff. 26 v.- Consulta para a Comp." qvagou pella promosam
de Joam Honorato ao posto de Ajudante de
Tenente g.! o Ajudante Manuel Borges, e o
mesmo Alferes reformado Antonio Frr." da Ca-
mera.

Mostra ser da data ela precedente.

ff. 27. - Carta para os Officiaes do Senado da Cam:"
desta Cidade da Bahya escreuerem a S. Mag.e

sobre a remessa do Donatiuo.
De I1 de julho do referido anno de 1691.

Cartas que foram 1za Nao da I1zd-ia S. Fr. co de Borja q~te neste
porto ueyo arribada & parte hoje 3 de Mayo de I692.

ff. 27 v.- Carta para S. Mag.e sobre a fortalesa do Sacra
mento.

De 28 de abril de 1692.

ff. 28. - Carta para S. Mag.e sobre a arribada da nao da
India S. Francisco de Borja.

Da data da precedente.

ff. 28 v.- Carta para S. Mag.e sobre o Thez:o dos defuntos
e ausentes Joam Teixr." de M.o" e do proceclim. to

claquelle juiso.
Da mesma data.

ff. ~9. - Carta de S. Mag.e sobre a preferencia dos M.o.
que leuarem Cauallos ao Reyno de Angolla.

Do 1.0 de maio do mesmo anno.

Ca7'"tas· qzte foram p." S. Mag".e nesta frota de que jôy P01'
Capp.m de mar e g"zterra da nao S. Antonio de Lx."
Lztis Nog-.ra de Carvalho q parte hoje 24 de Julho de
I692.

ff. 29 v.- Carta para S. Mag.e sobre a baixa da moeda.
De 4 de julho.
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ff. 34.
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fi. 32 V.- Carta para S. Mag.a sobre o descobrimento do
Salitre.

De 12 do julho.

ff. 33. - Carta p." S. Mag.o sobre Ir para Angolla Joam
de Magalhaens.

De 28 de julho.

ff. 33 v. - Carta para S. Mag.o sobre a prohibição do Sa
bam de Sam Thomé.

De 5 de julho.

Carta para S. Mag.o sobre a publicação da baixa
da moeda.

De 6 ele julho.

Carta para S. Mag.o sobre a licença do Chan
celler desta Relação, e se dar o seu lugar ao D.or
Joam da Rocha Pitta.

De 14 de julho.

ibid. - Carta para S. Mag.o sobre a licença ii pede o
Des.or Hieronymo da Cunha Pimentel.

De 17 de julho.

ff. 34 V.- Carta para S. Mag.o sobre se nam aceitar em S.
Paulo a baixa da moeda, e liberdade dos Indios.

De 20 de julho.

ff. 35. Carta para S. Mag.o sobre hauer nesta Cidade
Juis dos Caualleiros, dispensar sobre os menores
a sua menoridade, e sobre as Cartas de Seguro.

Do 19 ele julho.

ff. 35 V.- Carta para S. Mag.o sobre o leuantamento dos
negros no Camamu, e Paulistas em Porto Se
guro.

De 15 de julho.

ff. :;6 V.- Carta para S. Mag.o sobre nam ser conveniente
ir nao da India que arribar a este porto sem ir
com a frota.

De 23 de julho.
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ff. 37. - Carta para S. Mag.e sobre a licença do Des.o r

Fr.co Mendes Galllão OllU.or g.i do Ciuel, e do
seu procedimento.

De 12 d jul1lO.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre se remetterem Certi
doens dos feitos Crimes e Ciueis q se tem des
pachado nesta Relação.

Da data da precedente.

ff. 37 V.- Carta para S. Mag.e sobre se pagar a Nicolao
Pedro seis mil crusados, por leuár a S. Thome
o Gou.or e Ouuidor g.l

De 16 de julho.

ibid. - Carta para S. Mag.e sobre a prohibição do Sabão
de S. Thome.

De 5 de julho.

ff. 38. Carta para S. Mag.e sobre Acurcio da Costa e
Seb.nrn de Lima em que pedem lhe mande resti
tuir os bens por hauerem ficado por fiadores de
M.el Frr.n Carneiro.

Da data da precedenle.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre Joam de Faria e Mat
tos em que pede lhe mandem ajustar a sua
conta do donatiuo imposto nos creadores de
gado.

De 2 de julho.

ff. 38 V.- Carta para S. Mag.e sobre se embarcar p.n o
Reyno o p.e FI'. Francisco de Santo Thomas.

De 16 de julho.

ff. 39. - Carta para S. Mag." sobre o procedimento dos
Desembargadores.

De 17 ele julho.

ff. 39 v. - Carta 1." S. Mag.e sobre o Pirata hauer tomado
o nauio N. Senhora da Conceição Capitaina da
frota de Pernambuco.

De 20 de julho.
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ff. 40. - Carta para S. Mag.o sobre a informação da Vara
de Meirinho da Relação.

De 6 de julho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre a causa q M.oI do O
tras com D. Joanna Pimentel.

De 2 de jnlbo.

ff. 40 V.- Carta para S. Mag.o sobre o requerimento de
Anna Fri. Beserra Viuua de Francisco de Lima
Pinto lhe esperarem seis annos p.o acabar de
pagar o Contrato dos Vinhos.

De 5 ele julho.

ff. 41. - Carta para S. Mag.e sobre o contrato do Sal elo
Administrador Jaques Granete.

Do 1.° de julho.

ff. 41 V.- Carta para S. Mag.e sobre a informação elo Hos
pital que pedem os Officiaes e soldados desta
praça para se curarem nelle.

De 13 cle julbo.

ibid. - Carta para S. Mag." sobre a informação do P.o
Fr. Agostinho de Santa Monica M.o da Capella
da See desta Cidade: ter o cargo de Capellão
mar do 3.°

De 3 cI jnlho.

ff. 42. Carta para S. Mag." sobre ser noteficado Cosme
de Barros Marinho p.o ir seruir o Cargo de Sar
gento maior da Parahiba, em q foy prouido.

De 26 cle j nlho.

ff. 42 V.- Carta para S. Mag.o para se pagar a D. M." de
Magalhaens 60$ rs q tem de penção no officio
Escriuam da Ouuedoria g.l elo Ciuel.

De 27 de jnnbo.

ibid. Carta para S. Mag.o sobre uir preso de Pernam
buco Luis de Albuquerque.

DI\. da.ta da prececlent .
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ff. 43. - Carta para S. Mag.o sobre os degradados das
Galles.

De 4 de julho.

ff. 43 v. - Carta para S. Mag." sobre se faserem duas Com
panhias de Cauallos, e que se nam reformem os
Cabos que forem incapases.

De 7 de julho.

ibid. Carta para S. Mago" sobre o Regimento das
Bandeiras dos nauios marchantes.

De 5 le julho.

ff. 44. - Carta para S. Mag.e sobre a informação de JOãO
ROlz elo Souto para ser Surgiam elo Terço Ve
lho.

De 7 de julho.

ibid. Carta p." S. Mago" sobre a informação ele João
Pim.o de Lemos p.a ser Surgião elo Terço Velho.

Do 1.° de julho.

ff. 44 V.- Carta p.a S. Mag.e sobre a informação ele Ant."
Pinr." de Lemos p.a seruir de SurgiãO elo Terço
Velho.

De 28 de junho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre se faser ele torrão as
fortificaçoens elesta praça.

Da data da precedente.

ff. 45. - Carta para S. Mag.e sobre a noteficação que se
ha ele faser ao Capitam da nào q uier da Inelia
p.a se nam apartar ela nao do Comboy.

De 27 de junho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre a informação de P."
Frr.a da Fonseca que pede ser Meirinho desta
Cidade.

De 16 de julho.
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ff. 45 V.- Carta para S. Mag.e sobre a incapacidade do
Capp.m Manuel de Macedo Velho para poder
exercer o seu posto.

De 19 de julho.

ff. 46. - Proposição dos sugeitos p." a Comp." do Capitam
M.el de Macedo Velho.

De 14 de julho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre se pagarem ao Car
pint.ro Pedro Frí de Aseuedo 531$790 da obra
das Casas de Pallacio.

De 18 de julho.

ff. 46 v.- Carta para S. Mag.e sobre se tirar residencia a
Joam Munhos.

De 7 de julho.

ibid. - Crtrta para S. Mag.e sobre João da Costa Ma
dur." pedir o officio de Escriuão das despesas.

De 6 de julho.

ff. 47. - Carta para S. Mag.e sobre a posse do Correyo
desta Cidade.

De 27 de junho.

ff. 47 v.- Carta para S. Mag.e sobre de q effeitos se hade
pagar a infanteria faltando os oito por cento p.a
muniçoens q manda remetter.

Da data da precedcnte.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre se conuem hauer hüa
fragata no Rio ele Janeiro, Pernambuco, e nesta
Cidade.

De 10 de julho.

Carta para S. Mag.e sobre se mandarem Ull" da
India dous sugeitos para a cultura da Canella e
Pimenta.

De 2 de julho.

ibiel. Carta para S. Mag.e sobre se mandar vir Thcz. ro

g.1 do Estado.
Apenas contém o titulo.
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f[. 49 v. - Carta para S. Mag.e sobre irem para o Reyno
as diuidas dos Contratadores passados.

De 12 ele julho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre se p~dir dispensa
com o Thez.l'O g.1 do Estado a ir dar contas no
Reyno.

De 13 d julllO.

ff. 50. - Carta para S. Mag.e sobre os Indios do Rio
Grande e donde se ham de [aser as despesas
aos Cabos.

De 18 de julh .

f[. 5I. Carta para S. Mag.e sobre o Thez. ro da Camera
. q. pede Domingos Escorsio.

De 3 de julho.

ibid. Carta para S. Mag.o sobre se passarem as Cer
tidoens dos seruiços dos pretendentes, so na
aueriguação dos papeis.

De 27 d junho.

ff. 51 V.- Carta para S. Mag.o sobre se passar Certidam
de como ficam entregues os papeis para se en
uiarem ao Reyno.

De 28 le junho.

ibid. Carta para S. Màg.e sobre se dar toda a ajuda
e fanor p." se cobrarem os disimos das Capita
nias de S. Vicente, Santos, e S. Paulo.

De 29 de junho.

ff. 52. - Carta para S. Mag." sobre se continuar com a
obra da Cadea.

De 30 de junho.

ff. 52 V.- Carta para S. Mag.o sobre a mudança dos Sar
gentos maiores desta praça.

De 2 de julho.
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ibid. Carta p.a S. Mag." sobre se dar Ministro de toda
a inteiresa que de cumprimento a Sentença q
alcançou Catherina Fugaça contra M.el Paes da
Costa.

De 25 de junho.

ff. 53. Carta para S. Mag." sobre se nam consentir q
os Arcebispos passem licenças p.a se pedirem
esmollas.

De 26 de junho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre se embarcarem os
aSUCé:1res dos effeitos do Contrato do Sal.

De 25 de junho.

ff. 53 V.- Carta para S. Mag.e sobre se faserem carretas
p." a artelharia.

De 30 de junho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre se conceder licenças
aos homens particulares para a planta da Ca
nella.

Da data da precedente.

ff. 54. Carta para S. Mag." sobre as fasendas dos Reli
glOSaS.

De 4 de julho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre mr de Pernambuco o
Engen. ro Joseph Paes Esteues.

De 6 de julho.

ff. 54 V.- Carta para S. Mag." sobre a administração da
Igreja de S. Pedro.

De 7 de julho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre se recolher a Patente
de Francisco Machado Peçanha por estar crimi
noso em tres mortes.

De 29 de junho.

ff. 55. - Carta p." S. Mag.e sobre a queixa q fes Fran.co

de Estrada do Des."r Antonio Raíz: Banha Ouu.or

g.l do Crime deste Estado.
De 15 de jnlho.
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ff. 56. - Carta para S. Mag.e sobre as administraçoens,
missão do Searà, e Indios que uieram do Rio
Grande a pedirem paz, e noticia de outra Aldea
no Rio das Carauellas.

De 4 elo julho.

ff. 57 V.- Carta para S. Mag." sobre os Religiosos da Comp."
de Jesv. q forem Estrangeiros, nam occuparem
Cargos da Religião.

Do 9 de julho.

ff. 58. - Carta para S. Mag.e sobre o hospicio q tem os
Religiosos do Carmo no sitio da Cachoeira, e
dos Indios ii o Coronel M.el de Araujo de Aragão
occupaua: na Villa que edificaua.

De 11 de julho.

ff. 58 V.- Carta para S. Mag.e sobre o requerim. to que
queriam faser a Roma para serem Missionarias
Fr. D.OS Barbosa e Fr. Joseph de Jesv Maria.

De 8 de Julho.

ff. 59. - Carta para S. Mag.e sobre se pedir húa Congrua
p.& os filhos dos moradores q estudam no Semi
nano.

De 9 do julho.

ff. 59 V.- Carta que os Offiriaes do Senado da Camera
desta Cidade escreueram sobre a baixa da moeda.

De ... de julho.
O historiador Sebastião da Rocha Pitta era então um

dos officiaes do Senado da Camara.

ff. 60 V.- Carta que escreuerão os officiaes da Cam."' desta
Cid.e sobre o Thez!O do donatiuo entregar ao
Thez!O g.l do Estado I J:646$680 rs.

De ... ele julho.

ff. 61. - Carta que os Officiaes da Camera desta Cid.e

escreueram a S. Mag.e sobre a reconducção do
S.r Antonio Luis Gli da Cam.r" Coutinho, e do
procedimento e modo com q gouerna este Es
tado.

.~ De 14 de julho do referido anilO de 1692.

.;' :
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fi. 61 V.- Carta para S. Mag.e que foy nb nauio N. s.m

da Boa hora de licença que partio em 13 de
Junho de 1693 sobre a chegada da frota, e doen
tes que nella uieram.

De 13 de junho de 1693.
Aeeompanha-a :

cc Lembranç.a das dietas que uieram de Lx.' na 11:10

Oapitaina S. J oam de Deus. ))

cc Lembrança do que e tomou a bordo p.a o doentes
por Ordem do Oapitam de mar e Guerra L."" Nune . I)

ff. 62 V. - Carta que se escreueo a S. Mag.e no nauio de
licença N. Senhora da Boa hora que partio em

13 de Junho de r693. Sobre a chegada da frota,
e doenças que trouxe.

E' a me ma ebarta, qne vem a ff. 61 v.
Traz no fim:

cc Esta Oarta êj e til, por accabar ja se treslauou na
folha antécedente a· clla. ))

Cartas rJ f07l"am para S. Mag" na frota de rJ foy por Cabo
Lou11"enço Nunes, Capz'tam de ma11" e guerra da Fragata

S. Joam. de Deus rJ partz'o em. 8 de Agosto de I693.

ff. 63. - Sobre os Paulistas que com pretexto de andarem
aos Tapuyas de corço, catiuam os de lingua

geral.
De 19 de julho de 16D3.

ff. 63 V.- Carta para S. Mag.e sobre o Thez. re g.J Simão
Alz Mendes, e Cosmo de Barros Marinho.

De 6 de julbo do mesn.o anno.

ff. 64. - Carta para S. Mag.· sobre a informação da Igreja
S. Antonio da VilIa oua do Rio de S. Frd.n-

C1SCO.

De 16 de julho.

ff. 64 V.- Carta para S. Mag." sobre o requerimento de
Joseph Cardoso Pr." p.a se lhe pagar o traba
lho q teue na nao N. Senhora da Conceição.

De 17 de julbo.
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ff. 65. - Carta para S. Mag.e sobre a informação que se
tomou de poder seruir ele Escriuao da Camera
Luis Pessoa de Vasconcellos por impedimento de
seu Pay Joam de Couros Carn. ro

De 10 de jnlho.

ibid. Carta p." S. Mag.e sobre se accrescentar o or
denado ao Escriuão da Camera JoãO de Couros
Carneiro pello trabalho de seruir no Donatiuo
R. I

Da data da precedente.

ff. 65 v. - Carta para S. Mag.e sobre a informação que de
ram os Medicos da incapacidade do Capp.m Ma
nuel Macedo Velho.

De 11 de julho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre a despesa dos Pau
listas da guerra do Rio Grande.

De 14 de julho.

ff. 66 V.- Carta para S. Mag.e sobre o falecimento de M.el
Telles de Meneses Juis dos orfaons desta Ci
dade.

De 22 de julho.

ff. 67. - Carta para S..Mag.e sobre as Companhias de
Cavallos.

De 27 cle julho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre o falecimento dos
Capitaens dos fortes de S. Ant.e da Barra Bras
Piz, e Santo Ant.e do Carmo Sebastiam Ribr.e

Candoso.
De 24 de julho.

ff. 67 v. - Carta para S. Mag.e que accompanhou a reSl
dencia de Joam Manhos Capitam mor q foy da
Capp.ei"- de Sergirpe DeI Rey.

De 25 de julho.
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ibid. Carta para S. Mag." sobre a informação de Fran
cisco Mont.'" em que pede a propriedade do
officio de Prou.or da fasenda da Capitania do
Espirita Santo.

De 16 de julho.

ff. 68. - Carta p." S. Mag." sobre o pagamento do M."
Carpintr.° Pedro Frz de Aseuedo.

Da. data da antecedente.

ff. 68 V.- Carta para S. Mag." sobre se comessar a forti
ficação desta praça, pella planta do Engen.'·o Joam
Coutinho.

De 13 de julho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre a cobrança das diui
das atrasadas para pagamento dos soldados.

De 10 de julho.

ff. 69. - Carta para S. Mag.e sobre se suspender a exe
cução no sequestro elos bens dos Religiosos.

Da data da precedente.

ibid. Carta p." S. Mag.o sobre o Chanceller tomar
contas aos Officiaes da Camera dos effeitos seus,
sem entrarem os do subsidio.

De 16 de julho.

ff. 69-V,- Carta para S. Mag." sobre a informação do Meir."
G.lo Nunes da Sylua conseruar se na seruentia

do dito off."
De 9 de julho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre a licença ti pede B.or
Moreira para se ir curar a Corte.

De 11 tle julho.

ff. 70. - Carta para S. Mag." para se pa;:,ar a Congrua
que se costuma dar aos Coadjutores ao da
Villa da CandeIaria na Vilb de S. Paulo.

De 19 de julho.
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ibid. - Carta para S. Mag.e sobre as preferencias dos q
leuare Cauallos ao Reyno de Angolla.

De 8 de julho.

ff. 70 v. - Carta para S. Mag.e sobre se sentensearem os
dous escrauos Abrahaão que matou seu S. r e
outro de Felix Xauier.

De 10 de julho.

ff. 71. - Carta p." S. Mag.e sobre os Ministros da Relação
nam darem a execução a ordem q halJia de se
rematarem os asucares.

De 7 de julho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre os ferros p.a os de
gradados das Galles, e se comprarem os chãons
de D.oS Garcia p." sua uiuenda.

De 19 de julho.

ff. 7I V. - Carta para S. Mag." sobre os Indios de S. Paulo
irem ao descobrimento das Ribeyras do Ouro.

Da ch.ta da prec:eden te.

ff. 72. - Carta para S. Mag." sobre o soldo de Ajudante
da Capitania de Itamaraca Fr.co de Aguiar Lobo.

De 11 ue julho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre Antonio Gomes nam
senur de Juis, Vereador, e Almotace da Ca
mara.

Da L1ata d[. pl'cc:cden te.

ff. 72 V.- Carta para S. Mag." sobre se dar ao Outl.°r g.\
do crime toda a ajuda e fauor para o sequtílstro
do Gou.or que foy de S. Thome Antonio Pr." de
Lacerda.

De 9 de julho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre se tomarem contas
neste Estado ao Almox.o das Armas Joseph Car
doso Pereira.

Do lO de julho.
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ff. 73. - Carta para S. Mag." sobre o requerimento de
B.or Caru." da Cunha Thez. ru g.l que foy deste
Estado dar contas nelles.

De 12 de julho.

ff. 73 v.- Carta para S. Mag.e sobre hauer bom murram
neste Estado.

De 23 de julho.

ibid. - Carta para S. Mag.c sobre sobre (sz'c) a rema
tação dos disimos.

De 28 de julho.

ff. 74. - Carta para S. Mag.e sobre os postos que vaga
ram nesta praça.

~e 29 ele julho.

ibid. Carta para S. Mag.e sobre nam hauer Sargento
mar da VilIa de S. Vicente.

De 14 de julho.

ff. 74 v.- Carta para S. Mag.e sobre as naos da India irem
em Comp." das frotas, sem embargo da prohi
bição q hauia.

De 15 de jullio.

ibid. - Carta para S. Mag.e sobre ir hum M.e de Campo
dos desta Capitania ao Rio de ]an..ro em quanto
o Gou.cl' Antonio Paes de Sande vay ao desco
brimento das Minas.

De 13 ele julho.

ff. 75. - Carta para S. Mag.e sobre as diuidas da faz." R. I

elo Contrato dos disimos, nam irem para o R.no
e se paguem as diuidas antigas.

De 17 de julho.

ibiel. Carta para S. Mag.e sobre se informar ela appli
cação dos effeitos elos nauos direitos.

De 10 ue julho.

ff. 75 v. - Carta para S. Mag.e sobre a obra da Igreja Pa
rochial de Sam Pedro desta Cid.e

De 23 de septcmbro.



224

ff. 76. - Consulta do posto de Capítam dos fortes de S.
Antonio da Barra.

De 17 de julho.

ff. 76·v.- Consulta do forte de S. Antonio do Carmo.
De 18 de julho.

ff. 77 V.- Carta para S. Mag." sobre o Des.or Joam da Ro
cha Pitta.

De 22 de julho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre a Junta do Comercio
g.1 da India.

Da data da precedente.

Ff. 78 V.- Carta para S. Mag." sobre a pnsam de P.o Ali
da Neiua.

De 13 do julho.

ibid. Carta para S. Mag." sobre o inuento q. dà o
D.or Soares Alemão de os Engenhos de [aser
asucar moerem com mais facilid."

De 19 de julho.

ff. 79. - Carta para S. Mag." sobre os escrauos q se nam
desobrigarem pelIo preceito da Igreja.

De 15 de julho.

ff. 79 V.- Carta para S. Mag." sobre as duuidas que teue
o Bispo de Pernambuco com o Gou."r delIe por
lhe tirar o sitiai q estaua na Igreja.

De 2!J de julho.

Dâ-se no la ch:u'l:1 I'Hzão ao govel'l1:1dor de Pe1'unm
buco Antonio l<'clix Machn.úo d[l, Silva e Ca. tro, mal'qnez
de Monto-bello, lia guestito quo teve com o bi. po POI' lhe
-ter tintdo d'um:1 egr 'ia o si tinI c cadeim, que costuma
vam ter os govel'llador ~ d'aquclla praça nos ae:tos fo
tivo.. Fernandes Gama, porém, 11as suas lr1emol'ias histo
ricas de Pernambuco, dá ganho de caUSfl ao prelado.

Occo1're tambem que na alludida ehurta so-chama ao
marquoz-cl. Autonio FeliJJ MachaJo -, como egUlLlmente
O-Ch:l1llU o \'i:õconde de Porto Seguro, quando outros eh1'o
ni..tns TI ;;~os Ihe·diío o nome tIe-Antonio Telles, &.
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E'sta chnl'ta começa:

= S.6T Em 7 de Junho entrou Cnyetnno tle Mello no

pOI·tO de Pel'l1ambuco, e a 13 do mesmo mes lhe

deu posse dnquelle GOll.· D. Antonio Fclix Ma·

chalo =

ff. 80. - Carta para S. Mag.o sobre as parcialidades dos
Religiosos de S. Francisco. desta Cidade.

De 19 de jnlho.

fC 80 V.- Carta para S. Mag.o sobre se remetterem as co
Fias de todas as ordens q se haviam passado
sobre os Indios.

De 17 de julho.

ff. 8 r. - Carta para S. Mag: sobre a moeda.
De 22 de julho.

ff. 8 I V. - Carta para S. Mag: sobre as tropas de Cauallos
nesta Cidade, e seu Reconcauo.

De 20 de julho.

ff. 82. - Carta para S. Mag.o sobre a licença do Des.o r

Hieronymo da Cunha Pimentel.
Do 16 de julho.

fI. 82 v. - Carta para S. Mag.o sobre Antonio Paes de
Sande ir gouernar o Rio de ]an."o e dally passar
as Capp.niaS do Sul para por em arrecadação os

quintos de Ouro de lauagem.
De 17 do julho.

ff. 83. Carta para S. lVlag." sobl:e a via da India q trouxe
Monsiur Soar.

Do 1. 0 de agosto.

lii

fC 83 V.-

ibíd.

Carta para S. Mag. e sobre os tres nauios
ceses q uieram arribados a este porto.

De 27 tle julho.

Carta para S. Mag." sobre os tres nauios
ceses q uierão ch Indía arribados a este
a qual foy pell? Cons.o Vltr.o

D;\ da ln da pl'ecedont .

Fran-

Fran
porto,
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ff. 84. - Carta para S. Mao-." sobre a licença do Chan
celler Manuel Carneiro de Saà.

De 2D de j nlho.

ff. 84 V.- Carta para S. Mago" sobre os Religiosos descal
ços de S. Agostinho.

De 23 ele julbo.

ff. 85. - Carta para S. Mago" sobre o tempo em que ham
de partir as frotas deste Estado.

De 22 ele jnlbo.

ff. 85 V.- Carta para S. Mago" sobre as noticias do Estado
em q se acha este Gou."

De 28 ele jnlbo.

ff. 86 v. - Carta para S. Mago" sobre as missõens do Po"
Fr. D.oS B~rbosa, e Fr. Joseph de Jesv M."

De 17 de jnlho.

ff. 87 V.- Carta para S. Mago" sobre as missõens da Villa
dos Ilheos, do Assu, e Rio das Carauellas.

De 16 ele jnlho.

ff. 88. - Carta para S. Mag.e sobre o papel que presen
tou o Po" Fr. Joseph dos Martyres, acerca de
nam morrerem os escrauos sem os Sacramentos,
e outros particulares.

De 25 ele julho.

ff. 88 v. - Carta para S. Mag." sobre se darem roo$ rs.
por húa ues somente ao Seminario da Cachoeira.

De 26 ele julho.

ff. 89. - Carta p.a S. Mag.c sobre a licença que pede a
Cam."" da Villa de N. S.m do Vtu p." poder fun
dar hum Mostr." dos Religiosos Capuchos da
Prouincia da Conceição do Rio de Janeiro.

Do 23 do julho.

ff. 89 V.- Carta para S. Mag.c sobre os Religiosos da
Comp." estrangeiros, nam poderem ser Prelados,

De 20 ele julho,
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ibid. Carta para S. Mag.o sobre a liberdade dos In
dias.

Do 27 do julho.

ff. 90. - Carta para S. Mag.o sobre o que leuão os Es
criuaens dos Contos de Lx." quando tomão con
tas aos Thez.oros geraes do Estado.

De 21 de julho.

ff. 91. - Carta para S. Mag.o sobre Joam Velho Barretto
e mais culpados na morte de P.o de Sousa Pr."

pediré Aluará para seus procuradores poderem
aggrat:;ar da sentença definitilla desta Relação.

Do 13 le julho.

fi. 91 V.- Carta p." S. Mag.o sobre se não dar posse da

Comp." a Francisco Machado Peçanha, ate nam
estar liure das mortes em q estaua culpado.

Do 25 <.lo julho.

fr. 92. - Carta que escreueram os Officiaes da Camera
desta Cidade a S. Mag.o sobre a cobrança do
Donatluo R.I

Do 2!.l uo julho.

ibid. Carta dos Officiaes da Cam. rn desta Cidade (da
Ba/tia) p." S. Mag.o sobre o Gou.o do S.or An

tonio Luis GIz da Cam."' Coutinho Gou.or e
Capp. m g.1 do Estado do "Brasil.

Escripbt em camar:l. a 28 de julho.
E' uma represcntacão, pedindo a reeonducçiio do go.

vernador por mais alguns a 1111 o na allministruçiio do E .
tado, aceompanhad:t de mnitos elogio ri. sua capacidade
como a:lmini trador e de abonos fÍ sna piedade.

ff. 92 V.- Carta para S. Mag.o sobre se arrendar o Enge
nho de Fr.co de Britto Fr.o para se pagarem a

seus accredores.
De 27 de julho do referido anno de 1693.

Pos uimo. deste códic uma cópitt pOI' lettl'l1 model'na,mas mui
incolTecta o atô faltandr) alguma ·hfu·tas. Con. La. de 166 ff. qno
medem 27 cClltLmetro de altul'a por 18 de lal'go.

od. ~8~'
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a 4. Chartas e Provisões passa as pelo conde de Villa
Pouca de Aguiar, do conde de Castel-melhor, do canele
ele Attouguia, ele Francisco I3arreto, e elo conde ele übidos,
elo anno de 1648 ao de 1663, terminando por uma chclrta
régia de 1694.

Cópia moderna. Sem título. Consta de 1 ff. não nnm. e de G5 ff.
num. 28 X 17.

Cad. DLJaV
18-=82'

fl. 1.

Occorre na folha não nnm. o seguinte por lottra di,orsa:

O Livro dondc se exb'abio esta correspond." sc compunha
de m. t

.' curtas ti por estarem mui estragadas não se po
derão copiar. =

Contém:

Provisão p./l o Capitão mar ele S. Vicente.

Datada da Babia cm 15 de junho de 1048 e pa;sadl1
por Antonio ToUcs, conde de Villa Panca de Aguiar, con
firmando a nomeação feita pelo marquez de Cns aes, dona

fario da capitania de S. To icenfe e '. Pa1tlo, na pe. soa de
Manuel Pereira Lobo para capitão-mór d'ella.

Das cLartas transcriptas neste cóJice de ff. 2 a ff. 62
v., em numero de 83, poso ulmo. l1 .cópia official do proprio
registo, e ficam toda cllas já indicadas no tomo I do pre
sente catalogo, de pp. 131 a 1-19, com na designuções de
ff. 30; 31, 36 v. em 2.° logar, 37, 37 V., 37 v. em 2.° lagar,
ibil1. em 3.° logal', 38, 38 V., 39, 40, 4-1 m 2.° lagur, 47 '.,
48 V., 49, 49 v., 50, 53, 55, 55 V., 5G, 57, ibid., 57 V., 58,
ibil1., 58 V., 59, ibid., 61, 61 V., G2, G3 V., G1-; 64 v., ibid.,
68 v. em 2.° lagar, G9, ibid., 69 V., 73, 73 v., ibid., 79 V.,

80, 81, 82 V., 85, 86 V., 87 Y., 88, 88 V., 92 v., 93, 93 V., !)-l-,
94 V., 95 v., ibid., 96, 96 V., 97, 98, ibil1., 102, ibid., 102 v.,
109 v. em 2.° lagar, 110 v., 111, 111 V., 112, ibid., 112 Y.,

113 v., 116, ibid., 11G V., 117, ibid., 117 ,.

Segne-se:

ff. 63. - Carta para S. Mag: acerca do Provedor mar eleste

Estado Matheus Ferreira Villas Boas.

Datada da Bahia cm 23 de fe,eroil'o de 1658 C c cripta
por Francisco Bl\rrcto,
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ff. 64. - Carta para S. Mag.o acerca de Pero Marinho e
Pedro ManoeI.

De 22 de fevereiro do me. mo anno e do mesmo Fran
cisco Barreto.

ff. 64 V.- Carta para S. Mag.e acerca da náo Inglesa de que
era Capitão Heron Valeuse.

Da me. ma data e tambem de Franeisco Barreto.

ff. 65. Sem, tl't1tlo.
Carta régia pas.'ada em Li boa a. 30 de janeiro ele 1694,

reeommendando ao govel'OadoL' geral do E tado do Brazil

que repita por cópia as chartas cm que der compta dos ne·
goeios da sua administraçiio e tenham ficado sem resposta ou'

solução por parte das :secretarias ou elo conselho ultrama·
rino.

Devc ter sido dirigida a Antonio Luis Gonçalves da

Camara Coutinho, que passou o govêrno a 22 de maio
d'essc anno de 1694 ao seu suceessor d. João de Lencastro,

e acaba:

- Para o Governador e Capitito general do Estaelo do
Bra iI. - Ln via. =

65. Papel sobre o descobrimento das Minas (do B1'aúl),
e a recadação elos Quintos. (Por Bento Correa ele Souza
Coutinho.)

Com. = Tcnho feito prezente a V. Magd.c as razões, quc me
parecerão melhores l)al'a . e conseguir'em mayores desco·

brimentos de minas =

Ac. = I ara que V. Magd.c tenha humn. verdadeira noticia, e
conhecimento daquellas na conquistas. V. Magd.c mano

darà o q. for scrvido. - Bento Correa de Souza Couti·

nho. =
Depois segue-se:

= Despncho que teve este papel. - Vendo e na Junta do
Comercio, pe110 que respeita ~1, Í<"lbrica ele Nâos, se me
consulta.rà com. cu parecer. Lisboa 31 ele Outr.· 1695. 

Com huma rubrica. -

O Papel não traz data.

Cópia. Lcttra do XVIII secul0. 7 if. 26 X 15.

Cad. ~::-I ele ff. 33 a 39.
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as. Memorial que o P.o Antonio Vieira, fez ao Serenis
simo Sõor. Rey Dom Pedro Segundo sendo Princepe Re
gente sobre o requerim. lo de seu sobrinho Gonçalo Ravasco,
em que pedia ô Officio que vagara (vag-ará) por morte
de seu Paê Bernardo Vieira Ravasco na Cid.o da 13ahia. E
neIle vão rezumidos os serviços que á Croa fez o mesmo
Padre Antonio Vieira.

Com. = Silor. - For V. Alteza s rvido ma11ll:\1', (. Gonçalo
Ea,asco =

Ac. = se veja o s.. pezão bumas, e outras (sic). =
Não truz data.

Cópia.. Letka do começo do XVIII seculo. 8 fl'. 1 8 X 11.

Cod. xx~~~u ele fl'. 90 a 97.

Este papel do eélebre p. Antonio Vieira foi l)Uhlicado pela
primeira vez no tomo III (1857) das sua. Obras inéditas, ue pp.
81 a 87, sob o titulo J.lfemorial feito ao príncipe Regente Pedro II
pelo padre Antonio Vieira sobre os seus serviços e os de Se1l irmão
jun{amente.

Tambem foi insel'itlo no tomo XXIII (1860) da Revista tri
mensal do Instituto lli torico do Brazil, de pp. 423 a 430, . oh o
titlllo: Memorial das mercês que se não fizeram, e das que se desfi

zeram a Bernardo Vidra Rcwasco, irmão do padre Antonio Vieira,
secretario do Estado do Brasil.

;ro final porém do memorial da edição do Instí tuto Historico
introduziu-se um êrro lamentavel, poi. cm vez de e-dizer - para.
que mandando-as vossa alteza pôr na balança de sua raz:1o e jus
tiça se veja o que aua uma dollas peza. - saiu - para. que man
dandO-l>e por V. A. pôr na balança da justiça se vejt\ o qne peza
uma e outm. -

67. eoUeção de todas as Cartas do P, Antonio Vieira
da extincta Companhia de Jesuz ordenadas cronologica

. mente.

Tomo I. Desde o anno de 1GH até 1GGJ.
Tomo II. De de o aDno de 1665 até 1GGO.
Tomo III. De de o anno de 1670 até 1679.
Vomo IV. D s le o anno de 16 O até 1G97.

Cod. 4~~:;I 4: tomos. 20 X 10.

O tomo I con. ia de 3·11 If., contendo 104 num., e as restantes
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ni10 num. faltamlo por'm a 1G primejl'us folha e o Litulo. O tomo

II consta tIe 272 ff. nilo num. O III de 21 ff. cm num ração, e.

o I \T de 333 egual mente não nu meradas.

iTo (;ópius de leUra no XVIII seeulo das (;1a1'la do célebre

je 'uiLa, eontiuas 11a collecçii:o Ü11pl'e sa e disseminadas nos Sennõe.~,

12a Vida elo auclor pelo p. Anul'é de Bano' e nas Vúzes saudosas,
A unita vantagem lJ.ue otferece ésta co\leeção manuseripla, é

ach:uem-se ne\la reunidas por ordem chron'Jlogica todas a chartas

do aucior, publicadas até o fins do XVIII seculo.

E' excusado liz '1' que muita da (;hart:1s de Vieim tr:.tclam

particularmente ue successo. c con 'a do Bruzil cm (TemI.

68. Condições, que havião ter os Povoadores da nova
Collonia (do Sacramento). (Por JOãO das e\ es.)

Cum. = blnnda V. Magd.c que se po,oe a nova Collonia, para

a qual viio GO. c:az:v's de gente Trasmon laTIa =

Ac. = :1 q.m o d,o rscri,iio uxizc com tempo quando silo ne

eessario outros. - \Ta Ralo Ie V. bIagd.c Jorro das Ne·

,es. =

:Não traz dala; mas foram escripta no XVII s culo.

Cópia. LetLm do XVII[ seculo. 3 pp. 2G X 15.

Cod. L~lII a ff. 88 c 89.

O CatJ.logo dos manuscriptos da Biúliotheca puúlica eúorell P,

tomo I, pp. 199, aCCUS:1 nma cópia (?) cl'c. te malJuscripto sob o ti

tulo: « Condições, que hão de ter os povoadores da ri ova Colonia,
propfistas a Bt Rey por João das Neves », com declaraçiTo de seI'

por lettra coe,a da fundação da Colonia.

69. Tratado de Alliança feito por Felipe 5.° em 18 de
Junho de 17°1 e ratificado em Madrid ao 1.0 de Julho do

mesmo anno.
Contém 16 artigos.

Em ca telha no.
Tr,lCta. do Brazil, dizentlo-so DO al't. 11:
« Podl'an tambirn los 111i:mo Olan Ir. cs cn odio d e'{a alianza

quercr bolver a. pedir e intentaI' algnnas pl'et n(;ionc. sobre las per

didas II tnYi ron n la. gnelTa d I Bra iI pl'incipalm.'c sobre la. Ãr

iil1cria II qn do cn 1 .Recife y de ma Fortaleza' dcl Brasil q.dO

de ellas fum'ou expul:o::; por lo: Portugueses, &. »

Cópia I LI' I 'Um. do XVIII :eculo. 7 tf. nilo nUDl. 28 X 16.

Cod, ~~9!.. sob TI.O 32.
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A nda impresso em portngnez na C'ollecç:'io d tr:wtados do Dr.

Borges de Castro, tomo II, de pp. 114 a 121, sob o titulo:

cc TRATADO de mutua alJiançll entre el-l'ei o senhor dom Peuro

Ir e d. Filippe V rei d IIespanha, pelo qn:tl o primeiro se obriga,
a garantir o testamento d'el-l'ci d. Carla], II no tocante :í suce 8

são do segundo los dito mOJlal'c:ba. <Í monal'chia d'U .panha, as
signado em Li boa a 1 de junho le 170], e l'íltificado por parte
de Portugal n'aquelle mesmo din, e pela, d II spnnJIf\. no 1.0 de

julho do dito anno. l)

E te tl'ílctado foi garantido por s. m. c:hri tianis ima.

lIa ainda outra cópia, em Li tulo e con t ndo apenas 9 artigos,
q ue com o. 9 considerados como secretos, como e· vê abaxo ob

n." 70, perfaz m os XVIII do Te pectivo Ll·actac1o. Os 9 artigos
d'ésta cópia que ora e·accuza, C01're pondem aos art, I, II, III,
IV, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do tl'actado completo, porquo
foram consiu 1'ado 'amo sccretos o a1'ts. V u, que XIII, que i"io

os me 'mos arts. VI u qne XIV do tractado du allianca e garanLia
ao testamento de Carlos II. Con ta du 4 ff, não num. 28 X 16.

Cad. ~~~r.. sob n.O 37,

M:1Ís ontra cópia em Cil'CUlJlstaJlcias identicas ~í. anteceuente.
Consta de 3 :/f. não nulU. 32 X19.

Cad. ~~ sob n.O 3 .

70. Artigos secretos do Tratado da Alliança feito com
Felipe 5.° em 18 de Junho de 17°1, e assignados em Ma
drid no 1.0 de Julho de 1701.

São 9 artigo, Em hi panhol.
Est s 9 artigos, con iderados como secr ,to' e ,eparados do

corpo do TI'netado de alliança com Fel ippe V, acima dos ri pLo sob
n.O 69, ão os proprios artigos V u. qne XIII qne se·ac1:lam no

C01'pO do mesmo tractn,do, e ai I1d:1 são os artigo VI usqne XI V
do ü·ill;.taLlo de allia,nça o garanLia ao testamento de Carlos II,
tambem abaxo desc1'ipto sob n.O 73.

Oópia por lettm do XVIII seculo. 4:/f. não nU111, 28 X 16.

Cad. ~~~I sob n.O 35.

71. Tratado de transação sobre o assento dos regras p."
Indias, entre El Rey Fillipe 5.° de Castella, e El Rey D.
Pedro 2.° de Portugal, feito em Lisboa aos 18 de Junho
de 1701, e ratificado em Madrid ao 1.0 de Julho de 1701.

Em castelhano. Contém 1:1: arLigos.
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Cópia por !cUra do XVIlI secnlo. 6 ff. D:10 Dum. 26 X U.

Coel. ~:;r sob n.O 30.

Acha e publicado em portnguez nu colleeção de tructados do
snr. Borrre de Castro, tomo II, de pp. 122 a 127, copiado da col
lecção ofIic;"i a I de tl'actados, impressa em Madrid no unno de 17!Hi,
túlUO I, pp. 65.

Em hi ..punhol tumbelll yem no Recueil complet des traites do
I"llr. Calvo, tomo II, de pp. 55 a GO, precedido de uma noticia
historiea extrnhiJa de 'antillo.

COl1'\'ém ob CITur, porém, que Jla nossa cópia accrescem os
pr liminures e as condu. ões elo tmctaJo, que não ocC'ol'l'em na,

colIecções citadas Jos sill' . Borges de Castro e Calvo.

72. Tratado de Transacção sobre o Assento dos egros
para Indias com Felipe V. Feito em Lisboa a 18 de Junho
de 170r., e ratificado em Madrid ao 1.0 de Julho de 170r.

Em . cgnidn. OCC'OlTe:

«( Contem H nrtigo. e foi feito por parte de Purtugnl pelIo
Mn.rque. ele .Alegrete, Conde de Al,or, e Uendo de Foyo. Pc

reyrn, e pella de Castelln. pello Pl'ezidente Ronille Ernb.or Je EIR.
X p.U10 com podere. de Felipe V. »

E' o resumo em portugu z do tl'flctado acima descripto.
LeUm do XVIII seculo. 2 ff. não num. 26 X 16.

od. ~~~I ob n.O 2!J.

73. Tratado d alliança e garantia ao testamento de
Carlos 2.° entre França e Portugal feito em Lisboa aos 18

de Junho de 170].
Contém 11 urtigos.
No art. G.O se-diz: « ...... q lIerem Suac Magestades ii o 'l.'ra

indo pl'ovizional ncluiJo açs quatro le Março do anno passado

de 1700 sobre a posse da terras do abo do "orte confinante com
o R,ro das Amazona, sqja e fique da qni em diante como tratado

definitivo) e perpetuo p." ,empre. ))

ópia por lettra do XVIII secuIo. 5 ff. não num. 26 X 15.

Cod. ~~~ qb n.O 27.

Achn.·,·e public:tdo nl' ollecção d imctados do sill'. Borge ele

'astro, tomo II do pp. 128 a 137, não eom 11 artigoc', ma. COI11

20 e com peql1enns variantes.
O m't. XV do tmetado impresso é o VI ela nossa cól>ia.
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D'eslo m ':mo ti ac:Lndo o da od ição do fiO e. Cn. tro, fol':uu 1'0

peoduzidos polo SUl'. nl,o o nrtigo 10, 11 12 o 13 na . ua col

I c:ção de tl'nctadO. I bti ,o: aos Estn.do· d:L Amorica, btuln, tomo

II, do ])11. 50 a 52.

74. Tratado de alliança, e garantia ao Testamento de
Carlos 2,° entre França, e Portugal, feito em Lx." a 18 ele
Junho ele 170r. .

Occol"r om . guiela:

IC Conlem 11 nrligo , c fui feito polia pal'l elo França 1)0110

Prozid." ilouilló, Emb.or do S. M. Xp."m, c polia. dc Portugal pello

Marq.' ue Alegroto, Conde ele Ah'or, c Hendo do Foyo Pr." II

E' o 1'0. UI110 do tmcLado anlcced nte.

Cópia por loUra do XV UI ·ecldo. 2 fr. não num. 2 X 16.

Cod. D9~M- 'ob n.O 28.

750 RezuT?o do Tratado de alliança e garantia do testa
01. 10 ele Carlos 2,0 entre França e Portugal feito em Lx,"
aos 1~ ele Junho ele 1701.

Em s<'guida OCCOlTO ésb:

IC N. Este reZIlJ110 não 110 gOIJuino como "'c pódo vor elo Tra

tado original o o eopioi do hum papol om ii tinha por l." = Rezu

mo 1I0s Trn.tados li fô, .Portugal com Françn., o Castolla. )

Contém 13 artigos.

Cópia. por letlm. e!o X V III soolllo. 2 ff. não nn 111. 25 X 12.

Cou. ~~~ sol n.O 36.

76.. Tratado ele Liga, e Confeeleração entre EI Rey Fi
lipe 5.° ele Castella, e EI Rey D. Pedro o 2.° ele Portugal,
feito em Lisboa aos 1 S de Junho ele 170r.

Em sogllida ,cm por lottra elo p. Fl':1IJciseo J osó eb SOl'l·n.:

IC T Ü:O tem mtificnção. II

Consta elo !J urtigos.

No art. 5.0 sc-lê: IC ...... ced , o ronunci:t todo qualquor di-

roito, q uo po', a ter nas terras sobre i;. se fes o tea tn.do pl'o\"i ional

entl'o ambns n. eOI'Olt1:1, cm os seto dias elo 111 : de Mayo do anDO

de 1GS1 o om que 50 acha iluada lt Colonia do Snommonto, o

qual i,mtallo ficariÍ m cffeilo; e O dominio da dila Colonia, o uzo

d:L Campanha na coroa do Portugal, como o pr zonto tom. II

Cópia 1)01' leUm do XVIII soeulo. Consta elo 5 fI. não num.

27 X 13.
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CoU. ~~;;;- sob n." 33.

::N:To tendo sido ratificado, como dccJam o p. Surra, J:ão tuve
eu tmua na collecç:To de tr::1Ctauos do SUl'. Borge de Castro.

77.. Tratado de Liga entre Felipe V. e El-Rey D. Pedro
o 2.° de Portugal. Feito em Lisboa a 18 de Junho de
I 70r.

Em seguida oeeOlTe:

c( Con tém nov artigo, e foy feito polia parte de Ca tella

p 'llo Prezic!entc Rouille, Emba.rxador dd Ruy Xp.Sl", e pella ele

Portugal, l)()llo Marques de legrcte, Conde dc AI,'OI', Mcmla elc
Fo)'.· (sic) Pereim. J)

E' o rcsumo do 1l'actado anteceuentc, qne n:To foi ratificado.
LeUra do X'VlII sccu]o. 2 ir. n:To num. 28 X lG.

Cad. ~~~I ob n. 34.

78.. Copia da ordem q EI Rei Catol.° Felipe 5.° mandou
aos seus Governadores por causa do Tratado com Portugal
sobre o assento ou transação dos egros élOS 18 de Junho
de 1701.

Em se<fuit1a ,cm:

c( Alguas da Ordens existem as.·ignada. por EI Rei, endo

ante,' impres al'l. A Ordcm lIe de 2 ele Ag08tO de 1701.

Em ca:;telbano.

Cópia por lctLnt do XVIII seculo. 4 íf. niio num. 28 X lG.

Cad. ~~lIO!. sob ]]," 31.

Como se-v', ésta ontcm refcre-se ao ll'uelado de. Cl·jptO acima

ob n." 71.

'Tanto o titulo, como a nola que oecorre cm EC'fuida; ão es

cri ptos pelo pu nho tio p. J.'mnciseo José da SelTa..

79." Chartas dos governadores geraes e capitães generaes
do Estado do Brazil: visconde de Barbacena, chanceller
Agostinho de Azevedo Monteiro e seus adjunctos, Roque
da Costa Barreto, 2.°' marquez das :Minas, Mathias da
Cunha, arcebispo d. frei Manuel da Resurreição, Antonio
Luis Gonçalves da Camara Coutinho, d. João de Lencastro
e d. Rodrigo da Costa, escriptas dos annos de 1674 a

170 4.
E' o propl'io livro de rC<J'isto.
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Oceono <lue a última charta é do anuo de 1709.
Som ti Llllo.

Este códie é eontinnação do que no pl'esentc Cublo;;o Sa,ill

descripto 'ob n.O 36.

Gúpia ~Ll1Lhenlictt. De 129 ff. num., ptuLindo a, 1111murnç:10 de

ff. 121 n 250.

Cod. ~l~~I~;n. De 27 X 16.

Contém:

ff. 12 I. - Carta para o Cap.1U mor da Cap.Dia de Cabofrio
Jorge Fri Cardoso.

Datadn da, Bahilt do 1.0 de dezembro de 1674.
E' de Affonso Fllrta,do de CU5tro do Rio do lIfel1_

clonçlt, visconde tle Bltl'baenlHt, assim como as qHe se
seguem. E's1.a começa.'

= Pelas boas informações C. tiue de Vm, lhe eDuio a,
patente fj . errt om CRta, de Cap.m mar da Cupi_
ta,nia de ~abofl'io, c carta para lhe entregar
Gaspar de Mnl'Ís ele Alm.dn a, quem hey por Je
uantada a menngem =

ibid. - Carta p." o Cap.1U mor da Cap."ill de Cabofrio
Gp.ar de Maris de Almeyda sobre se lhe leuan
tar a homenagem.

Da data da precedenle.

fLI2IV.- Carta Para os officiaes da Cam.ra da villa de S.
Vt.c para mandarem pagar ao Engenhr.o Antonio
Correa Pinto, e soldados ii leuão comsigo lo dr.°
do donatiuo, e ao Cap.11l mor Agost.O de Fig:do e
mais officiaes das minas (de Penzag'uá).

De 30 de novembro 10 dieto a11no.

ibid. Carta p." o Gou.or do Rio de Janeyro Joam da
Sylua de Sousa sobre diuersas materias acerca
do beneficio das minas de Pernagua.

Do 1.0 de dezembro do lllesmo an1lo.

ff. 122. - Carta p ~ o Gou.or do Rio de Jan:o Joam da Sylua
de Sousa sobre o correyo q ha de uir por terra,
e sobre se recolheré os soldados q forão a meter
de posse ao Administrador das minas de S.
Paulo.

Da mesma, data.



237

f[ 122 V.--- Carta p.a. o Gou.Ol' do Rio de Jan.l'O sobre as pa
tentes q se lhe remetem das duas comp."s q \-a
garão.

Da mesma data.

ff. 123. - Carta p." o Custodio elo Rio de Jan.l'O Fr. Eusebio
da Exaltação sobre mandar húa ordem p." ser
isento Fr. Joam de Granica.

-Da me ma data.

ibid. Carta p." o Cap.m mor Agostinho de Fig.do sobre
se trabalhàr nas betas de mais rendim. 1o

Da mesma data.

fi. 123 V.- Carta p." o P.o Frey João de Granica.
Da mesma data.

ibid. Carta q se escreueo ao Engenhr.° Antonio Cor·
rea Pinto.

Do 12 de fCHreiro de 1675.

f[ 124. - Carta que se escreueo a Agostinho ·de Fi.,:/o
Da data Eupra.
No. ttt cLarla falla. o go\'cl'Oador do uaufi'agio do

navio om qne in son filho para Portngal com tt nova e
as amostras do de. cobrimento de jazidas de prata.

ibid. - Carta p." os officiaes da Cam.m da Cap.ni" do
Sp.IO S.IO

De l± de fever iro.

fi: 124 V.- Carta q se escreueo ao Cap.m mor da Cap.ni" de
Sam Viçente Agostinho de Fig.do

De 18 de m'lrço.
No ta cbnrtn traeta o gove1'Jlndo1' exten. amente, al 'm

do aJludido naufra.gio, da' mina. de pmta. ele Pamnagll:í,
cujo mnllôgro foi, seglUlclo algllu. historiadores, a venla
deit'l) cansa dn, snn, morte' (Vcja-so Acc:iol', JJlemol'ia ).

A. informações que tivem a ·Êlrca. cl'c. sas minas a.
.davam como mais n,bundantes do precioso mebl que as
do fama. o .Fotos/.

fi. 126. Carta q se escr~ueo ao P.o Fr. Joam de Granica
sobre as minas.

Dt~ data d:t pl'ecedente.
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ff. 127. - Carta pera o Engen. ro Antonio Correa Pinto
sobre as minas.

Da mesma dntll.

ff. 128. - Carta para Cypriano Tauare3 Prou."r la [as.dll da
Cap.o;" de S. V.to sobre as minas de Pernagua,
e êj tome embarcação p." traser as amostras.

De 20 d março.

ff. 128 v. - Carta êj se escreueo das minas de Pernagua M!I
de Lemos Conde, Roque Dias Pereyra. e Manuel
VelIoso da Costa sobre as m1l1as.

Dc 18 de março.

n. [29. - Carta para Fernam Dias Paes sobre as m1l1as.
De 19 de março.

Alêm do f.ssumpto lwiucipal, occnpa-se ailll\:t o go·
,-crnador nesta 'ua charta com o naufmgio offl'ido pelo

filho e que é aCJui nal'l'ado do modo egninto:
cc li} ullimam." o fis por meu filho Joam Furtado d:L

~I.c, que mandc,Y a Corte com o p:o (primeiro) auiso do

de.'coorimcnto das minas de Pornagua, remetendo P01' slIas

mãos as mc 'mas c:l1'tns originaes ~. Y11l me h:win, escrito
.. Chegou meu filho, hauendo escapado de ullrios nauiós

de TllI'cos; ma. nallf"llrrando mi er:luelm.'c o em ii hin. n:1

Costa em bum ollneo de :1re:1 pel'Reguido de outro (a ii
nam tinha mais defença l] as uellaf:) em toda a noilr,
com .'el' tempe tllo.,a, m01'l'endo a mn.yor parto, o 'cnúo
ell o ultimo, l] por nam ':lber nadar, se lançou ao mar,
clesp is de defeito (Il(' jeito) o n:1,uio, .'0 salnou com eui

denlissimo mil:lgre pOl' todas a. circunstancia"!, ti conco1'
1'crito p.' elle cle (. dou infinitas graças n. . S.or Perue

ramse as cartas, amostras da pI'n.ta, o todos os papeis ii
leu:1l1a. »

ff. 130 v. - Carta para o Capitam mor Bras Roíz de Arsam
sobre o descobrimento das minas de ouro.

Dc 20 d março.

ff. 13 I. ~ Carta p." Sel:astiam Velho de Lima sobre as
m1l1as.

Da dala supra.
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Diz o vicconde de Barbacena neSüt sua eburLa;

«( Gl'nndes ,'am as incredulidades ti bn. na Corb das
mina,' de Pel'nnguu e em consideração dellns, se semio
S...A. tomar POL' expediente mn.ncf:tr fu.,'er nouos exnmes
1-01' Mia in ·tL·uções ii ordenon l~ D. RO (Rodrigo) de
Ca tello Branco fi8es e. )

ibid. Carta p." Cypriano Tauares P.o,· da faS.'llI da Cap.nia

de S. Vicente sobre as minas.
Da data ela precedente.

ff. 13 [V.- Carta q se escreueo ao Gou.or do Rio de Janeyro
lVlatias da Cunha.

De 15 de nbril.

ibid. Carta que se escreueo ao Gouernador do Rio
de Janeiro Matias da Cunha sobre as minas.

Da mesma elata.

ff. 1,32. Carta que se escreueo ao' Gouernador do Rio
de Janeiro Matias da Cunha.

De ... ele abril.

ibid. Carta que se escreueo ao Prouedor do Rio de

Janeiro.
Do ... de abril.

ff. 133 v. - Carta para Agostinho de Fig.do

De 21 ele junho.

ff. 134 v. - Carta para Roque Dias Pereyra.
De 2 le julho.

ff. 135. - Carta que' se escreueo ao Engen:o Antonio Cor
rea Pinto.

De 3 ele julho.

fC 135 V.- Carta q se escreueo ao Sargento mayor Seb.iio

Velho de Lima.
De 4 de julho.

fL 136. - Carta para o p.e Fr. JOão de Granica.
Da. mesma dala.
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ff. 136 V.- Cartét. p.1I o Cap.Dl mar do Sperito Santo com o
massa q vay p.1I S. Paulo.

Da, mesma data.

ibid. Carta p.1I o Cap.m mar do Porto Seguro.
Da mesma, dala.

ibid. Carta p.1I o Cap.'" mar Thomas Frz digo Cy
priano Tauares.

Da. mesma data.

ff. J 37- - Carta para o Cap.'" mar Thomas Fri. de oliu. rn

Da mesma. data.

ff. 137 V.- Carta p." o Cap.m mar Bras ROlz de Arsam.
Da me mª, data.

ff. 138. - Carta para o P. R. do Collegio de S. Paulo sobre
os Indios.

Da data da.' precedentes.

ff. 138 v. - Carta para o Gou.or do Rio de Jan!O Joam da
Sylua de Sousa.

Da mesma, da,ta.

ibid. Carta para Fernão Dias Paes.
Da, mesma data.

ff. 139. Carta para o Cap.m mar de S. V. te sobre os ne
gros que leuarão os Paulistas.

Da, mesmn da,ta.

ff. 1.39 V.- Carta q se escreueo ao Gou.or Mathias da Cu
nha.

Da mesma data.
E'stas onze últimas cllartas estão illegiveis, por e la

rem muito damnificadas pela tineia c pelo tempo as folhas
cm qne fora ln eseriptn.s.

ff. 140. Carta ii se escreueo a Mathias da Cunha Gou.or

elo Rio ele Jan!O
Da data, das precedentes.

ff. 140v.- Carta p." o Ouu.or ela Cap.Uia elo Sp.IO Santo JOão
ele Pina Taúares sobre os officiaes da Camara.

De 9 ele agosto.
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ibid. - Carta para o Gou.or de P.co M digo do Rio de
Jan.ro Mathias da Cunha.

De 3 de agost.o.

ibid. Carta p." João da Sylua de Sousa sobre as cartas
q se lhe remeterão de Angolla.

De 9 ele ngosto.

Carta p." Máthias da Cunha Gou.or do Rio de
Jan. ro sobre as seruentias dos officios.

De 13 de ngosto.

ibiel. Carta para o Sargento mayor Sebastião Velho
ele Lima.

Da elatlt SUPl'lt.

ff. 142. - Carta para Ag.O ele Fig.do sobre as nunas.
De H de agosto.

f{ 142 V.- Carta para o Prouedor da fas. dl' ele S. V.to Cy
priano Tauares sobre as mlI1as.

Dn mesma data.

ibicl. Carta p." o Cap.ll1 mor ela Cap."i" de S. V.to
Thomas Frí ele oliu/· l sobre as minas.

Dn. mesmn. data.

ff. j 43. - Carta p." o Cap.ll1 mor elo Sperito S.lo Joseph
Glí ele oliu. rn sobre a execução ele I3r.do Ayres.

D:l mesma dntn.

ibid. Carta p." o Cap."' mor elo Speritu S.to Joseph
Glí ele oliu. ra sobre o Alfês Manuel Peixoto ela
mota.

De 12 de agost.o.
'l'mz :í mal'gem uma nota do seel'et:lI'io do Estado

com a aSRignntlll':. do seu appeIlido Ravasco.

ff. r43 v. - Carta p." o Cap."' mor do Sperito S.IO Joseph
Glí ele oliu. ra sobre o prouim. lo do cargo ele Pro
ueelor elos elefuntos c ausentes.

De 1-.1 (:0 ngo to.
Ui
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ibid. - Carta, p.o o Cap.11l mor da Cap.nill do Sperito S.ln

Joseph GIz de Oliu:" sobre o descobrimento elas
esmeraldas.

Da mesma data.

ff. 144. Carta para a Camara ela VilIa da Vitoria Cap.nia
elo Sperito S.IO

Da mesma data.

f{ 144 V.- Carta para o GOll.or elo Rio de Jan. ro Matias ela
Cunha sobre os Inelios êi pedio Joseph Giz de
olill.rn Cap.lIl mor do Sperito to

Da data da. precedentes.

Conea sobre se
minas de P rna-

ff. 145. - Carta para Thome de Sousa
abster e não faser jornada as
gua e se escrelleo ao Rio de
por duas vias.

De 13 de arro~to.

Jan:o e a lo

fi. 145 V.- Carta para o Ollllidor g.l da repartição do sul
Pedro de M... de sobre não deuassar em
vertllde prollisão q terão p." o fase r de
todas as ditas. Cap.n'"s e foy esta carta por duas
vias.

De 16 de ago to.
Lê-!'\e :i margem: l( TIe P.o d nhIT ll."tel1o bJ'llllC'O. I)

ff. 146. - Carta para o Gou.or do Rio ele Jan. ro Matias da
Cunha sobre a patente de M."I de Mendanha.

De 19 de agosto.

ibid. Carta p." o Prouedor da fasenda Cypriano Ta-
uares sobre a cobrança do donatluo q
se manda a Cap.nin de S. V.IO

Da me. ma. data.

ff. 146 V.- Carta p.n o Cap.JI1 mor da Cal .'till de S. \ .I~ com
a prouisão elo donatiuo.

Da mesma dat~.
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ibid. - Carta para o Thez. ro do donatiuo de S. V. te Gp.nr

Teix."" de Asd.o

Da me~ma data.

ff. J 47. Carta .

ão é poso i\-el di.tinguil·-se o resto uo titulo d'('sta
ebal'ta.

Datada ]e 19 de 'uO'osto, como as precedente.

ibid. Carta p.a o Cap.m mor do

GIz de üIiu:a sobre o Alffs

Mota.

Spiritu S. to Joseph

1anueI Peixoto da

E tá destruicio o logar em que vem a uata.

ff. J 47 V.- Carta p.a Francisco unes de Seq:a

De 30 de ago to.

ibid. Carta <í se escreueo ao Cap.m mor do Sp.to S.lo

sobre a sumaca <í ha de uir com o aU1SO das

mll1as.

De 2 de septembro.

ff. J 48. - Carta p.a o Gou.or do Rio de Jan. ro Matias da
Cunha sobre o nauio <í aquy aportou de arrio

bada <í uinha da Ilha da 1adr.a

De 6 de ptembro.
T rmillam com é ta a cburta expedida pelo vi.

condo do Bal'bacona e seguom- c a;' do triull1,irato prc. i
elido p lo cbanecller Acrostinbo de Azo,edo Monteiro e
mais tard pelo desC\lllbal'gador ln'i-lo,um d Burgo
Contr ira.

fi. I48 V.- Carta p.a o Cap.m mor da Cap.Dia do pirito lo

Joseph GIz de oIiueyra sobre não ir as e me
, raIdas.

D' 3 d ...
. rrue· e outl'lt que por inad, 1 ten<-ia -cOnH'çllrU fi

copiar, qn -d ixou in umpl tu.

fi. 149. - arta para o ap.w mor d Cap.Dia do

ant J ph GIz de oliu ra.
2' d jan ir d 1 7 .

piritu
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ibid. - Carta q se escreueo ao Gouernador do Rio de
Jan. ro João Fri. Vieyra Digo ào Gou.or Joam fri.

Vieyra a Pernambuco.

De 27 ele janeiro do mesmo mmo.

Traz ao belo umn, nota do seeretal'io Ravnsco, decla
rando que cc por erro do omeial ])o,ato" c-rcgi tau éstl1

chartl1 no presente lino, quando o-devin. er no relatiyo a
Pernambneo.

rc, 149 V.- Carta q se escreueo ao Cap,ln mor da Cap.nio do
Sp.to Santo Joseph GIz. de Olil1.~·n

De 11 de junho.

ibid. Carta ii se escreueo ao Cap.1lt moI' do Porto se-
guro.

De 13 de junho.

E'sta ebíLrln. começa:
= Foy S, A, s I'niúo onO:11'I' ()'ar ultimam,'o íLO Donu.

tario, e Gon,or dn. Cap.OIO do Spil'itu Santo Fr.c°

Gil de Araujo li lTIandn,sse fazer o de. cobrimento
ela') minas la. E mera'das, =

fi. ISO. - Carta 4 se escreueo ao Cap.ln moI' da Cap,llÍoI de
Cabo frio.

De 27 de junho,

fI. ISO Y.- Carta que se escreueo ao Gou.nr do Rio de Jan!O
Mathias da Cunha sobre Fran.co Gil de Araujo
e se lhe mandarem dar os Indios daqueIla Cap."in
para a jornada das Esmeraldas.

Da datu eh pl'e<:eelente.

ff, I SI. Carta q se escreueo ao ·Gou.or do Rio de Jan. ro

Mathias da Cunha sobre o Engen. ro

.ce 2 do no,embro,

Começa éstn, ebn.rta:

= Notauel foy o desalumbl'lllll,to (?) <:om q P.o ele

UnbITo Castellobraneo proeecleo contl'ít o Engi.
nheyro Antonio COl'l'Cf1 Pinto formandolhe crimes

do mesmo m l'ceim,t° <j t.inbf1 nn. exeCllçiío <j ha

nia eluelo ns ordens deste Gonemo, =
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ff. I 5 IV.- Carta q se escreueo ao Gou.O I
' do Rio de Jan.TO

Matias da Cunha.
Da datn. supra.

ibid. Carta q se escreueo ao Ouuidor da repartição
do Sul.

Do 5 de novembro.

ff. 152. - Carta q se escrelleo ao Gou.or do Rio de Jan. ro

Mathias da Cunha.
D~t uatn. eh precedente c começa:

= Saluador Correa de San. & Benauiues enviou apl'o
zentar a este Gouerno a Dooaçõ (sic) i:j S. A. se
seruio fazcr a seus netos da capitania da Paru
hiba, =

ibid. - Carta que se escreueo ao Gouernador do Ri.o de
Janeyro Mathias da Cunha.

Da mesma data supra.

ff. 152V.-·

"

Carta que se escreueo ao Gou.or Mathias da Cu
nha sobre mandar recolher as prouisoens passa
das pelo chanceller.

De 12 ue dezembro.

ibid. Carta q se escreueo ao Gou.or do Rio .de Jan. ro

l\1athias da Cunha sobre o Engen. ro

De 1. .. de dezembro de 1676.

ff. 153. - Carta que se escreueo aos homens de São Paulo
cujus (sic) nomes estam a marge.

De 20 de fc,oreiro de 1677.

Os nomes a que apre. cnt lharta allude são os do
- (( Cap.m IIicr.o Buello, Cap.m Fernão ele Camarg''' J 0
scph ele Camal'go, cap,m B.ar ela Vciga: An.lo ue Scq,'",
Fr.co Bueno, au~.IC n. Rcu Bucno, P.c Mathe08 Nuncs ue

Seq.rn, Vigario dn. Vamo )

E' um convite áquelles probomens da capitullin. elo
S. Vicente pnm irem combatei' os indios Allrryos, que in.
fcstnnnn l:I11U e OtÜl':l n::lrgem do Rio ,'. Fl':tnci. co, o

começa:
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= CbeO'úllsse o tempo em que Lo 11ecc . nrio rogar :\
Vm ])nra o mesmo que em outro tempo so lhe
pl'obibia, =

c, pl\1'[\ D1n.is os-ineitl\r lÍ entrepresa, n.lluue no bn\'cl'cm

os dielos indios degolado, e desbaratado jn tmn tal'ias Ban

deyras de Paulistas - e acaba:

= E 'peJ'amo .'0 repitam nos moradores do S. Paulo
com as occazioons dos Barburos dn Bah in. a gloria.
do o.' c011qui tal' egunt!a. "Vez. =

ibid. Carta que se escreueo ao Gouernador Mathias
da Cunha.

Do 21 do fl',el;eiro do dieto anno do 1677.

ff. 153 v. - Carta para o Capitão mor da Villa de S. Vicente
Thomas Fernandes de oliueyra.

Da me ma dntl\.

ibid. Carta q se escreueo a Cam.1'll ele S. Paulo sobre
darem todo o [auor polvo~'a e muniçãO as pessoas
q ham de ir ao Rio de' S. Fr. cO a conquista dos
Ayayoz.

De 20 de fuvereil'o.

ff. 154. Carta q se escreueo ao Cap.m Hieronymo Bueno
ao Cap. m Fernão de Camargo, Joseph ele Ca
margo, ao Cap.m B.'I' da Veiga, Antonio de Seq."',
Francisco Bueno aus. to a R"tl Bueno e ao P."
Matheos unes de Seq.l'n p." irem a conquista
dos Ayayoz.

Da data uII'n.

E' a mesma, que fica monc:ion"t!a ob fi indicaçiio do
ir. 153, em 1,0 10g:1I'. I

ff. 154 V.- Carta q se escreueo ao Capitão mor da Capita
nia do Spirito Santo Joseph Gonçalues de üli
ueyra sobre o pleyto e homenagem.

Do 22 de julho.

ff. 155. - Carta que se escreueo aos officiaes da Camera
da Cap.Uill do Spiritu ancto sobre o fazerem o
pleyto & homenagem ao Cap.m mor Joseph Gon
salues de oliueyra.

Da mesma data supm.
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ibid. Carta p:1ra os officiaes da Cam~ra eh Cap."ia do
Spiritu Sancto sobre cobrarem o q sesta (se
está) devendo ao Cap.m mar Joseph Gonsalues
de oliveyra.

Dn mesma elatll.

ff. 155 V.- Carta q se escreueo ao Cap.m mar da Capitania
do Spirito Sancto Joseph Gonsalues de oliueyra
sobre estar 11:1 dita Capitania & se sair fora della
dentro em dous mezes.

Do '.m do j,tlbo.

ibid. Carta p.a o Gou.or elo Rio de Jan. ro Mathias da
Cunha.

Do 24 de sel'tcmbl'o.
E'st..t cbal'tn e a. que lhe-seguem vêm assignaclas por

Cbl'istotam ele Durgos, qne, como se abe o ficon dicto,
sncceduu na pre. ic!encia do O'ovêrno gemi tio Estado a
Agostinho de Aze,edo Monteiro, cujo 110me vem mencio
nado ainda na que nqui ficam indicadas oh a d . ignnção

de fi'. 155, d~üaths de 22 de jnlho de 1G77.

A precedente, datada ue 23 do me IllO rnez e anno,
niLo tra? assignntul':l.s dús membros do govêrno. Parece

no. poi que o fallecimento do chnnceJIer Agostinho de
Azevedo se-deu pOl' e se Tueio tempo.

(! ...... ficando desttt sorte o O'overno composto iodo

de natul'Ile tia Bnhia, que, dU1'Untu asna admiui trnç.ão
até 15 de março de 1678, souberão precnehel' com digni

dade os deyercs do . eo c:\I'go (Accio7i- ~Ie171ol'ias hi8tol'icas
e politicúS). li

ff. 156. Carta p.a os offiçiaes ela Cam. r
.
, de s. vic. to

Da data da pl'ecedente.

ff. 156 V.- Carta p.n os officiaes da Cam.ra ela Villa ele São

Paulo.
Da me ma hta.

ff. [57. - Carta p.a os off.cs da. Cam. rn de S. Paulo.
Da mesma data.

ff. 157 V.- Carta p.a o GOll.or Mathias da' Cunl1:l sobre a
rematação dos elisimos do Rio de Jan.rl}

De 2 tle Reptembl'O.
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ibid. - Carta p.o. o Cap.m mor da Cap.oio. de S. V.to Tho-

mas Fri de oliueyra sobre sobre (sic) se não
dar cumprimento a Patente ou prouisoens êi não
tiuer o Cumprase eleste Gou.o e sobre a prisam

elo Prou.o r ela faz.o. Cypriano Tauares.

Da data supra.

ff. 158. - Carta para Luis Lopes ele Carualho q serue de
Cap.m mor ela Cap."i.' ela Conceição ele Tinhaem
(s. Paulo) sobre êi não exerça o cargo sem p.ro

o Cumprase elo Gou.o

Da mesma data.

ff. 158 v.- Carta para os officiae:; ela Cam.ru ela Villa ela
Conceição sobre o exercer o cargo ele Cap. III

mor emq.to Luis Lopes ele Caru." manela por o

Cumprasse na patente por este Gou.o

Da dat:t das pi·eeedentes.

ff. 159. - Carta p.u o Gou.o r Mathias ela Cunha.

D 29 de oetubro.

ff. 159 v. - Carta p.u o Capitão mor ela Capitania ele S. Vi
çente Thomas Fernaneles ele Oliueyra êi acom
panhou a orelem p." vir prezo Cypriano Tauares.

Datada, do 6 de dezembro.
E' a última. oxpedicl:L pelo gO"êl'no illiel'ino.

ff. 160. Em branco.

ff. 161, Carta p.o. o Cap.m mor ele São Vicente Tho1J1as
Fri de oliueyra por elonele lhe leuantão a home
nagem.

Datada de 1 de março do 1678.

E' de Roqne da Costa Burrotto: bem como as eis
que c seguem, e começa:

= Foy S. A. senlido f:lser mOI'ce a Diogo Pinto do
Rego pela patente q ba de pr zentar do Cargo
de Cap.m mal' dessa Capitania por tempo de tl'CS
llDnos =
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ibid. - Carta p.a o Gou.or do Rio de Jan.ro Mathias da
Cunha sobre os Cap.os de húa instrução.

De 22 de março do dieta anno de 1678.

ff.I6IV.- Carta p.a os offiçiaes da Cam.m do Rio de Jan. ro

sobre os Capitulos de húa instrucção.
Da data da precedente.

ibid. Carta p.a o Prouedor mor do Rio de Jan.ro sobre
húa instrucção.

Da mesma data.

Começa:

= O S.or nIathias da Cunha ba de entregar a Vm os

Cap." ii lhe toefio de bem ín trueçào q S. A. se

soruio chtl'me, alem elo Regim. to q de nouo man

dou a este Gouerno =

fi. 162. - Carta p.a os offiçiaes da Cam.ra da Cap.nia do Ti
nhaem por donde se lhe leuanta a omenagem.

De 6 de oetubro.

ibid. Carta p.'" os officiaes da Cam. rn da Villa da Vi
ctoria sobre o Donatiuo do Dote e paz, q os
moradores della estão deuendo.

De l'7 de oelnbro.

Fr. 162 V. - Carta p.a o Cap. m mor Diogo Pinto do Rego
sobre não impedir o uenderse hú mulato Gon
çallo de Pontes, so o não deixar sair da dita
Cap.nill

De 27 de seI tembro ele 1679.

ff. 163. - Carta p.a Atanasio da Motta sobre a confirma
ção da Patente de Pedro Taques de Almeida.

Dataela ele 6 elo soptembro de 1684.
Do marquez elas Minas e a sim as que seguem.

ibid. Carta p.a o Cap.m mor da Cap.nia de S. Vicente

(Ped1/o Taqztes).
Da datn, d I rceedente.

Lê-se neHa:
«( O requerimento q fes o Procurador do Marques de
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Casenes não tem propo. ito nem fundam. to algum, e
eontinuarem outros semelhante m:mtlallo hey uir aCllli
preso, e então stLberá se o Gon." g.\ tem l)otlO1' Oll não p."
prouor as uaganLes. ')

ff. 163 v. - Carta p." Diogo Arias de Arahujo.
Da mesma data snpra.

ff. 164. - Carta p." os officiaes da Cam:" da Cap.nltl de
S. Vicente.

Da mesma data.

ibid. Carta p." os officiaes da Cam.ra de S. Paulo.
Da mesma data.

ff. 164 v. - Carta p." o Coronel Joa.o Raposo Bocarro.
Da mesma data.

ff. 165. - Carta p." .os officiaes da Cam.ra da Villa da Con
ceiçãO.

Da mesma data.

ibid. Carta p." o Prou.or da faz." Paulo R01z de Lara.-
Da mesma chtta.

ibid. Carta p." Luis Lopes de Carualho.
Dn, mesm:l tirIta.

ff. 165 V.- Carta q se escreueo ao Cou.or do Rio de Jan:o
Duarte Teixeira Chaues sobre a mudança da
Aldea de S. I3ernabe p.a a de S. Lourenço.

De 21 de dezembro de 1684.

ff. 166. - Carta ii se escreueo ao Cap.m mor de S. Vicente
P.o Taques de Almeida sobre o Pirata.

De 30 de julho de 16 5.
Lê-se nesta chn,J'ta:
(C ...... S. U. hOUlle por bem mandar passar as Doa-

çoens a meu Cunhaclo o Conde tia Ilha do Princ pe ri
fieito registadas neste Estado de e~m leguas de terra ij
forão de sen trc ano, Mart)- .A fronso de Sousa. ))

ibid. Carta p." P.o de Sousa sobre os disimos.
Da data supra.
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ff. 166 v. - Carta p." Antonio dos Reis Cc. ualero.
Da mesma. ua!a.

ibi 1. Carta p.a J03.0 ele Sousa Ouuidor elo Rio ele
Jan. ro

Da me. ma data.

ibiel. Carta p,a Ignacio ele Lima Fig.m

Da mesma data.

[f. 167. - Carta p.a F. Agostinho da Conceição Prouincial
da Prouincia ele S. An. to

Da mesma data.

ibid. Carta p.a o Coronel JOãO Raposo Bocarro.
De 3 de agosto.

ff. 167 v. - Carta p." Luis Lopes ele Carualho.
Do 1.0 de agosto,

ibid. Carta p.a Diogo Arias ele Arahujo.
Da mesma data.
Lê-se ne ta charta:

cc pellas Doaçocns cio elito Conde (tlél nha do Principe)
li e tão registadas mi. Secretaria. deste Estado consta como
o dito Conde rIa. Ilha he DOllatal'io das telTn.s ue ij o
Marquez de Casca.C::l o quer ser. /)

fi. 168. Carta p." o Ouuielor g.1 ela repartição elo Sul Joã:o
ele Sousa.

Da. mesma data dao precedentes.

ibid. Carta p." o Gou.or do Rio de Jan. ro Duarte Teix.""
Ci1aues.

Da mesma dnta.

ff. 168 V.- Carta p.a os officiaes ela Cam.ra de S. Paulo.
De 3 ele ago::;Lo ue 1G 5.
Versa. sóbre a pos e cl'UIll:1 a.leleia d'aqnella. capitanilL

fnnclaua por nm a eendente do mal'qllez das Minas, e co
meça:

= ..Aueudo meti p:1Y li D u::; tem Aleanç:J.uo Mia Sen
tença cio Ollniuor g.1 dessa l' partição cio como
lhe pertencia a Aldea Ma.llriry, o lndios delia: =
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c( haneudo ella,. conLinúa "'o, l'Ilaelor, cUl:itatio ümto tra
balho a meu "isauô, com tnnto dispendio de sua faz.",
como serà notorio pe1Ias noticias c papeis q se acharão

TI essa viIla, "

Carta êi se escreueo ao GOll.or de Rio de Jan!O

JoãO Furtado de Mendoça.
De 26 ele jt1llho ele 1686.

fi. 169 v. - Carta êi se escreueo ao Prou.or da faz." do Rio
de Jan. ro Antonio de Moura.

D 23 de octubl'o elo mesmo anno.

ibid. Carta para os olfrs da Cam. ra de S. Vicente so
bre nam darem posse de Sargento mor a D.o
Arias da Ar.o I or nam presentar sua patente
com o Cumprase deste Gou.o

De 29 de octubro.

ibid. Carta p.a os off. r
• da Camera da Cap.ni" de S.

Vicente sobre a queixa êi fiserão os moradores
da VilIa da Conceição de lhe taxarem as farinhas
q laurão.

Da data da preccd Dte.

ff. 170. - Carta p." o Capp.m mor da Capp."i" de S. V.to
P.o Taques de Alme) da.

De 28 de oetubro.

ibid. - Carta p.a ° Prouedor da faz.dl\ R. l da Capp.nin de
S. V.to Gaspar de Ar.o sobre os pagamentos q
se fiseram ao P.o D.oS Gomes Albernas, e a falta
êi ha de munição naquelIa Capp.nin

Da datn, supra.

ff. J 70 v. - Carta p." o Vigario Fr. cO de Almeida Lara sobre
se mandar pouoar o lugar da Vacaria.

De 29 de octubro.

ff. 171. - Carta p." os off."s da Camera da Villa de N. S!"
da Conceição de Itanhaem.

Da data da precedente.
,
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Lo- e nesta chal'la:

« Ao Capp.m mM Fclille amcil'o de Alcassoua. nam
pertence pi'ouer os Capp..• da ordena.nça, l)

ibid, - Carta p." o P.o Vig. ro ~Vlanuel Gomes Pr." q ac-
companhou a sua petiçam p.a se lhe faser o seu
pagamento.

De 30 de o ·Lnln'o.

ff.171V.- Carta que se escreueo a Antonio dos Reis Ca
ualr.° sobre a informação das fortificações das
Villas de Santos e S. icente.

De 28 de o<:tnbro.

ibid. Carta p.' Ignacio de Lima Tx.1'a sobre pedir lhe
pãguem o tempo que seruio de Sargento maior
por Patente de P.u Taques de Alm.da Capp.Dl mor
da Capp.";" de S. Vicente.

Datadn de 2D de octubro de 1686.
TJ'nz no la<1o a. seguinte noln:
IC Estn carta ni'ío foi pello .•1' .Marqn s Goner ( ic) des

pac-bnr hü petição sobre cRte r,"r l)

ibid. - Carta p.R o Capp.m Gaspar Teixeira de Aseuedo
sobre se lhe remetter a Prouisam de ouu.or da
Villa de J. S. ra da Conceição de Itanhaem.

Da laLn dn precedente.

ff. 172. Carta p.a o Coronel João Raposo Bocarro.
Dn. mcsma dn tn..

ibid. Carta p." Luiz Lopes de Carualho.
Da lUeS1l1n. lata.

ibid. Carta p." o P.o Vig. ro Domingos Pinto Rib.o sobre
mandar prender huns criminosos.

Da mcsmn dnta.

ff. 172 V.- Carta p." o Gou.or do Rio de Jan. ro João Fur
tado de Mendoça sobre mandar aprestar as duas
fragatas q S. Mag.o manda p." correr a costa.

De 18 de janeiro de 1687.
E' n. ultimn. do marquez das Minas.
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ibid. - Carta que se escreueo ao prou.,·r ela faz." do Rio
de Jan. ro Antonio de Moura sobre o Contrato
das Baleas.

De 10 ele agosto elo mesmo anno.

E'sLa oUarta. e as qne se-seguem siLo de Matbias du

Cunha, que snooeeleu ao mal'quez das Minas no govél'no

geral do Estado, a 4 de jltnho d'e se mesmo anno de

1G87.

E':;ta oUal·ta começa:
= \Tejo o que \Tm. me e.'creue em cal·ta do 20 de

1\1.00 deste a.nno a.o llInrqucb da.' Minf\,s mell anLe

cessaI', li por er partido p.o a Corte a aul'1 pcllo

li podia, Looar ao seruiço ele S. Mag.e =

tf. 173. - Carta ~ se escreueo ao Cap.DI mor de São Vi
cente P.o Taques de Almeida pella qual se lhe
leuanta a menagem.

De 12 ele agosto.

Começa:

= A Luis Pcr;:;on IIostel, ii tL'Josendo Patente de S.
lIfag e p.o Cap.m mal' de3sa Cnr.nlo foi pre. ionciro

do Piratu, e a pel'd::o, lha pu. sey minha. =

ibid. - Carta p." o Cap.lll mor de São Vicente P.o Ta-
ques de Almeida porq se lhe leuanta a mena
gem.

De 22 ele .'epLumbro.

Começa e. 'ta chnrtn;

= Tanto li \Tro. rccelJer esLa cartu., e ''1'110)))aS Fr.i do

OI:ueira lhe mostrar a, ratente por q o prouy no

Cargo de Cup.m moI' eles a Cap.ni' =

ibid. - Carta p." os officiaes da Cam.Ta ela Villa ele São
Paulo sobre darem cumpr;mento a Prouisão de
Luis Peres de Oporte.

De 22 ele octuLrc.

n. [73 V.- Carta. p." o Prou.or da faz." R. l de São Vicente
sobre faser executar o mandado sobre o pagam.to

elos Cap.cs 1110res elaq'uella Cap."ia
Da mesma data.
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ibid. - Carta q se escreueo ao Cap.J1l mar de São Vi-
cente Thomas Frí de Oliueira.

De 23 de ocLl1bro.

ibid. Carta p./l o Cap.1ll mar do Spirito Santo Manuel
de Moraes por 4. se lhe leuanta a menagem.

De 20 de octubl'o do dieto anno de 1687.

Comera:
= Tanto li Vm l"'cebN' esta. c:tl'Í.a, e 1hnuel PeixoLo

da. MaLta lbe mostraI' a PaLente pOI' lj o prolli
no Cargo de Cap.m moI' de 'sa Cap.Di' =

ff. 174. - Carta p./l os officiaes da Cam. ra da Cap."ilL do
Spirito Santo sobre ir prouido no posto de Cap.m
mar della tI."1 Peixoto da Motta.

Da data da precedente.

ibid. Carta p./l o Cap.m mar da Cap.Uia de S. Vicente
Thomas Frí. de Oliueira.

De 14 de janeiro do 1688.

ibid. Carta p./l o Cap.m mar da Cap.mll da Spirito

Santo.
De 2 de março elo me1'lllO anno.

ff. 174 v. - Carta p.n os officiaes da Cam. ra do Sp.to Santo
para vir preso M.cl Peixotto.

De 3 de ID:trço.

ibid. Carta li se escreueo aos officiaes da Cam. m de
S. Paulo persuadirem a uir os Paulistas a guerra
dos Barbaras da Cap."ill do Rio Grande.

De 10 de l11:tl'ço.

ff. 175. Carta p." o Cap.'" mar da Cap. IIi" de S. Vicente
Thomas Frí de Oliueira sobre os Paulistas virem
a guerra dos Barbaras do Rio Gr.dn

Da m ma tlata.

ibid. - Carta p./l o Cap. J1l mar de Pernagua Gaspar
Teix.~n de Aseuedo.

De 11 de oC'tllbl'o.
E' ao ultima pa. sada por llaibia da Cunha.
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ibid. - Carta p." os officiaes da Cam.l'l\ da Villa de São
Paulo sobre uirem os Paulistas a guerra dos
Barbaras do Rio Grande.

De 30 de novembro.
E" e 'clillta relo ::wcebisp:> d. fhli .àfanuel da Re.llr.

rcição que, como se-sabe, suc edeu no govêrno geral do
Estado u.o capitã) general Mathias da Ounha, falIecido a
2-! de octuuro da epidemia que então gru sava na DlÍhia
e Pernambuco, a qL:e davam o nome de males e lJixa e
que 'c-sl1Pl)õe ho~e rI' a je'Jre amarella.

fi. 176. - Carta para o Capp.1ll mar da Capp."i" de S. V.to
Thomas Fr.í d~ Oliueira, sobre os Paulistas q
ham de u~r de soccorro aos nossos Arrayaes das
Piranhas do Rio Grande.

Da dat(\, da prccec'ente.

fi. 176 v. - Carta para o Thenente g.1 Mathias Cardoso.
De 9 de dezembro.

Carta p.a o Vigario de S. Paulo D."s Gomes AI
bernas.

Da dnla da precedente.

ibid. Carta p.a o Capp. m mar Manuel de Moraes.
Do ].0 de dezrm bro de 1688.
Nesta eharta ordena o arcebispo governador que o

capitão moI' Momcs eutreglle o gov8mo da capitania <.lo
Espit'ilo Sancto a Manuel Peixoto da MoLta, provido ncsse
Cat'go pelo dicto arcouisp .

ff. 177 v. - Carta para os officiaes da Cam.rn da Villa da
Vitoria.

Da data ·upra.

ibid. Carta p.a os officiaes da Cam!" da Villa da Vi
toria sobre s -:1' clesnecessario o posto de Capp.1ll
ela artelharja claquella praça.

Do 1.0 de scplcmbro de 1689.

fi. 178. - Carta p.a Andre Furtado sobre o offerecim. 1o q
fes de limar os moradores ela Villa dos llhcos
das hostilidades dos Barbaras.

De 31 de agosto do referido anno.
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ibid. - Carta p.a P.o Taques de Almeida sobre a noticia
q deu das Esmeraldas.

Da mesma data.

fr. 178 V.- Carta p.a Domingos Pereira Torres sobre nam
hauer lansador ao contrato das baleas daquelIa
Capp.nia (.fI?)

Do 1.0 de septembro.

ibid. Carta p.a Luis Mendes de Oporte digo Luis Peres
de Oporte sobre a cobrança do donatiuo R. I

De 31 de agosto.

ibid. Carta p.~ os officiaes da Camera da VilIa de Sam
Paulo sobre o soccorro de guerra do Rio Grande.

Da mesma data..

ff. 179. - Carta p.a o Cap.m mor da Cap.uh' de São Vicente
Thomas Frí de Oliueira.

Do 1.0 de septembro.

ff. 180 v. - Carta p.a Luis Mendes digo Luis Peres de Oporte
sobre o din. ro do papel selIado.

De 10 de octubro.

fi. 181. - Carta p.a os officiaes da Camera da Capp.ui<L ele
S. Vicente.

De 7 de octubro.

17

ibid.

ibid.

Carta p.n o Capp.Jll moI' da Capp.nilt do Experito
Santo, em que se lhe ha por leuantado o pleito
menagem e juramento q delIa fez.

De 22 de fevereiro de 1690.
Começa do modo seguinte:

= El Rey meu S.or se seruio laser m.co a Joam de
Vellasco e ~101ina por Patente IV 'ua elo Cargo
de Capp.m mar dessa Capp.ul' do ESl'irilo Santo, =

- Carta p.n os officiaes da Camera da. VilIa da Vi
·ctoria.

Dn. data da precedente.
E' a última pa. sada pelo arcebispo d. frei Manuel da

Resul'l'eição.
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A. qne se-seO'nem . ão do almotaoé Antonio Luiz Gon
çalves da Camara Coutinho, ex-governador de Pel'llam
bneo, e sueee SOl' do arcebi po no o'oíêrno geral do E ·tado
do Brazil.

ff. 182. Carta que se escreueo aos capitaens mores das
Capitanias do Sperito Santo, Sam Vicente, Ilha
Grande, e Tinhaem de Pernanguâ que acompa
nhou o Regimento ele que sam (sc-ftio) de
vsar.

Datada de 2 de novcmbro do mesmo anno dJ 1690.

ibid. Carta que se escreueo as camaras elas cap."i"S do
Sperito Santo, Sam Vicente, Ilha grande e Ti
nhaem de Pernamguâ que acompanhou o Regi
mento ele que os capitaens mores elas ditas Ca
pitanias ham de vsar.

Da data da pl'ce dcnt .

ff. 182 V.- Carta p." o Cap.m mor da Cap. ui. ele S. Vicente

pella qual se lhe leuanta o preito menagem.
De 10 de DOíembl·O.

ibid. Carta p.1I os officiaes ela Cam. rn ela Cap."i" de São
Vicente sobre ir por Cap. m mor elella Manuel
Pereira (da Szi'lla).

Da data supra.

ibid. Carta p.1I o Prou.or da faz." R. I da Cap.uill do Rio

de Janeiro.
De 11 de DOícmuru.

ibid. Carta p.a o Thesoureiro do donatiuo R. I da Ca
pitania ele Sam Vicente.

De 14 dc DOícmbro.

ff. 183. - Carta p." os officiaes da Cam.rll da Villa de San
tos sobre a moeda.

De 17 ]e novcmbro.

ibiel. Carta para os offeciais da Camera da Villa de
Sam Paullo, em reposta da que escreueo a este
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gouerno sobre o presso do sal com O qual se
fiseram as deligencias e originalmente se lhe
mandou.

De 22 de nonmbro de 1690.

ff. 183 V.- Carta p." os offeciais da Camara de Sam Vicente
sobre o donatiuo do Dote e pax de Glanda.

Dn. mesma data.

ibid. - Carta p." o Cap.D1 mor da Cap."i" do Spirito Santo
sobre a ley da moeda.

De 11 de seplembro de 1691.

ibid. - Carta p." o Cap.~l mor da Cap.Uin de São Vicente
M.ol Pr." ela Sylua sobre as fortalesas e outros
negoclOs.

Do 2 de octnbro UO dito u,nJ1O de 1691.

ff. 184 v. - Carta p.a o Cap.1U mor da Cap."i" de São Vicente
q acompanha a ley da moeda.

Da, data npra.

ibid. Carta p." o Proll.or da fai.u" ela Cap. III" de S. Vi
cente Thimoteo Correa de Goes sobre os reparos
da Artelharia.

De 3 de octllbro.

ff. 185. - Carta p: os officiaes da Cam. ra da Villa de S.
Paulo.

Da meSlJla datn. ela. precedente.

Gomeçrt:

= Por aniso ii me fes o Cap.m moI' des:lo ap.hl', fi
quei entendendo o p rigo em qne fL Villn. do
Santos se acha, não tendo as fOl'talesas deBa a.

polnom, ballas, nom reparos algnns ].' a. Ultilba
l'ia, quando os Pimtas li ordinnriamente andam
ne ta COStfL obrio'ão a c. tarem com a Iron nç::o
noees arifL, =

ff. 185 V.- Carta p." os officiaes da Cam."" da Villa ele San
tos.

Du. dala das precedentes.
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ff. l86. - Carta p." o Thez.ro do donatiuo R. I Luis Peres
de Oporte.

Da mesma data.

ibid. Carta p." o Cap.1ll mor da Cap.lli".do Spirito Santo
João de Vellasco de Molina, que acompanha o
Aluara sobre a liberdade dos Indios, q se reme
teu .a todas as Capitanias do Estado.

Esta mesma Carta, e Aluara se remeteo aos
Cap.os mores das Capitanias de S. V.lo, e Ti
nhaem.

De 15 de llczembro ue 1G91.

fI. 186 V.- Carta p." o Cap.m mor da Cap.nia do Spirito Santo
JoãO de Vellasco, e Molina.

Da mesma clat:l.

ibid. Carta para o Capitão mor da Capitania do Spi-
rito Santo João de Vellasco e Molina.

De 24 de septembi'o de 1692.

Começa:

= Vi u. CUlta.... em quo me elu. conta da Nao de
Piratas y npal'esseo sobro essa. b:ll'l'tt, prenençiio
qne fi-'cra dissimulação que teue a pc. soa que
clelIa vero a terra cm forma de Tencnte, fingindo
ser nao DeI Rey ue França cl hy (sic) p.' Indias =

fr. 187. - Carta p.a o Capitam mor da Cap.ni" do Sp.10 Santo
João 'de Vellasco e Molina.

Da dntn. un. l)l'ecedente.

ff. 187 V.- Carta p." o Prouedor da faz." R. I da Cap.llla do
Spirito Santo Fran.co Montr.o de Moraes.

Da mesma datll..

ibid. Carta p." os officiaes ela Cam. r
" de S. Vicente,

sobre os Aluaras q leua o Cap.1n mor da dita
Cap.ui" acerca do que se ha de obseruar na falta

de Cap. III mor, e Ley da moeda, c outros.
De 16 de dezembro.
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fi. 188. - Carta p,a os o~ciaes dJ. Ca:n:!t dJ. Vala de Santos
sobre a forma q se ha de seguir na falta de
Cap.m mar, e Ley da moeda.

Da meSDla data.

fi. 188 V.- Carta p.a os officiaes da Cam.ra de S. Paulo so
bre a forma q se ha de seguir na falta de Cap,m
mar, e Ley da moeda.

Da mesma data.

ibid. Carta p,a o Cap.m mar de Tinhaem, sobre a
forma q se ha de obseruar na falta de Cap.m
mar da dita Cap. Di", e Ley da moeda.

De 17 de dezembro elo 1692.

fi. 189. - Carta p.a os officiaes da Cam."" da Villa de S.
Paulo sobre a moeda, e liberdade dos Indios.

De 13 ele novembro ele lGD3.
Tmctnndo do segundo fi. snmpto d'ésta sua charta,

diz o governadol':

cc e se confOrmf\.l'ão (Vm.CCS
) com a ordem de S. nIn,g.c,

êj nesLa occa.,iam IDJ m~Lnd:L disJ[' fi, VMS, o go:to ~ tCl'fL
de ~ elom Liberdade aos IncHos, eomo Lal·gam.13 eon. tarà
a VMS pell:, ol'llem, e treslado da Carta ele S. Mag.c in
corporada nella, li a VMS apresentará o P.c Prouincial c1:t
Comp.;a ele Jesus Alexandra de Gllsmüo. )

Este per.onagem é, eomo se sabe, padrinho do célebre
estadista llo mesmo nome, esorilliIo c!:t plll'idaele d'el-rei el.
João V.

Com ésta t ...ll'lninam as c:hartae de Camara Coutinho
e começam as de el. J oüo de Lencastre, sen Sllece:sOl' no
govêruo do Estado.

CARTAS Q ESCREUEU O S.n D. JOÃO DE LANCASTRO Go
v.OIl E CAP. ur G.T. DE TE E.TADO P:\ S CAPITANIAS

DO SUL.

fC 190. - Carta p." o Prou.o r da faz." R.I da Capitania do
Rio de Jan,ro a fauor de fr. cO de Andrada sobre
os dizimas.

Datada de 10 de setümbro de 1694.



262

ibid. Esta Carta se escreueu as Villas de S. Paulo,
São Vicente, e Santos.

De 15 ele septembro elo mesmo anuo.
Começa ésta ebarla:

= Tenbo entenelido a imp0l'laneia de se fabricar buà
fortaleza em Lugar mais conueniente que as duas
que ha :110 Porto da "V. O de Santo; e porque
agora. que he tão gr.dC a fama do lllUytO ouro que
de nouo se tem elescuherto, poderà a mesma Villn
excitar dez.o de algi:ia Nação inimiga, c ainda d
algil11s corçantes Oll Piratns =

ff. 190 V.- Carta pera os officiaes da Cam.'" da V." de S.
Paulo.

De 16 de scplembro.

ff. 191. - Carta pera o Cap.m Morda Cap.Ui" de São Vicente
Manoel Peixoto da Motta.

De 15 de s 'piembro.

ff. 191 V.- Carta pera o Cap.m Mor da Cap.Uin de S. Vicente

Manoel Peixoto da Motta.
Da m ma data.

ff. 192. - Carta pera Antonio Paes de Sande Gou.or do
R) o de Janeyro.

De 16 de septcmbro.
nefere-se ri. nom(lação do Mestre de campo Andl'é

Cossaco para governal' a cnpitania elo Rio_de Jnncil'o, CIl1

quanto ia Paes de Sande ás elo sul.

ff. 192 V.- Carta pera o Proueelor ela Faz.dn R. l da Cap.uln
do Rio de Jan.I'O

De 16 de septcmbro.

ibid. Carta p.R os Capitaes de Infantria do Prezidio do
Ryo de Jan:o

Da mesma data.

ff. 193. - Carta pera o Senado da Cam.1'Il da Cidade de S.
Sebastião do Ryo de Jàn.l'O

])a data supra.
Começa:
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= Com grnndé sCl1timento 11Y a Carta dn. Conta quo
V ~1' rne uerão e certidão dos ~redico. qne ell
uiaJ'ão obre o perigozo estado de uida e juizo
cm que o G.or dessa Cap.ola Antonio Pacs de Sundo

firana: =

ibid. Carta p.a o D.or ouu.or g.1 das Capitanias do Sul.
De 17 do soptembro.

ff. 193 V.- Carta q se escreueo a B.do Correa de Souza
Cout.o

Da mesma data.

ff. 194. Carta q os officiaes da Cam.1"lI da Cid.e do Rio
de Jan.'o escreuerãõ a este Gou.o, e certidào dos
Medicos q remeterão, sobre o achaque, e impe
dim.!O do Gou.or Ant.° Paes de Sande e o S.or

Gou.or Dom João de Lancastro a mandou regis
tar por remeter o original a S. Mag.c q Deus
g.'lc pello Pataxo da Ilha do FayaI.

E' datada om cnn:arn a 3 do agosto do uieto anno
de 1694.

Seguo-so:

Certidào dos Medicos.
Da mo mn. data.
Cumeça:

= Joã dn, M:otta Leito, An. to Corl'cn. XimencR, o
Fr. tO d' Siq,'" maehnclo, M:edico forlTIad R, e as

siRt nto.' nesta. Cid,· do Hio do Jan,'o ortifica-

lno, =

ff. 194 v. - Carta q B.do Correa de Souza Cout.o escreueo
do Rio de Jan.''O ao s.or D. João de Lancastro
Gou.or e Cap.ln G. 1 deste Estado; e tudo remeteu
a Corte p.IO FayaI.

Datada d 29 do julho, e as ignadn -Bento 01'1'0a do

Sonza Coutt.o

Tracta. do le cobrimento de jazidas de ouro no dis

trieto d Tauhuté. Srguo-se um

Roteyro das minas assima declaradas.
Sem data. omeça:
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= Uoteyro das minns do Ouro, (j tleseobrio o p.e Vig....
João de f." e seus parente., e do mais q tem' em
yos Campos (CatJJpOS Gemes). Defronte de 'l'au

batê =
ff. 195. - Carta p.a o M.O de Campo Andre Cosaco, Gou.or

elo Rio ele Jan:o
De 22 de oetubro.

CtJllVem observar quo o visconde de Porto Seguro na.
2." edição da. sua. Historia Geral do Brazil supprimiu o
110me de André Cossaco ou Cuzaco (que aliás vinha es
cripto Curado na L" e lição) da lista do governadores da
capitania do Rio de :-aneiro. O Catalogo porém dos Ca
pitães MOTes, &., publicado no tomo XXI (1858) da Re
vista do Instituto, faz menção d'eUe, como tendo sido
provído pelo governador geral e tomado pcsse a 7 de
octl1bro de 1694. Era natural da Irlanua e me tre de
campo do Terço Velho da eidade da Bahia. Abreu e Lima
e. o SUl'. José ue Va coneellos rep tem éstas indjyiduações,
11m na. sua Synopsis, e o outro nas suas Datas celebres.

ff. 195 V.- Carta p.a o Senaelo da Cam. rn do Rio de Jan:o
Da. da.ta. da prece leo te.

ff. 196. - Carta p.a os officiaes da Cam:a da Villa de S.
Paulo.

Da. mesma data.

fC 196v.- Carta p.a o Ollll.or elo Rio de Jan:o João M.el ele
Mello.

Da mesma. data.

ibiel. Ordem p.a o sobred. to João M.el" ele Mello conti
nuar o cargo ele OUll.or g.J do Rio de Jan:o

De 23 de oetuhro.

ibiel. Carta p.a o Prou.ol' da faz. a ela Capitania ele S.
Vicente Thimoteo Correa ele Goes.

De 24 de novembro.

fi. 197. - Carta p.n o Cap. m mor ele S. Vicente ManoeI
Peixoto ela motta.

Da mesma data supra.
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ff. 197 v.- Carta p.a o M.o de Campo Andre Cosaco.
Da mesma data.

ibid. Carta p.a Pero Taques q leuou o P.o Visitador
Fr. Ruperto. &.

De ~5 de novembro.

ff. 198. - Carta p.a o Gou.or do Rio de Jan!O Antonio Paes
de Sande.

De 29 de novembrC'.
Occorre á margem a . eguinte nota:

« Esta cartu nam se firmou, & deixou de se remetter.
- Ravasco. »

ibid. - Carta p.a o Provedor do Rio de Jan.TO

Está incompletu e traz á margem a nota de, pela
mesmu causa, ter deixado de seguir ao seu destino e do

se-registar.

ff. 198 v.- Carta p.a o Cap.m mor de S. Vicente M.e1 Pei
xoto da mota.

De 4. de dezembro.

ibid. Carta para os officiaes da Cam.ra da Villa de S.
Paulo q leuou o Padre Visitador Frey Ruperto.

De 27 de novembro.

Incitando os paulistas ao de cobrimento de minas de
ouro e prata, diz nesta cbarta o governador do Estado:

cc Bom exemplo tem nas Indiaa de Castella, donde o
Eangue dos primeyros descobridores da sua prata corre
boje pellas veas de tantos titulos, como os q delles pro
cedem naquella Coroa. E não são Ol:! Portllgueses menos
ambicio os da gloria, ii os CaRtelhanos. »

Carta p.l\ An. to Paes de Sande Governador do
Rio de Jan!O

De 4 de dezembro de 1694.

ibid. Car~a p.l\ os Officiaes da Cam. ra da Cid." do Rio

de Janeiro.
D(l. 111eS11111 data.'

**



fi. t99 v.- Carta p.a Sebastião de Castro, e Caldas q esta
gouernando o Rio de Jan. TO

, sobre os IO$.lt (dez
mil cruzados) p.a a noua Colonia, e o dinheiro q
ha de vir a Casa da moeda.

De 4 de septembro de 1695.
Começa ésta cbal'ta:

= Duns Carta receby de VM, eEcl'itas cm 15 de
Fen.", e 27 (le Abril. Quanto n, p.m de batler S.
MaO'.o q Deus g.dO, mandn,do succeder a ,m ao
:M:.o cle Campo Andl'o Oossaco no Gon.o de. a
Oap.Dln em q.to duras..e o im] ec1imcnto de Antonio

Pues de Sande: =

ff. 200. - Carta p.a o Ouuidor g.1 do Rio de Jan.TO Sebas
tião Frí Correa sobre adquerir alguas noticias
de quantas minas houuer de ouro, e prata.

Da data das precedentes.

ff. 200 v.- Carta p.a o Prou.OT da fa?a R. I da Cap.Dia de São
Vicente Thimoteo Correa de Goes sobre o con
certo do Armasem da poluora.

Da mesma data.

ibid. Carta p.a os officiaes da Cam.m da Villa de São
Paulo sobre se remeter o dr.o della a Casa da
móeda.

Da mesma data.

ff. 201 v.- Carta p.a P.o Taques de Almeycla sobre procurar
as noticias q houuer de minas.

De 5 de scptembro.

ibid. - P.R P.o Taques de Almeida.
De 4 cle dezembro do dieto anno cio 1695.

ff. 202. - Para o Ouuidor G. I do Rio de Jan. TO Seb. am Frei

Correa.
Da mesma data.

ibid. Carta p.a o Gou.OT do Rio de Janeiro Seb."m de
Castro, e Caldas.

Da mesma data.
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ff. 202 v.- Carta p.a o Gou.or do Rio de Janeiro Seb."m de
Castro, e Caldas.

De 14 de maio de 1606.

ibid. Carta para Artur de Sâ de Menezes sobre a
Moeda da Cap.Uia do Rio de Janeyro.

Da mesma dalu.

Carta Para o gouernador do rio de janeiro artur
de Sa de Menezes.

Da mesmu data.
:restu suu Lurta refere-se o governador gerul d. J oüo

de Lencastre á proxima ehegada de ArLhur de Sá e 1\1e
neze ao go\êrno eh capitunia; entretanto, Abreu e Lima,
o vi conde de Porto Seguro e o Catalogo publicado na Re
vista do Instituto dão a data de 2 de abril de 1697 como a
da suu po 'se, o que não está de uccôrdo com a da pre
sente charla e das que sc- eguelll, como udean le se-,erlÍ.

ibid. - Carta p.a o Governador Do ryo de Janejro Artur
de Sá de Mene?es.

De 26 de maio.

ff. 203 V.- Carta p.a o p.e Francisco da mota.
Da mesma data.

fi. 204. - Carta p.a Artur de Sâ de Menezes.
De 16 de oetubl'o.
Nesta charta diz o governador geral ter subido que

Arlhur de S;í de Menezes. e havia dilatado na Côrte para
lograr a viagem com 'I1layor felicidade, do que se-e,idcncín.
que só com etreito mais tarde veio elIe tomar poso e do
sell cargo. A charta por este dil'igida a d. João de
Lenca tre, e que il':í. aqui indicndu em primeiro logal:
sob a designação de tr. 208 V., exc!al'ece este poneto, as, im
como o documcnto que a accompanba por cópia.

ibid. - Carta para o Cap.m mar da Capitania de Sam
Vicente Pedro Raíz Chanches (sz·c).

Sem duta nem a ignallll'a.

ff. 204 V.- Carta p." o Prouedor da faz." da Villa de Sam
Vícent~ sobre o Coronel digo o Thenente g.1 da
Artelharia.

De 17 de novembro.
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ibid.
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Carta p.n o mesmo prouedor da faz.n

Da mesma data.

Carta para o Gou.or do Rio de Jan. ro Artur de
Saà.

Da mesma data.

ff. ~oS v.- Carta p.B o Cap.m mor de Sam Vicente P.o Ro
drigues Sanches.

Da mesma data.

ibid. - Carta p.n a Camera de Sam Paullo.
Da mesma. da.ta.

ff. 206. - Carta para o Capitam mor da Capitania de Ti
nhaem Thome Montr.o de Faria.

De 24 de novembro.

ff. 206 v. - Carta p.B os off.e• da Cam. rn da Villa de Sam Vi
cente.

Da mesma data.
Traz á margem uma nota original de Ra.vasco.

ff. 207. - Carta para o Ouu.or do Rio de Janr.o
De 27 de novembro de 1696.

ff. 207 v.- Carta p.B Artur de Saà de Menezes.
De 26 de março de 1697.

ibid. Carta q se escreveo aos Cap.en8 mores das Ca
pitaniél;s de Porto Seguro, Sam Vicente, e do
Spirito Santo.

Da mesma data.

ff. 208. - Carta pãra o Provedor da Faz.n R. I da Capitania
do Esperitu Santo sobre remeter certidão do q
renda cada anno o posto de Cap.m mor daqueIla
praça assy de ordenado como, de emolumentos.

De 28 de abril do mesmo anno de 1697.

ff. :?08 v. - Carta q escreveo Artur de Sà e menezes
Gou.or do Rio de Janeyro ao S.or Gouernador, e
Cap.m g.1 deste Estado D. JOãO de Lancasto (sic)
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sobre a moeda daquella Cap.Dill, cuja carta se re
meteu originalmente a S. Mag.o

Datada do Rio do J anoiro a 10 de março de 1697.
Começa:
= Senhor D. João de Lencastro. Sinto quanto he

possiuel, que e, tes pouos llam des em logo a de
uidl1 execuçam as ordens de VS.n =

Acaba:
= e em todas do gosto de VS.. não pode faltar a

minha obediencia. =

ibid. - Copia do Termo q a Cam:a do Rio de Janr.o
fes sobre a moeda daquella Capitania de q se
acompanhou a carta assima dando conta a S.
Mag.e

Este documento começa:
= Aos oito dias do mez de ~Iayo de seiscentos no

uenta e sette annos nesta cid." de Sn.m Seba tiam
do Bio de Janeyro =

E' cópia do original tirada a 28 de junho pelo secre_
tario do Estado Bel'l1urdo Vieira Ravasco. Ao fazer a
competentes declarações diz c te funccionario o seguinte;

( E porij "Vem (o Termo) por firmar, faço estra de
claração. ii

ff. 209. - Carta p.a o Gov.or do Rio de Jan.ro Artur de saa,
e menezes.

De 24 de septembro.
Com. = Receby a eart:t de VS.n de 10 de Ag.lo =

ff. 209 v.- Carta para as Camr.as das Villar, de ?antos, de
Sam Vicente, da Ilha de S. Seb.am, de Tabate, da
Ilha gr.rlO, de S.la Anna de Mogy, de Parnahiba,
de Vtu (sic) de N. s.m da Cande1aria, e de Jun
diaj de Nossa Senhora do Desterro, sobre O

terço, q vay leuantar o M.o de Campo Manuel
Ali. de Moraes Navarro.

De 19 de octubl'o.

ff. 210 V.- Carta p.a a Cam. rll da Villa de S. Paullo, sobre
o Terço q vay leuantar o M.o de Campo M.c l

Ali de Moraes Navarro.
Da mesma data.
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ft. 2 II. - Carta para Artur de Sãa de Menezes Gov.or do
Rio de Janr.° sobre ter promptas as embarcaçoens,
para os soldados, q \'ay fazer a Villa de Sam
Paulo, para a guerra dos Barbaras do Rio gr.dO

o M.o de Campo M."I Ali de Moraes avarro.
Da mesma data.

ff.21JV.- Carta para o Prouedor da faz.o do Rio deJanr.o
ter promptos os mantimentos para a gente do
Terço, para a guerra do Rio grande, de q he
M.o de Campo M.c' Alurez de Moraes Navarro'

Da mO.. ma data.

ff. 212. - Carta para o Capitam mar da Capitania de São
Vicente dar toda a ajuda, e favor ao M.o de
Campo Manuel Ali de Moraes Navarro.

Da mosma data.

ff. 2 I 2 v.-· Carta para a Camr." de .S. Paulo dar Sem 1n
dias ao M." de Campo Manuel Ali de Moraes
Na arro.

De 18 do octubJ'o ·10 1697.

ibid. Carta para o Pruuincial do Conuento de Sam
Fran.co do Rio de Janr.° dar um Cappellão, ii
saiba a língua da terra, ao M.o ele Campo M.'·'
Ali de Moraes Navarro.

Da data, dt\ lWoocc! nto.

ff. 213. Carta p.o Artur de Sá e Menezes G.OI' do Rio de
Janr.° sobre a casa da Moeda.

Do 26 de ago. to de 1698.

ibid. Carta p.a rtu r de Saa, e Menezes Gou.or e
Cap.l1l g.1 do Rio de Jan.ro sobre varias particu
lares.

Du lata supra.

ff. 2 14 v.~ Carta p." a Cam.rn da Villa de Sa.o Paulo.

Do 1." *1 d.~ 111b1'o do mo mo aUDO do 1698.
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ibid. - Carta p.a Artur de S.1á e Men~zes G.OI· co Rio
de Janeiro.

D~ mCf:'m~ data.

n. 2 I 5 v. - Carta p." o D.or Mi6'uel de S:q.r.l Cas~el branco.
De 2 ue dez mbJ'o. .

fr. 2 I 6. - Carta p.a Thome Montr.° de Faria Cap. 111 mor da
Villa de . S.m da Conceição de Tinhaem, q
acompanhou a Instrucção das pedras de seuar.

Do 25 de fe,eJ'eil'o de loDD.

fr. 216v.- Carta pa (sz'c) o Gov.or do Rio de Jan. ro Artur
de Saa e Meneses.

De 18 de no"\' mbro do me. mo (u:no de IGDD.

ff. 2 I 7- - Carta para o Governador do R!o de Janeyro
Artur de Saa.

De 2 ... de no,ombro.

fr. 217 v.- Carta p.n. o G.or do Rio de Jan. ro sobre irem 800
c de Tabaco p." o Es~anco daquella Capitania.

Foi com auzencia ao 1\1.0 de Campo Martins
Correa.

D·' 5 de jn.neil'() de 1'10 \

ibid. Carta p.a o D.or Joseph Vas Pinto Ouvidor g.1
da Capitania do Rio de Janr.° sobre irem 800 (
de Tabaco, p." o Estanco daquella Capitania.

Da me. m:\ dnta snpl'.1.

ibid. Carta p." o Cou.or do Ryo de Janr.° sobre a re-
messa de 8C9 e 9 L.'" ele Tabaco remetidas
p.a o Estanco.

De 15 de scptem' 1'0 do dieto anilO dJ liDO.

n. 218. Carta p." Luiz Lopes Peoado sobr~ a remessa
do mesmo de Tabaco (sic) e da conta delle.

D:\ da ta 11' c d '11 te.

ibid. - Carta p.a o Cap,lII mor do p." .lo sobr,- Joseph
Cardoso de Az.dQ C] ai descobrir mina de ouro
às Cabeceiras da d." Capitania.

De 23 de septembro.
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ff. 21S v.- Carta p.a Joseph Cardoso de Az."' q vai desco
brir minas de Ouro as Cabeceiras da Cap. IIi.. do
Sp.o S.to

Da mesma datn.

fi. 219. - Carta q se escreueu aos P.os Suqeriores das AI
deas, os Reis magos, e Iriritiba ela Cap.oi" elo
Sp.o S.to p." darem os Indios necessr.OS ao Cap.11I
mar elella.

Da mesma data.

ibid. Carta p." o Gou.or Artur dess;í e Menezes sobre
as pessoas q andão no elescobrim.to das minas do
Ouro ele São Paulo, detreminarem passar as elos
Certões desta Capitania geral (da Baltia).

Da mesma data.

ff. 219 v.- Carta para o Gou.o,· Artur de Sáá e Menezes
tocante as minas elo Ouro.

De 14 do mnio de 1701.

f( 220. - Carta p.a o G.or do Rio de Janr.o com Cartas do
Secret.rio de Estado (Mendo de Foyos Pereira).

De 10 de junho do me. mo anno de 1701.

ff. :20 V.- Carta p.a o Cap.am mar elo Spirito S.IO que acom
panhou a Carta ab'as p." o g.or do Rio ele Janr.°

Do 11 do junho.

ibiel. Carta p.a o Cap.m mar ele Porto Seguro q acom
panhou as cartas assima.

Da mesma data.

Carta p.a o Cap.m mar Joseph Cardoso Coutinho
sobre o descobrimento elas Minas ele Ouro ela
Capitania do Spirito Santo.

De 15 do septombro.

ibid. Carta para o P.o Seb."Ul Barboza Vigario da Vara
ela Capitania elo Spirito Santo.

Da data SUl)l'U.
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ff. 221 V.- Carta para o Reitor do Colegio do Spirito
Sancto.

Da mesma data.

ibid. Carta p." o Gouernador do Rio de Janr.o Artur
de Sá e Menezes.

De 5 de fevereiro de 1702.
Oomeça:
= Meu amigo e S.or Por carta de 20 de Dezembro

do anno passado partieipey ao mestre de Campo
Frane.o de MontO de Castro, que gouernaua e sa
praça por allzenein. de VS,' as noticias =

ff. 222 V.- Carta p.a o Prouedor da faz.a do Rio de Janr.o,
Luis Lopez Pegado.

Da data da precedente.

ff. 223. - Carta p.a Luiz Lopes Pegado Prou.or da faz.a do
Rio de Janr.o sobre as remessss do Tab.o e Pro
curadores do Contrato delle.

De 16 de fevereiro.

fi. 223 V.- Carta p." o M." de Campo Fran.co de Castro
Moraes como gou.or do Rio de Jan.r", sobre se
remeter 940 alqueires de farinha. Esta mesma
Carta se escreueo ao Prou.or da faz." daquella
Capitania.

De 12 de maio.

ibid. Carta p.l\ o mestre de Campo do Rio de Janr.o
Franc.o de Castro Moraes, a cujo Cargo está o
Gou.o delle; e a mesma carta se escreueo ao
Proudor (sic) da faz." da mesma Capitania.

De 5 de jun.ho.
E'stn. charta, que é a última da expedida. por d.

João de Lencastro, prova pela . ua data que d. Rodrigo
da Costa, seu suceessol', cujas chartas se- 'eguem, não to
mou posse do govêrno geral do E tado a 3 de junho como
o-d:io varios escriptores no sos e já foi por nós observado
em outra parte d'este trabalho.

T()davin., o atlctor da Synopsis ou Deducção chronolo
gica dá para esse faeLo a data de 3 de julho (1702), que
é a verdadeira.

18
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ibic1. Carta p:a o Gou.or do Rio de Janr.o Dom Aluara
da Silur./\ de Albuquerque sobre as minas de
Ouro do Spir. lo S.IO

Da luela do 20 de oc:lubl'O elo mosmo anno do 1702.

ff. 224 v.- Carta p,/\ o Cap.ll1 mar da Capitania do Spirito.
Santo sobre entregar o Gou.o daquella Capitania
aos officiaes da Camera.

De 25 ele oolubl'o.

ff. 225., - Carta para os officiaes da Cam,TIl da Villa do
Esp,o Santo dar inuiolauel cumprim. to a tudo o
ii lhe ordenar o Cap.lUll mar, q passa a estabe
lecer o lauor das minas de ouro na dita Capita
nia do Esp.o Santo.

Da data da p l'ocedon te.
Começa:
= Ao Cnp."m mOI' elo. sa Capitania Fr.co Ribr.o de Lo

mo', y liam manuo a minas nOllamenle ]1cll lL

de5cu bertas =

ff. 225 v.- Carta p." o Prou.or da Faz." R.I da Capitania do
Esp.o Santo Fran,co Montr.° de Moraes sobre as
minas de ouro ii nella se descobria.

Da, data das precedentes.

fi. 226.

ff. 227.

Carta para o Cap.an1 mar da Capitania do Espr.o
Santo Fran.co Rybr.° sobre o estabellecimento do
lauor das minas de ouro nouamente descubertas
na mesma Capitania.

Da mesma data,

P." Luiz Lopez Pegado Prou.~r da faz.a R.I do
Rio de Jan. 'O sobre pedir farinha e mantim.tos

De 25 do llovemb,'o c~e 1702.

fi. 227 v.- Carta p./\ D. Aluara da Sylur." e Albuquení
Gou.o r do Rio de Janr.° sobre a ley do (sic) ne
gros q se hão de vender aos Paulistas, e remeça
q se [as da farinha que pedia o PrQu.or &.a

De 5 de janeiro de 1703.
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ff. 228 V.- Carta p." Luiz Lopes pegado p.or da faz." do Rio
de Janr:o

De 8 de janeiro do dieta nnno de 1703.

ff. 229. Carta para o Cap.fi mar da Capitania do Esp.o
Santo Francisco Ribr.o q se lhe remetem o sa
litre.

De 10 de jnlleiro.

ibid. Carta p." o Cap."' mar do Spirito Santo Fran.co

Ribeiro, sobre ir Bertholameu de Pina Pr.", p."
ensinar e examinar as minas do ouro.

De 31 de janeiro.

ff. 229 V.- Carta p." os Officiaes da Cam:" da Villa do Spi
ritu Santo sobre deixarem ir as minas ao Alferes
Bertholameu de Pina Pr." p." ensinar, e examinar
as d.ns minas.

Dn datn 811pl'n.

ibid. Carta p." o Gou.or do Rio de Janr:o Dom Aluara
da Silueira, e Albuquerq.

De 21 de fe,ol'oil'o.

ff. 230. - Carta p.a o Gou.or do Rio de Jan.'·o Dom Aluara
da Silu:" e Albuquerq.

De 21 de maio.

ibid. Carta p." os officiaes da Cam:" do Rio de Jan:o
De 19 do maio.

ff. 230 V.- Carta p." o Prou.or da faz." R.I do Rio de Jan:o
Luis Lopes Pegado, sobre os negros q se acha
rão descaminhados naquella Cidade, e se lhe re
meter a copia do bando, sobre a mesma prohi
biçam.

De 21 cio maio.

ff. 23I. Carta p." o Cap.''' mar d:l Cap."i" do Spiritu
Santo, sobre prender os Soldados do Rio de
Jan:o q estiuerem na dita Cap.n!"

De 2~ de maio.



276

ibid. - Carta p." o Prou.or da faz.a R.I Luis Lopes Pe-
gado.

De 5 de junho.

ibid: Carta p.a o Ouu.br de Sam Paullo o D.or Antonio
Luis Peleja sobre remeter tres prezos.

De 3 de agosto.

ff. 231 V.- Carta p." o M." de Campo Jorge Soares de Ma
cedo, Gou.or da Villa ele Santos, sobre se lhe
não poder remeter farinhas.

Da data supra.

ibiel. Carta p.a o Gou.or do Rio ele Jan. ro, Dom Aluaro
da Sílu.m e Albuquerq.

De 8 de agosto.

ff. 232 V.- Carta p.a o Gou.or do Rio de Jan.ro, Dom AlucLro
da Silueira, e Albuquerq, sobre o soccorro p.R a
noua Collonia.

De 2 de oetubl'o.

ff. 233. Carta p.a Seb.arn ela Veiga Cabral Gou.or da Noua
Colonia do sacramento sobre o socorro q se lhe
remete.

De 4 de oetubro.

f{ 234. - Carta para o mesmo Gou.or ela Noua Colonia
com as Listas do ii se lhe remette de soccorro.

De ... de octubl'o.

ff. 234 V.- Carta p." o d.o Gou.OI' ela Colonia p.ar (particu
lar).

De 4 de octubl'o.

ibiel. Carta p.a D. Aluaro ela Sylveira G.or elo Rio de
Janr.o sobre os 400 alq.l'eS de far." q se lhe re
metem e mandar meter praticos no Nauio, do
soccorro.

De 7 de octubl'o.
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ibid. - Carta para o Prouedor da faz." RI do Rio de
Janr.o sobre o dr.o digo os 400 alq.,·es de farinha
q se remetem p.a o socorro da noua Colonia do
sacram.1o

Da lllesma data.

ff. 235 v.- Carta p.a o Prouedor da Caza de moeda do Rio
de Janr.o (Manuel de Souza).

Da me lUa data, (?).

ff. 236. - Carta p." o Cou.or do Rio de Jan. ro D. Aluaro da
Silu.m de Albuquerq sobre varias cartas de S.
Mag.e q se lhe enuião.

De 4 de dezemhro.

ibid. Carta p." o Cou.or do Rio de Jan. ro

De 5 de dezembro.

ff. 256 V.- Carta p." o Cou.or do Rio de Janr.o Dom Aluara
da silur." e Albuquerq com a copia do Bando
sobre extracção dos negros aquelIas Capitanias.

De 7 de dezembro.

ff. 237. Carta para o PrOll.or da faz." RI do Rio de Ja
neiro Luis Lopes Pegado sobre a execução do
Bando da extracção dos negros p." aqueIla Ca
pitania.

Da mesma data.

ibid. - Carta p." o Couernador do Rio de Jan.ro sobre se
lhe remetterem as segundas vias das de S. Mag.o
q Deos g.de

De 6 de dezembro.

ff. 237 V.- Carta p." o Cou.or do Rio de Jan. ro sobre o Pi
rata q anda nesta Costa.

De 14 de dezembro.

ibid. Carta p." Franc.o Ribr.o Cap.1II mar da Capitania
do Spirito Sancto sobre a Cam."", e faz." RI con
tribuir p." o sustento dos Soldados, obrigar aos
Capitães q morem nos destrictos das suas Com-
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panhias, artilharia p.a as' fortalezas, dar noticia
do q tem obrado no descubrim. to las minas, vol
tar p." a d. l' Cap."ill o Cap.m P.o Henriques, pa
garse aos' Indios o s~u trabalho, remetterselhe
os bandos sobre a extracção dos negros p." o
Rio de Jan. ro

, mandar exeaminão (sic) as em
barcações q forem ao Porto daquella Villa se
leuão algús 'descaminhados ii esteja com toda a
prevenção e cautella, p.a qualquer occazião que
se offereça, e andar n~sta Costa um Pirata, e
ii de con~a da artilharia q ha e mande fazer
Carretas p.a ella.

De 15 de uezemuro.

ff. 239. - Carta para os officiaes da Camera da Villa da
Victoria Capitania do Sperito S.to sobre se lhe
recomendar a breuid.c Ja naua fortaleza q na
quella Villa se fabrica, q se lhe remettera a ar
tilharia q pedem n. vigillancia q cleuem ter em
rezão dos Piratas e mais occaziõ:;s q podem su
ceder, ii se remetam todos os soldados do Terço
do Rio de Janr.° para aquella praça exceto os
Cazados, e q ordenem aos officiaes das Camaras
da sua jurisdição contribuão com os sucidios
(sic) e ao Prou.o r mar com as sobras dos dizi
mas p.l' a infanteria da d.a Villa q se lhe remete
a copia dos bandos sobre a extracção dos ne
gros e sobre se remeter a esta Cid! húa me
moria de toda a artilharia ii hã naquella Capi
tania, e juntam. te o petipe da obra da fortaleza.

Da data d:l ln-ocedente.

ff. 240. Carta p." o Prouedor da faz." da Cap.ni/\ do Spi
rito Sancto Franc.o Mont."o de Moraes, sobre as
sistir com as sobras dos contratos dos dizimas,
a obra da fortaleza q se fas naquella Villa.

De 7 de dczemuro de 1703.
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ff. 24ov.- Carta p.a o Cap.m mor da Capitania do Spir. IO

Sancto Franc.o Ribr.o, em q se lhe ordena se
recolha p.R aquella Villa com toda a gente q
leu ou ao descohrim. lo elas minas por haver S.
lVlag.o ordenado se suspendão e q evite com
todo o aperto não vâ ninguem as d.RS minas.

De 4 de janeiro de 1704.

n. 24 r. - Carta p.a os officiaes ela Cam. m da Villa do
Spir. to Sancto sobre estar aquella Villa com toda
a prevenção e cautella p.a a deffença da mesma
Villa. e ii fação avizo das armas, e monições q
lhe sam necesr.M p." se lhe remeterem, e q en
viem ao Cap.1l1 mor as cartas ii acomp." esta p.R
q se recolha das minas.

Da data da pr eedenLe.

ff. 241 V.- Carta sobre se remeterem digo Carta p." o Gou.or

do Rio de Jan!O D. Aluaro da Silur.R, e Albu
querq sobre se lhe remeterem as seg.dM vias das
cartas de S. Mag.o e hua do Bispo Secretr.o e
ou tra p.a os officiaes da Camera de Angolla.

De 15 de jan ,iro.

fi. 242. - Carta para o Gou.or do Rio de Janr.o sobre o
Nauio q foi de soccorro a Noua Collonia: Pi
rattas: gente para o Rio de Janr.° e a que delle
esta fugida no Ep.o (sic) Santo, e outros parti

culares.
De 27 de maio.

ff. 243. Carta para o Gouernador do Rio de JanJ:'.o sobre
varias particulares: Successor: Nauio da Noua
Colonia: planta das mandiocas: C mercio p.a a
Costa da Mina: Soldados do Rio ii estão no Sp.o
S.lo e outros pontos.

De 26 de maio.

ff. 245 V.- Carta p.R o Prou.or da Faz." elo Rio de Janr.°
De fi de junho.
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fi. 246 v. - Carta p.a o Cap.m Manuel de Moura da Camera
sobre não ter recebido carta sua, por ter o Pi
rata lançado ao mar todas as q vinhão da oua
CoIlonia, e ser so recebido a q lhe escreueo do
Rio de Janr.o

De 11 de junho.

ff. 247. - Carta p.a o Capitão Luis Tenorio de MoIlina
sobre não ter recebido carta sua por ter o Pi
rata lançado ao mar todas as q vinhão da Noua
CoIlonia, e ter so recebido a q lhe escreueo do

Rio de Janr.°
Da data snpra.

ibid. Carta p." o Gou.or do Rio de Jan.ro D. Aluaro
da silueira sobre não hauer jnda chegada (sic)
a charrua Sancta Cruz q uem do Rio de Jan:o
ii tras hum masso de Cartas p." o S.or Gn.1 com
outro p." S. Mag.e

De 1,8 de junho.

ff. 247 v. - Carta p." D. Aluaro da Sylueira recomenda a
remeça da Carta p." o Gou.or da Noua Colonia.

De 28 de junho.

ibid. P." O Cap."' do Esperito Santo, sobre os Solda·
dos do Rio de Janr.o

De 6 de julho.

ff. 248. Carta p.l' Luis Lopes Pegado.
De 28 de septembl'o.

ibid. - Carta p." Dom Aluaro da Silur." Gou.or do Rio
de Jan.ro sobre se lhe remeter os doze barris de
alcatrão.

De 9 ele octubl'o.

ff. 248 v.- Carta p.l' o Prouedor da faz.l' Real da Cap."i" do
Spirito Sancto Franc.o Monteiro de Moraes sobre
ficar suspenso o descobrim. 1o das minas daqueIla
Cap."i" em rezão das guerras, e q não assista
com couza algua da faz." R. I as obras da fortal
leza por pertencer esta despeza ao Donatario.

De 24 de octubl'O.
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fi. 249. - Carta p.n o Prou.or da faz.n Real da Cap.oln do

Spirito Sancto sobre se lhe remetter trinta arro
bas de poluora em dez barris, dous cunhetes de
baIla mosqueteira e quatro de baIla arcabuzeira.

De 25 de oetubro.

ibid. Carta p.n os officiaes da Cam.m da Cap.oin do

Spirito Sancto sobre não ser ordem de S.
Mag.e

, não se continuar cõ o descobrim.!o das

minos de ouro em rezão das guerras e q não
consintão vâ pessoa algúa a eIlas: e q dem a
execução os desp.os do S.or gn.1 sobre os bens

Fertencentes a Br.do de Araujo.

De 2.6 de octubro de 1704.

FC 249 v.- Carta p.n o Alferes Joam da Costa Correa sobre
se não consultar a comp." que vagou por fallici
mento de João de Lemos, por os papeis de ser
uiços que remetteu não virem correntes.

Dfi data supnt.

FC 250. - Carta p./L o Capitão mor da Capitania do Spirito
Sãncto Franc.o de Albuquerque TeIles.

])0 7 de oetubl'o d 170:).

E'sla última chartfi é de Luis Ce ar de ~lenezeR, sue
ccs.or de d. flodl'i<ro da Co ta, mas dos últimos annOR do
seu govêl'llo, havendo portanto umfi lacuna cio quatl'o
annos, pois a Ildmiuistl'UçiTo de Luis Cosa I' de Menezes
comel(:ll'Ufi8d' ptcmbro de 1705, e fi 3 de illaiode1710
pl'incipilím a de d. Lourenço cle Almada, qu O-I' ndell no

Cfil'gO,

ao. Peticion deI Cabildo de Buenos Aires á su Gober
nador, para que certifique lo que cooperá e la ciudad aI
desalojo de los Porhlgueses ele la Colonia; con la contes
tacion deI Gobernaelor D . .l\lonso Juan ele Valeles y Yn

dano 17°5.
E' documento relativo no jl,io d:~ Colonia do S:\Cl':l!11 e\) to pelos

hiRpanho " em 1705,
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Com. a petição = En ln, Ciudad elo la Trinidado PUú1·to elo
Buenos Ayl'oS â eliez y sieto dias deI mos de Sep.... de

milL sotecientos y cinco aUo 01 Cauildo =

O Auto do mestre ele eampo d. Alonso Juan tio Valdes y Yn
clnn, governador e capiUlo general da Pronncias do Rio da

Prata, é passado em seguida á potição anteced nto a 8 de septolll
hro do 1705, dia immodiato á data da petição do Cabido.

Original. Não traz titulo. Consta do 3 if. nITo num. me

dindo 30 centim. do altura por 17 de largo.

Cod. ~9~~- sob n.· 19.

o titulo que acima se-vê, é reproduzido do catalogo da colleo

çito de Pedro de Angoli. a quom pertenceu o documento.

81. Intrucções (duas) da côrte de Portugal para o em
baxador portuguez em Hollanda, datadas de Lisboa a 18
e 30 ele Junho de 1709, sôbre varios objectos e entre elles
alguns relativos a cousas elo Brazil e aos navios de Buenos
Ayres.

Com. a Pr." Instrucção = r. - Informarso em llollanda do q
costumão praticar os mais Elllbayxadores, p." fazer o

mesmo, =

Contém 35 §§ ou artigos numerados, mas de 1 passa a 4 e de

4 a 7, estando os restantes todos seguidos.

O § ou art. 28 diz: cc Procurar fazer hum Tratado com França,

estipulando p." o comer<;Ío o do llUno do 1667., e declarando q. os
Fl'ancezes de Cayena não venhão comerciar ao Maranhão, e se

for lJossivel sol1icitar molboràlo ainda em Europa. »

O 29 accro conla: cc Dar a França a mesma respo. ta sobre os
sous efeitos E'mbarcados nos navios reprezaelos no Algarve, e Rio

de Janeiro que jà se dou aos E tados Gemes.»

Com. a Segunda. Instrucção = Supostos os Prel1iminllrcs, pro

curar (. me sejão brevemente enil'oguos as praças pro

meLic1ar. =

Ac. = se não for êj. os Estaelos tenhão remetido nova quitação

ao . eu Ministro. Lx." 30 de Junho de 1709. =

Cópia por lcttra elo X VIII. eculo. Sem titulo. ·1 ft'. não num.

28 X 15.

Cad. sob n.· 45.
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82. Provisões de officios de fazenda e justiça passadas
em nome dos reis de Portugal d. Pedro II e d. João V
pelo governador e capitão general do Estado do Brazil
Luis Cesar de Menezes nos annos de 1707 a 1710.

E' o li,To de regi,to, onde tnmhem oCC:Ol'l'cm ele permeio com
as pl'ovisões, alguma porlal'inR xpeditl:l.$ pelo me, mo gO\' I'nador
geral. Con. ta de H8 tf. num. faltul1l.lo porém alf. 1 a 9 e 18 a

2 . 26 X 16.

Coel. Di'e:O~JI.

Contém:

ff. I a 9.- Faltam.

ff. la. - Provisão da seruentia do officio de escrivão da
vara de meirinho da arrecadação elo donativo,
pertencente ao dote de Inglaterra e paz de Hol
landa, concedida a Balthazar Teixeira Pimentel
por tempo de um anno.

Pa, ada roa Babia a 21 de junho de 1707.

Falta o titulo que elevia occon' r a ir. !) .....

ibid. Prouisão dos officios de Tabcllião, e Escriuão da
Cam.'" da Villa dos Ilheos, passada a Manuel

Lopes de Britto.

D 18 de nhril do me'. mo anno.

ff. 10 V.- Prouisão de Juis dos orfãos da Vllla de Sere
gippe elo Conele, prouielo em Izidro Henriques

ele Mendoça.

De 4 el julho.

ff. I L - Portaria p.a Manuel ela Rocha eues senur o
off.o de Escriuão da Correição da Comarca.

D 9 ele j l1lho.

ff. I I V.- Prouizam da Seruentia do officio ele Escriuão da
Vara ele Meirinho dos Soldados prouido em M.'"

de Ar.o Falcão.

Da data da ant cedente.
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ff. 12. - Prouizam da Seruentia do Ofticio de Almox.e da
F ortalleza do Morro, prouido em Gonçallo de
Ar.o de Azeuedo.

Do 7 de julho.

fi. 12 V.- Portaria concedida ao Ajudante Manuel dos
Sanctos p." seruir de continuo da Caza da arre
caelaçam do tabaco.

De 15 de julho.

ibid. Prouizam da Seruentia elo ofticio ele Meyrinho

de Campo elesta Cidade. prouielo em Roque Soa
res Vr."

De 5 de julho.

ff. 13. Prouizam ela Seruentia elo ofticio de taballiam da
Villa ele S. Franc.o ele Seregippe elo Conde, pro
uielo em Jozeph Tauares ela Costa.

De 22 de julho.

ff. J 3 V.- Prouizam elo off.o de Requerente dos Auditorios
ela Villa da Cachoeira, prouido em Maximianno
de Freitas de Bulhões.

De 18 de julho.

ff. 14 V.- Prouizão de Meyrinho da Correiçam da Comarca
desta Cid." concedida a Matheus Diaz ela Silua.

De 16 de agosto.

ff. 1 S. - Prouizão ela Seruentia do ofticio ele Escriuão da
Ouuedoria geral do Crime desta Cidade, provido
em Pedro Pereira de Castro.

De 26 de julho.

ff. JS V.- Prouizam da Seruentia do ofticio ele Escriuam da
Vara elo Alcayde desta Cidaele provielo em Joam
N ogeira Pin to.

De 22 de agosto.

ff. 16. Prouizam da Seruentia do ofticio de Escriuam
ela Vara de Meyrinho elas faz."· dos elefuntos e
ausentes desta Ciel.o, provielo em Braz Gomes da
Affonc."

De 2G de agosto.
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ff. 16v.- Prouizam do ofticio de taballiam da Villa ele S.
Franc.o ele Seregipe do Conde, prouido em Joam
Vanique Leitam.

De 16 de junho.

ff. 17. Prouizam do officio de Meyrinho da arrecadaçam do
tabaco desta Cid.o, provi lo em Manuel Peixoto
da Silua.

I) 9 de julho do dieto anilo de 1707.

ff. 17 v.- Prouizam da Seruentia do off." de Meyrinho do
Estanque das Cartas de jugar, e solimão, provido
em Domingos Frr.o LL'Ca.

Cont' m npenn. o . cu eomêço.

18a 28.- Faltam.

ff. 29. - Prouizam concedida a Manuel Caru.o Ribr.o de
Escriuão da Vara do Meyrinho do Campo desta
Cidade.

De 26 de oetubro de 1707.

ff. 29 v. - Prouizam da Seruentia do ofticio de Meirinho
das execuçoens da faz.o Real desta Cid." da B.o
prouido em Pedro Franc.O Lx."

De 22 ue octuuro do mesmo anno.

ff. 30. - Prouizam da Seruentia do ofticio de Escriuão dos
orphãos da Villa de Sam Franc.O de Seregipe do
Conde provido em Giraldo Gomes Moreira.

De 7 ele no,embro.

ff. 30 V.- Portaria para Pedro Dias Pr. D servir -de Escriuão
da Camr." desta Cid.o durante o impeclim. to d

João de Couros Carnr.°
De 14 ti nov mbro.

ibid. Prouizam da seruentia do Oftieio de Escriuão da
Vara de Meyrinho da Correição da Cid." de
Olinda pro\ ido em Joam de Souza Nunes.

De 9 d no, mbro.
~.* :
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fr. 3 I V. - Prouizão da scrucntia do Officio de Escriuão da
faz." Real da Capitania de Pernambuco passada

a Joam Bap.t" Campely.

De 11 ue Du,embro.

fr. 32. - Prollizam da S ruentia do Officio ele Escriuão
dos Agrallos e appellaçoens da R.0m deste Es

tado, prouielo cm M.ol Luis Velho.

De 22 de oC'tubl'o.

ff. 32 V.- Prouizam ele T."'" publico elesta Cidaele conceelida
a Luis Correa ele Mag.cs

De 17 de oC'tnbl'o.

ff. 33. - Prouizão ela Seruentia do OfCo ele Contador 0-.
1

ela faz." RI eleste Estado por tempo ele hum anno

conceelida a BLmo" GIz Pinhr.°

De 15 rle no'embro.

ibid. Prollizão dn. scruentia elos officios de Inquil idor,
Destribuielor e Escriuão da Almotaceria ela Villa

ele Itamaraca, passada a Ant.° de Aranze Sotto

mayor.

De 14. de novembl·o.

ff. 33 V.- Prouizam da seruentia elo officio ele Escriuão ela
Prouedoria ela Comarca elesta Cielaele prouido em
Manuel Roíz ele Souza.

De 26 de no,cmbl·o.

ff. 34 V.- Prouizão elo officio ele SecreVio elo Estaelo (de q
he proprietar:o Gonçallo Ravasco Caualcanty e
Albuquerque) proui lo cm o D.o\' M.ol ele Aseueelo

Soares (por tempo ele seis meses).

Do 1.0 de dezembro.

ff. 35. - Prouisão elo off." de Tabeilião ela Villa ele Santa
Luzia, prouielo em Ignacio ela Affonsequa Sa

rama.

De 25 ele junho.
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ibid. ~ Portaria p.R JoãO ROlz Mendes seruir os ofCo' de
Inquiridor, Contador, e destribuidor desta Ci
dade.

. Do 7 de dC'zembl·O.

. A' m:lI',:';em }"-. c: (( Nilo tcne cffcito c. ta portaria, e
so pll.'Eon olltl'n.

ff. 35 v. - Portaria p.a Fran.c° da Costa Coelho senm o
off.o d . Tabellião da \ il1a da Cachoeira.

s

J)ei!1 d' tleze1l11)l'o.

ibid. Prou~são do off." ele Meirinho elo Campo ela Vil1a
de Scregippe elo Conele, prouido em João Coelho
de Lemos.

De 7 de dez muro.

ff. 36. - Portaria p." JOãO ROlz Mendes senllr os ofticios
de Inqueridor, Contador, e Destribuidor desta
Cidade.

De ]3 de uezcmbro.

ff. 36 V.- Prouisão do off.o de Tàbellião da Villa de Sere
gippe do Conde, prouido em M.el Marques de

Aselledo.

o 12 cio dezel1l bl'o.

ibid. Prouizão elo off.n de Meirinho do Contrato dos
vinhos desta Cidade, prollido em Gregorio Soares

Reis.
Dn c!atn da preccdent .

ff. 37. - Prouizão dos ofticio de Escriuão elos Armazens
da Coroa, e Apontador elas obras desta Cidade,
prollido em Leonardo Lopes de Carllalho.

Da mesma dlltrl.

ff. 37 V.- Prollizão dos ofticios de EscrÍuão da Vara ele
Meirinho da Rellação, prollida em Fellici:lOno

Borges ranha.
Da me ma data.
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ff. 38. - Prouizão da ouuedoria digo de Escriuão da ou
uedoria, Faz." Real, Almotaceria, e Tabellião pu
blico da Villa de Porto Seguro, passada a Manuel
Netto Cruz.

De 9 do dezembro.

ff. 38 V.- Prouizão de Patrão mar desta Cidade passada a
Roberto da Costa.

De 14. ele dezembro.

Prouizão de Escriuão dos feitos da fazenda desta
Cidade concedida a Francisco Frr."

Do 5 de dezembro.

Prouizão de Mey.ro desta Cid.e e Infanteria della
passada a Miguel da Sylua Pr."

De 10 ele dezembro do referido anno de 1707.

fC 39 v. - Prouizam da seruentia do officio de Escriuão da
Vara do Alcayde da Villa da Cachoeira prouido
em Joam Duarte da Costa.

De 16 de janeiro ele 1708.

Prouizam da Seruentia do officio de Tabaliam da
Villa de Porto Caluo prouido em Simão Mendes
Pinheyro.

De 12 ele janeil'o do mo mo filmo.

ff. 40 v. - Prouizão da seruentia dos officios de Inquiridor,
Contador e Destribuidor da Villa de Sam Franc.o
de Seregipe do Conde prC?uido em Ant.° Soares
Rangel.

De 13 ele janeiro.

ff. 41 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Vara de Meyrinho da Correição da Villa de Ita
maracá prouido em Cosme da Costa Cardoso.

De 25 ele janeiro.

ff. 42. Prouizão da Seruentia do offi.cio de taballião
desta Cidade, prouid,) em Pedro Cardoso de
Mello.

De 4 ue fo,ereiro.
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ff. 42 V.- Prouizão elo officio ele Escriuão elos Contos elesta

Ciel.o prouielo em Ant.° Ali Sisto.
.oe 25 de janeiro.

ff. 43. - Prouizão ela Seruentia elo Officio ele Tê:l.balleão

ela Cidaele ele Olinda, prouielo em Manuel Coelho

Pr."
D 30 d janeiro.

fi. 43 V.- Prouizão ela Seruentia elo officio 'de Carcereiro

da Caelea do Recife prouielo em Peelro Correa

de Brito.
De 6 el- fevereiro.

ff. 44. - Prouizão da seruentfa elo off.o de Escriuão da

Correição ela Comarca, prouielo em Gonçallo Ca

bral ele Mello.
Do úlLimo ele janeiro.

fi. 44 v. - Prouizão de taballeão elesta Cielaele conseeliela a
M.ol Affonço da Costa.

Do ~3 de j::tneil'o.

ff. 45 v. - Prouizão ela seruentia elo officio ele requerente

dos auditorios da Villa de S. Franc.o ele Seregi
pe elo Conde, prou ido em Gregorio ele Neg:0.

De 8 de fen~l'eil'o,

ff. 46. - Prouizão elo officio ele Inqueredor, Contador e

elestribllidor ela Villa ele Jagoaripe prollic!o em

Paschoal da Sillla.
De 15 ele fevcreil·O.

ff. 46 V.- Prouizão ela Serllentia dos officios ele Escriuão

da Cam. r
" e All11o~eceria da Villa de S. Franc.o

de Seregipe elo Conde, prollido em Ant.° da

Silua Faria.
ne 24 ele fcvereil'o.

ff. 47. Prouizam da Serllentia elo oFr.o de Escrillão do

Thez. ro da faz." Real deste Estado, prouido em

Jozeph de Lima.
De li: de fl,)\·ereiro.

19
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FC 47 V.- Prouizam da Seruentia do Ofl.o de requerente
dos auditorios' da Villa de S. Franc.o, prouido

em Manuel Ribr.· de Souza.
Do últim0 1 fev ruiro.

ff. 48. - Prouizam da Seruentia do offlcio de Porteiro e
Guarda limos da Casa dos Con tos desta Cidade,

prouido em iculao B::lrbosa.
Do 15 do f'u'Cl'oi]'o.

ff. 48 V.- Prouizão da seru ntia elo officio de Escriuam da
Chancellaria deste Estado, prouido em Franc.o
Frz Frr.l\

Dc 24 do fc'orui]'!'.

FC 49. - Prouizam ela Seruentia do off.· de Meirinho das
execuçoens da fazenda Real desta Cid.o prouido
em M.el SalTão.

De 7 de março.

ff. 49 V.- Prouizão da Seruentia do off.o de Meirinho das
faz."" elos defuntos e auzentes capellas e rezic1uos
desta Cidade, prou ido em Alberto Pr.nda Cu nha.

Du G dú fc,úrúi]'o.

ff. 50. - Prouizam da Seruentia do Officio de Escriu ão
dos Orphãos ela Villa da Cachoeira, prouielo em
Joseph Mor." da Si lua.

Do 15 do março.

ff. 50 V.- Prouizão da Serue!1tia elos officio3 d~ taballião e
escriuão da Cam.Tn da Villa ele Guyana, prouido
em Pedro de Faria.

Da lala. eh PI·ocúel'llle.

FC 5I. Prouizão da Seruentia do Cargo de Prouedor
das faz."" do.s defuntos e auz.tos da Cap."in dos
Ilheos prouido em B.meo ele Souza de Eça.

Dc H: do mn,l'ço.

ff. 52. Prouiz[o de Juis dos orphãos de Pernambuco
concedida ao D.or Francisco Calheiros.

Do 26 ele março.
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ibid. - Proui~ão de T."1ll publico des~a Cidade pasrada a'
L.co Barboza.

Da data da precedente.

fr. 52 V.- Prouisão de feitor e Sellador da Alfandega desta
Cidade, l::assada, a Saluador Dorta e Rego.

De 2 <1e março.

fr. 53. - Prou isão de Juis dos orphãos de Itamaracá pro
uic!o em Mathias da Silua Gayo.

Do 20 de março.

ff. 53 V.- Prouisão do off.o de Escriuão da Correição da
Olillidoria de. Seregippe deI Rey, passada a Ifa

nuel da Costa,
Do 24 de m:11'çn.

ff. 54. - Prouisão do off.o de J II is dos or[ãoes da Villa de
Jaguarippe, passada a João Dus de Macedo.

De 16 de ab·jJ.

fr. 54 V.- Prouizam concedi la a IVlanllel de Souza Campos
do officio de Inqueredor e Contador desta Ci
dade.

De 1 de :d.JI·jl.

Prollizam da Seruentia do officio de taballião da
Villa da Ca~hoeira prollido em Franc.o Ali Ta-
uora.

Do 20 do aUl'i I.

fr. 55 V.- Prollizam da Seruentia dos.off.O" de Escrillào da
Cam. ra e orphãos prollidos em Diogo Pr." de'
Barros: da iUa le Jagoaripe.

Do 15 de maio.

ff. 56. - Prouizão da Seruentia lo off." le \1cayde da
Cam. ra de Olinda, prouido em João de Affonc."

Do 21 de maio.

ff. 56 v. - Prouizão do officio le Escrillão la Vara do 1-
cayde da Villa de JagOJ.ripe prollido em Manuel
de Almeida Cout.o

Do 2 de junho.



fL 57. - Prouizão da Seruentia do officio de taballião da
Villa da Cachoeira prouido em Theodozio de

Mesquita.
De 22 de mrtio.

ff 57 V.- Portaria para o Dez.or Manuel de Azeuedo Soar s
seruir o Cargo de ecretario deste Estado.

De 3 de jUllho.

ibid. - Prouizão da Seruentia do off.o de tabellião da
Villa de Jagoaripe prouido em D.oS Affonço Rei

gozo.
De H du junho.

ff. 58. - Prouizão de Armeiro dos Armazens desta praça
concedida a tIanuel Ferras Lima.

De 19 de junho.

ff. 58 V.- Prouizão de tabellião da Villa ele de Sam Franc.o

de Seregipe do Conde prouielo ou concedida a
Hyacinto Dantas digo de Escriuão da Cam. m e
Almoteçaria concedida ao 1.0

De 21. de' junho.

ff. 59. - Prouizão da Seruentia do offo de req:uerente ela
Villa de Sam Franc.° concedida a Ignacio Coelho
de Carualho.

De 7 de maio.

ff. 59 V.- Prol1izão porque V. Mag." fes m.CO prouer digo
Prouizão da Seruentia do offo de Escriuão ela
Almotaceria ela Villa da Cacho ira co~edida a
João Duarte da Costa.

De 23 de junho.

ff. 60. - Prouizão da Seruentia d off.o de Escriuão das
Entradas e sahidas do tabaco desta Cidade pro
uido em Franc.o de Salazar.

])e ~2 de junho.

ff. 60 v. - Prol1izam de Guarda mar lo tabaco desta Ci
dade, concedida ao Cap.11l Joam de Couros Car
neiro.

Da. ChtÜL da. pl'eeedenLe.
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ff. 61. - Prouizam da Seruentia do officio de Juis dos 01'

phãos da Villa de Seregipe do Conde, prouido
em Izidoro Henriques de Mendoça.

De 7 de julho.

ff. 61 V.- Prouisão do off.u de Prou.or das faz. as dos defun
tos, e ausentes da Cap.Dill. do Spiritu Santo, pro
uido em Antonio Carualho de Aseuedo.

De 3 de julho.

ff. 62. - Prouisão do off.o de Escriuão dos orfãos desta
Cidade, passada a Manuel Lopes de Aseuedo.

De 10 do julho.

ff. 62 v. - Prouisão do off.o de Tabellião da Villa de Sere
gippe do Conde, passada a Joseph Tauares da
Costa.

Da data da pl'eeedellte.

Prouisão de requerente do numero, prouido em

João Reis da Costa.
Do 9. de julho.

ff. 63 V.- Prouisão do off.o de Escriuão de Meirinho desta
Cidade, e infanteria, prouido em Manuel de Ara
hujo Falcão.

De 16 elo julho.

ibid. - Prouizão da Séruentia do officio de Sollicitador
de Cauzas da Villa de Sam Franc.O prouido em

Manuel Affonso Payua.
De 14 ele abril.

ff. 64. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão do
Alcayde da Villa de Seregipe do Conde prouido
em Fernão Rodrigues da Silueir.a.

De 12 de jnlho. ,.

ff. 64 V.- Prouizão da Seruentia do Of(ICio de Escriuão da
Ouuedoria geral do Crime desta R."m. prbuido

em P.o Pereira de Castro.
Dlol 27 de julho.
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ff. 65. - Prouizão da C:eruen(a do off.o de Meyrinho da

Correição desta Cidade, prouido em Mathew;

Dias da Silua.
De 17 cle fi "·osto.

ff. 65 v. - Prouizão de Escriuão da Cam.m de ltamaracá

passada a Manuel de Souza Soares.
De 1G de j llJlllO.

ff. 66. - Prouizão de T."lll publico elo judicial e notas da

ela Cap."ill de ltamaracá passada a 1\1.c1 Dantas

de Bulhoens.
Da data. lb ])l'úuedolllú.

ff. 66 v. - Prouisão dos officios de Alcaide, e Meirinho da

Ouueeloria da illa ele forto Seguro; prouido cm

Gonçallo Frr."
De 27 de ago, tu.

ff. 67. - Prouizão ele Escriuão da Vara de Meirinho elas

fazen las dos defuntos, c auzentes da Camera

desta Cid." passada a Bras Gomes da Fonceca.
De 2D de agosto.

ff. 67 V.- Prouizão porque V. 'lag." fes m.C
" prouer a Pas

choal Roiz da Sylua da seruentia do officio de

olicitaelor das Cauzas da Faz." Real nesta Ci

dade.
Do 1.0 do agosto.

ff. 68. - Prouizão de T.'"l1 da Vilb de São Fran.co de Se

regippe do Conde passada a Joam Vanique Lci

tam.
Do ~D cio flgo~lo.

ibid. Prouizão ele Juis elos orphãos e e:;criuão da Cam!"
da Villa das Alagoas pJ.ssaela a Fran,"o de Albu

querq e Mello.
De 25 de :tgosto.

fr. 68 v. - Prouizão de Mcy:o da arrecadação do Tab.o elesta

Cidade, passada a Manuel Peyxoto da Sylva.
Do 20 de agosto.



ff. 69. - Prouisão do off,o de Escriuão do ALnox." do 1\110r
1'0, passada a Manuel Simoens de Mello.

De 5 de septembro,

ff. 69 v. - Prouizão de Almox." da Capitania dos Ilheos,
passada a Diogo Machado de Figueiredo.

De 14 de ,·el,temOl'o.

Ff. 70. Prouizão do Alcaide desta Cidade, passada a
Joam ogueira Pinto.

Do 12 elo "eptembl'o.

ff. 70 V.- Prouizão de Mey.'o do CamFo desta Cid.", pa~

sada a Roque Soares Vieyr?
I'e 13 ele julbo,

ibid. Prouizão de Inqlleredor, Contador e destribuidor
da Villa da Cachoeyra passada a M.ol Roiz da
Sylua.

De 15 ele septornbro.

ff. 7 I. Prouizão de Ouv.or da Capitania de Porto Se~.

guro, passa la ao L.do Manuel Rodrigues Cabral.
De 26 ele fo)(embl'o .

. ff. 7I V. - Prouisão de off.o de Guarda mor do tabaco, pro
uido em o Cap.1U JOãO de Couros Cam.ro

De 20 ele juluo.

ff. 72. - Prouizão cL Escriuão das faz.as dos defuntos e
auzentes, capellas. e reziduos desta Cidade: F ran
c;sco- Dinis da Costa.

Do 2 de ~c.i)llmLl'o,

ff. 72 V.- Prouisão le Alm x.o da fortalesa do Morro pro
uido em Mal1lLI Simoens de. Mello.

De 3 de oetubl·o.

ff. 73. Prouizão da Ementa e Conferencia do TaL." pas
sada a Manuel Lobo de Souza.

Do 9 eb octuuro.
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fL 73 V.- Prouizão da Seruentia do off.o de Meirinho do
Campo da VilIa de São Franc.o de Seregjpe r'ro
uido em D.oS da Costa Braga.

Do 16 elo octubro.

- Prouizão da Seruentia do oft.b tde Meirinho do
." . I

Campo da Villa da Cachoeyra pr.6:uid~: em Lu is
Soares de Casto.

Do 17 de octubro.

ff. 74 v.-· Prouizão de Escriuão dos or[ãos da Villa de São
Francisco de Seregippe do Conde passada a Ge
raldo Gomes Moreira.

De 20 de octubro.

"ibid. - Prouizão da seruentia do off.o de Taballião da
Villa de Jagoaripe prouido em Bern.uo Botelho
Fr."

Da elata da pl'eceelen te.

ff. 75. Prouizão da Seruentia do off.o de Escriuão dos
orphãos desta Cid." prouido em Miguel CoeUio
de Albuquerque.

De 23 de oetubro.

ff. 75 v.- Prouizão da seruentia do off.o de Escriuão do
Almoxarifado do Morro prouido em Diogo Luis
de Oliueira.

De 26 ele octubro.

ff. 76. Prouizão da seruentia do Off.o de Escriuão da
Vara de Meyrinho da Correição desta Cid." pro
vido em Simão da Costa Rego.

Da data ela prccedente.

ff. 76 v. - Prouizam da Seruentia do ofro de Escriuam da
Vara de Meirinho das execuçõens da faz." Real
deste Estado prouido em João de Azeuedo.

De 17 le octllbro.

ff. 77 v.- Prouizão dã Seruentia dos officios de Portr.° e
Sellador da Chancellaria desta R."lll, prouido em
Antonio da Costa Barretto.

De 8 ele novombro.
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fr. 78. - Prouizão ela seruentia do officio ele Escr:uão da
Proue loria ela Comarca, prouido em Manuel
ROlz de Souza.

De 2D de no,em bro.

fr. 78 V.- Prouisão elo officio de Meirinho' do Campo da
Villa ele ]agu::trippe, passada a Fran.co GIz Cor
denis.

De 20 tle novemLro.

ff. 79.

ibid.

Prouisão ele Requerente da Villa ele Seregippe
elo Conele, passada a Silvestre Fd da Silua.

Da data ela, }1'eccelentc.

Prouisão elu off.o de Escriuão 'elas Appellaçõens
e Aggrauos desta Cidade, passada a Manuel Luis

Velho.
D 22 el novembro.

ff. 79 v. - Prouisão do off.o de Meirinho da Ouuedoria ela
Villa de Guayana, passada a M.c' Pinto da Af

foncequa.
Da data ela precedente.

ff. 80. - Prouisão elo off.o de Thez.o da Chancellaria pas
sad::t a Fran. co da Silua Teixeira.

De 24 de no,embro.

ff. 80 V'-. Prouisão elo ofr.° de Meirinho elo Estanco das
Cartas ele jugar e Sullimão elesta Cap.lIill passada

a Domingos Frr." Lixa.
D~ 22 de novembro.

ff. 8 I. - Prouisão do off.o de Escriuão da faz." R.I ela
Cap.nil\ elos Ilheos, passada a Nemo Ali Masca-

renhas.
De 21 de no,embro.

ff. 8 I V. - Prol! isão 10 off.° ele Tabellião ela Villa ele Sere
gippe do Conde, passada a l'v1."' Marques de

Aseuedo.
De 24 de novembro.
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ff. 82. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Vara de Meirinho do Campo desta Cidade, pro
uido em Manuel Caru.o Ribr.°

De 10 de 110VCI11Ul'O.

ff. 82 V. - Portaria p." Pedro Fran. co Lx. ll, scruir os officios
de Inquiridor, Contadar, e Destribuidor desta Ci
dade.

De 17 de dezembro.

ibid.

fC 83 V.-

Prouizão da seruentia do officio de Escriuam da
Vara de Meyrinho da RlllII deste Estado prouido
em Felliciano Borges Aranha.

De 15 ele dezcmUI'O.

Proliizão da Seruentia elo O:f.o ele Inqueridor,
Contador e destribuidor da Villa de São Franc.o
de Sergipe do Conde, prouido em Ant.° Soares
Rangel.

Do 20 de ckzcmul'o do J'ofCl'ido anno do 170

Almox." das Arnns e mu
concedido a Ant.° Gli

fC 84. - Prouizão do officio de
niçãens desta Praça,
Pena.

De 18 de ja !loiro de 1 O:J.

Prouisão de Mey.r° das Execuçoens da
desta Cidade, con:. lIl1 a D.oS Fr." Lixa.

Do lZ de .::moiro du mesmo anno.

I

faz." R.

fC 85. -

ff. 85 V.-

ff. 86.

ProuizC:o da seru~nt'a c~o offic'o de Escriuão da
Vara de Mej.To do Campo da Villa de São Fran
cisco passada a Joam Coelho de Lemos.

De 17 el janeiro,

Prouizão da seruentia lo arCo de tabellião desta
Cidàde, e Escriuão das Sesmarias della prouielo
em Manuel Affonço da Costa.

J e 29 de j:lncil'o do dieta anilo do 170a,

Prouizão da Seruentia elo off. o de Patram moI' da
Ribr." des~a Cid,· provido em Roberto da Costq..

De 15 ele dezemuro de 1708.
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fC 86 v. - Tabellião desta Cid." João Pc" dos Santos.
Do 11 cle feíCl'eil'o de 170a.

ibid. - Proulzão dos officios de Escriuão da Cam!" e
orfãos, Almotaceria e Tabellião publico do judi~

cial e notas la villa do Penedo Capitania de
Pernambuco prouidos em o Alferes Gp.ar Frz de
Crasto.

De 6 cle fevereiro do mesmo anilo.

ff. 87. - Escriuão do Thezouro, e me) as annatas, Mathias
Miranda de Oliueyra.

De 1D do fevereiro.

ff. 87 V.- Portaria p.a. Pedro Correa de Vasconcellos seruir
o off." de Escriuão da Cam. m da Villa da Ca
choeira.

De 23 cI fu\el'eil·o.

fr 88. - Prouizão da Seruentia do ofro de Alcayde da
illa de . S.m da Ajuda de Jagoaripe concedida

a Joseph Roíz da Costa.
De 21' cle fe\ercil'o.

ff. 88 v.-· Prouizão da eruentia dos officios de Inqueredor,
Contador e destribuidor da Villa de Jagoarippe
concedida a Ant.° Frz da Silua.

De 2 tle fUlereil'o.

f( 89. - Prouizão da seruentia le Escriuão da Vara de
Meirinho do Campo ela Villa de N. S.m da Ajuda
de Jaguarippe concedida a M.',j Moreira Ta

uares.>
Do 4 de f ·yel'eiro.

ff. 89 V.- Prouizão da seruentia do off.o de Escriuão da
Chancellaria ela R.'''" d ste Estado concedida a

Franc." Frz Frr."
De 21 cle fo,er il'o.

ff. 90. - Prouizão do off." de Escriuão los Contos lesta
Cid." concedida a Ant.° Alz Sisto.

De 22 do fevcreu:o.
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ff. 90 V.- Prouizão dos officios de TabalEão, E!?criuãO da
Cam.''', Orphãos e cbs fazendas los def lu

• e au
zentes da ilIa de Porto Seburo, provido em
Mathias Munis Darrêtto.

D 28 de fe\'cl'cil' .

ff. 91. Prouizão da seruentia elo off.o de 1\1 irinho das
faz."s dos defuntos e auzentes da Comarca desta
Cid.e

, concedida a Gaspar GIz Coelho.
De 18 de fuy Teiro.

ff. 91 V.- Prouizão la Seruentia do officio de Escriu'ãQ da
Correição da Ouuedoria da ComJ.rca desta Ci
dade, prouido em Gonçallo Cabral de Mello.

D 2D de j:lDcil'o.

ff. 92. Prouizão concedida a P.o Correa de Vas.'"S da
Seruentia do officio de taballião da Villa da Ca
choeira.

De 5 de março.

, ..

ff. 92 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Solicitador
de cauzas da Villa de S. Franc.o de Seregipe do
Conde, concedida a Gregorio de Negreiros.

De G d' março.

ff. 93 V.- Prouizão da Seruentia do ofr." cL Escrivão das
Entradas lo tabaco desta Cid." prouido em Franc."
de Salazar.

De 27 de l\J\·el'eiro.
<.

ff. 94. - Prouizéio do off.o de Tabellião desta Cidade, pas
sada a Lourenço Darbosa.

De 26 ele março.

ff. 94 V.- Prouizão concedida a Daniel Archanjo da Ser
uentia do off." de Escriuão da Cam. r

,' da Villa de
N. S.m do Roz.ro da Cachoeira.

De 17 de fevereiro .

. - -
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ff. 95. - Prouizão da Seruentia dos officios de Escriuão
das execuçoens, Almotaceria, Inqueredor, Conta
dor, destribuidor. aval1iador, e Partidor dos 01'

phãos da Villa do CayrG, prouidos em Franc.o
dos S.IOS da Silua.

De 7 de março.

ff. 95 v. - Prouizão concedída a Saluador Dorta ReCTo da
da Seru ntia do off.o de Feitor e Sellador da
Alfandega desta Cidade.

De 3 de ,bril.

ff. 96. - Prouizão da Seruentia do off.o de requerente de
Cauzas da Villa da Cachoeira, prouido em Ma
nuel ele Souza.

De 23 ele março.

f{ 96 V.- Portaria para seruir de Patrão mor desta Cid."
Jozeph Fri.

De 13 dI} abril.

ff. 97. - Prouizão da Seruentia dos officios ele Contador,
Inqueredor, Destribuidor e Escriuão da Almota
ceria da Villa das Alagoas prouidos cm Lazaro
de Barros.

De 11 ]c abl'il.

ff. 97 V.- Prouizam do officio de Almox." da Cap.nill de
Itamaracá, concedida a Francisco Ali de Vas.c°s

D 10 de abril.

ff. 98. - Prouizão dos officios ele Prouedor das faz."" dos
defuntos e auzentes e dos orphãos àa Cap.nill de
Porto SeCTuro prouido em Gualter ele Abreu

b '

Roixo.
De 9 le abril.

fI. 98 v.. - Prouizam' do officio de Juis dos orphã:Os da Villa
de Jagoarippe, concedida a o Capitam'Joam Duz .

de Macedo.
De 13 de abril.
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ff. 99. - Prouizam da Seruentia do officio de taballeão
desta Cidade, prouido em Domingos GIz Ramos.

De 17 de abril.

ff. 99 v.- Prouizam da Seruen tia do officio de Solicitador
de Cauzas da Villa da Cachoeira, prouido em
Bernardo RoIz.

De 19 elo abril.

ff. 100. - Prouizam de Sollicitador dos auditorios da Villa
de Seregipe do Conde, concedida a M.o1 Alz
Frr.~

De 25 de abril.

ff. TOO V.- Prouizam do officio de Escriuam dos C itos da
faz. n desta Cidade concedida a Franc.o Frr.~

De 23 ele abril.

ff. rOI. Prouizão de Porteiro e Guarda Liuros da Caza
da Faz.n R. I passada ao Ajudante Jiculao Bar
boza.

De 10 de maio.

ff. ] 01 V.- Prouizam da Serllentia do officio de Patram mor
da Ribr." desta Cidade provido em ]ozeph Fri.

De 15 10 maio.

f{ 102. Prouizão da Seruentia dos officios de taballeão e
. escriuam da Cam. rn da Villa de Boipeba, proui

dos em Franc.O Frr.~ da Costa.

De 24 de maio.

fr. 102 v.- Prouizam da Serllentia dos officios ele Inqllercdor
e Contador desta Cic1ad , concedida a M.c1 de.
Souza Campos.

De 30 de ab)'il.

ff. ]03. - Proui,zam de taballeão da Villa da Cacho Ira con
cedida a Franc.o Alz Tauora.

De 26 ele maio.
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ff. 103 v.- Prouizão da Scruentia do officio de Alcayde da
Villa de S. Franc.o de Seregipe do Conde, con
cedida a Luis Carn. ro dos Sanctos.

De 14 de fo,cl·ciro.

fI. 104. - Prouizão do off.o de Thez.o das faz. os dos defun
tos, e auzentes da Comarca desta Cidade, pro
uido em o Cap.m Joseph de Arahujo Rocha.

De 6 de junl.o.

ff. r04 v. - Prouizão do off.o de Thez." das fazendas dos de
funtos, e auzentes desta Cidade, prouido em o
Cap. m Joseph de Arahujo Rocha.

DIl da ([\, eln pl'eeedcnte.

ff. lOS, Prouizão do ofLo de Meirinho do Contrato dos
vinhos desta Cidad , prouido em Gregorio Soares

Reis.
D' 7 de junho.

ff. lOS V.- Prouizão de Escriuão da Cam.m
, e or[ãos da

Villa de Jaguarippe, concedida a Diogo Pr.o de

Barros.
De 10 de junho.

ff. rc6. - Portaria p.o Pedro Fr.co Lx." senllr os officios de
Inquiridor, Contador, e destribuidor desta Ci

dade.
De 17 de jllnho.

ibid. Prouizão do off.° de Escriuão da Correição de
Seregippe DeI Rey, passada a Alexandre Lopes

Flores.
Da data da prece lente.

ff. 106 V.- Prouizão da Seruentia do' off.o de Escriuão da
Vara do Meirinho da arrecadação do Donatiuo,'
provido em Belxior Teixeira Pimentel.

De 11 de junho.
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ff. 107. - Prouizão da Serue~tia do off.° de Escriuam da
arrecadaçãó do Donatiuo, prouido em Manuel
Gomes Thomé.

Da data, da preceílellte.

ff. 107 V.- Prouizão le Solicitador de camas dos auditorios
da Villa de Sam Franc.o de Serigipe do Conde.
concedida a Manuel Ribr.o de Souza.

De 25 d abril.

ff. lOS.·- Prouizao do officio de Juis dos Orphãos da Villa
de Seregipe do Conde, prouido em Izidoro Hen
riques de Mendonça.

Do 1." de julho.

ff. 109. - Prouizão do officio de tabaleão da Villa de Ja
goarippe prouido em D.oS Affonço Reigozo.

De 20 ele jlll1b'o.

H. 109 V.- Prouizão da Seruentia dos off. os de Escriuão da
Cam.'" e Almotaceria da Villa de Seregipe do
Conde,. prouido em Hyacinto Dantas Barboza.

De 21 ele jnnho.

fr. 110. - Prouizam dos officios de taballeão, Escrillão dos
orphãos, defuntos e auzentes, Rezidllos e Capel
las da Capitania de Ser gipe DeI Rey prouidos
em Niculao de Souza Furtado.

De 11 llc junho.

fr. 110 v. - Prouizão do off.o de Contador geral da faz." Real
deste Estado, prouido em Bertholameu Gli Pi
nhr.°

Dt; 3 do junho.

ff. II T. - Prouizão dá Seruentia do officio de Armeiro dos
Almaz·ens desta praça, pro~lido em Manuel Fer
ras Lima.

De 15 de julho.

ff. I I 1 V.- ProuiZJ.m do ofli..::io ele Solicitador de cauz:.lS da
Villa de Seregipe do Conde, concedida a Ignacio
C.)~lho de Carualho.

De 20 de julbo.
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ibid.

ff. 114.

ff. ] 12. - Portaria para Ant.° de Oliur.n de Barbuda seruir
de taballião desta Cidade.

Do 27 elo julho.

ff. I 12 V. - Portaria para JOãO de Araujo servir o officio de
tabellião publico do judicial e notas e escrivão
das sesmarias da cidade da Bahia, no impedi
dimento de Manuel Affonso da Costa.

Do ~9 do julho. Som titulo.

- Prouizão da Seruentia do off.o de Taballeão da
Villa de Sam Franc.o de Seregipe do Conde pro
uido em Jozeph Tauares da Costa.

Do 27 de julho.

ff. 1 13. - Prouizão da Seruentia do officio de Escrillão da
Vara do Alcayde da Villa de Jagoarippe prollido
em Ant.° Correa dos Santos.

De 18 de julho.

ff. II 3 V.- Prouizam da Seruentia dos officios de Escriuam
da Ouuedoria, faz. n Real, Almotaceria, e tabalião

publico da Villa de Porto Seguro, prouido em
M.el Neto Cruz.

Do 20 ele julho.

Prouizão da Seruentia do officio de Meirinho da
arrecadação do Donatiuo, prouido em Joseph Si

mão de Oliur.n

Do 23 de julho.

ff. 1 I4 v. - Prouizão de Solicitador de Cauzas da Villa de
Seregippe do Conde concedida a Manuel Affonço

Payua.
De 29 do ju.lho.

ff. II S. - Prouizão de Mey!~ da arrecadação do Tab. o M.el

Peyxoto da Sylua.
De 16 de figcstO.

ff. I IS V. - Prouizam da Seruentia do off.o de t?-balleão da
Villa de Santa Luzia prouido em Franc.o de Mag.e'
da Cam.m

Do 12 do agosto.
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ff. I 16. - Portar.ia de Contador, Inqueredor, e destribuidor
desta Cidade, passada a Pedro Fran.co Lix.n

De 19 ele age.sto.

ff. I 16 V.- Prouizão da Seruentia do off.o de Escrillão da
Vara de Meyrinho desta Cicl.e e Infanteriu., pro
uido em M:' Ant.o da Silua.

De 20 de agosto.

ff. II 7. - Prouizão concedida a Ant.° Carllalho de Azelledo,
do cargo de Prouedor das faz."° dos defuntos e
auz."O da Capitania do Spirito Santo.

De 16 de agosto.

ff. I 17 V.- Prouizam do off.o de Meirinho da Correição desta
Cidade, prouido em Mathias Dias da Sylua.

De 27 de agosto.

ff. I 18. Prouizão da Seruentia do officio de taballião da
Villa de Sam Franc.o concedida a JOãO Vanique
Leitão.

De 31 de agosto.

ff. 118 V.- Prollizão da Seruentia do off.o de Escriuão da
Vara do Alcayde desta Cidade, prouido em Bras
Gomes de Affonc."

De 30 de agosto.

ff. I 19. Prouizão da Vara do Alcaide, digo de Escriuão
da Vara do Alcayde da Villa de Seregippe do
Conde concedida a Fernando ROlz da Sylueira.

Da data da preeeden te.

ff. II9 V.- Provisão de Solicitador dos feitos da faz." R.I pas
sada a Paschoal ROlz da Sylua.

D I.' de agosto.

ff. 120. - Prouizão da Seruentia do off.° de Escriuão do
donatiuo do Dote de Inglaterra, concedida a Jo
zeph Simão.

De 3 de s ptembro.
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ff. I io v. - Prouizão do ofr.o de Meirinho da arrecadaç~odo
Donatiuo do Dote, e paz concedida a Jozeph da
Cunha de Aguiar.

De 5 de sept tnbl'o.

Prouizão do off.o de tabelleão desta Cid." prouido
no Capitão Luis Frz do Valle.

De 17 de . eptem bl'o.

ff. 121 V. - Prouiz1.to da Seruentia do off.o de Meirinho do
Campo da Cidade de Olinda, prouido em Ant.°
da Costa Lemos.

De 1 de septembl'o.

Prouizão da Seruentia do off.o de Alcayde da
Villa de . S."" do Rozario da Cachoeira, prouido
em Antonio GIz Homem.

])e 7 de julho.

ff. 122 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Ementa e conferencia da arecadação do sabão
desta Cid." prouidb em Manuel Lobo de Souza.

D 30 de . eptembl'o.

ff. 123. - Prouizão concedida a Manuel Rolz da Silua da
seruentia dos officios de Inqueredor, Contador e
destribuidor da Villa da Cachoeira.

De 8 de eptcmbl'o.

ff. 124. - Portaria p.a Pt.dro Fran. o Lx: serUlr o off.o de
Inqueredor, e Contador.

De H d OC-Lubl'o.

ibid. Prouizão de Requerente para todas as cauzas da
S.la Caza da Miz. ra desta Cidade e prezos qu
ella liura som. t

" passada a Seb:m Ribr.o
De 13 de oc:tubl'o.

ff. 124 v. - Prouisão de Juis dos Orphãos da Villa dos Ilheos
passada a Fra.ncisco Teyxeyra Guedes.

De 7 de octubro,
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ff. J 25. - Prouisão de Prou.or da fazenda R.I da Capitania

dos Ilheos passada a Andre Viegas Pereira.
De 5 de oeiubro.

ibid. Prouizão da Seruentia do officio de tabelliã:o da

Villa de Jagoarippe prouido em Bernardo Bote

lho Fr.e

De 18 de octubro.

ff. J 26. Prouizão de Escrinão do Mey.ro das fazendas dos

defuntos e abzentes da Comarca desta Cidade

passada, a Manuel da Motta.
De 23 de octubro.

ff. J 26 V.- Prouizão de Escriuão da Vara do Mey.ro das

Execuçoens da faz." R.I desta Cid.e prouido em

João de Azeuedo.
De 17 de oetubro.

ibid. Escriuáo dos Orphãos desta Cidade Miauel Coe

lho de Albuquerque.
De 23 de octubro.

ff. J 27: Prouizão da Seruentia do off.o de Escriuão da

Vara de Meirinho das faz."' dos defuntos allz. te"
concedida a M.el da Mata.

De 30 de octllbro.

ff. J 28. - Prouizão da Serllentia do off.o de Taballião desta

Cidade prouido em Ant.° de Olillr." Barbuda.
De 2 de novembl'o.

ff. 128 v. - Prouizão da Seruentia do off.° de Meirinho cio

Campo desta Cid.e prouido em Roque Soar s
Vieira.

Do último de scptembl'o.

ff. 129. - Prouizão de Almox.e da fortaleza do Morro de

São PallIlo concedida a Manuel Simoens de MeIlo.
De 5 de novembro.

ff. 129 V.- Escriuão da Vara do Mey.'·o da Correição desta

Cid.e Simão da Costa Rego.
De 2 de novembro.
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ff. 134.
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ff. J 30. - Prouizão concedida a Manuel ROlz de Souza, da
Seruentia do off.o de Escriuão da Prouedoria ela
ela Comarca desta Cidade.

De 4 de novembro.

ff. 130 v. - Prauizão da Seruentia do off.o de Escriuão dos

Orphãos da Villa de S. Franc.o de Seregipe do
Conele, prouido em Giraldo Gomes Moreira.

De 23 de Jlovembl'o.

fr. T3 I V. - Prauizão concedida a Domingos da Costa Braga
da Seruentia do off.o de Meirinho do Campo da

Villa da Cachoeira digo da Villa de Seregipe do
Conde.

D· 21 de novembro.

Prouizão ela Seruentia do off.o de Escriuão do

Almoxarifado do Morro prouido em Diogo Luis

de Olíur."
D 27 de no,embro.

ff. 132 V.- Portaria ela Seruentia do offo de Taballeão da
Villa de S. Franc.°, concedida a Carlos Bautista

de Souza.
De 7 de dezembro.

Portaria concedida a Hyacinto Dantas p.n serllir
de Taballeão da Villa' le São Franc.o

Dn, datn. da precedente.

Prouizão concediela a Franc.O Dinis da Costa da
Seruentia do off.° de Escriuão da Prolledoria elas
faz.'" dos defuntos, e auzentes.

De 25 de oelllbr .

ff. 133 v. - Portaria concedida a Ant.° de Freitas do Amaral,
p." seruir ele Taballeão da Villa de Seregipe do
Conde.

De 10 de dezembro.

Portaria concedida a Aluara Soares Rangel para
seruir de Inqueredor, Contador e Destribuidor da
Villa ele Seregipe do Conde.

De 18 de c!ezelllbl'ú.
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ibid. - Prouizão porque digo Pronizão concedida a Pe Iro
Pr." de Castro da Seru ntia de Escriuão da Ou
uedoria eral do Crime.

De 12 de septembl'o.

ff. 135. - Prouizão de Tab.nm e Escriuão dos orphãos das
Alagoas concedida a Barnabe do Couto Lemos.

De lD de dezembro.

ff. 135 V.- Prouizão concedida a Theodozio de Mesquita, da
Seruentia do off.o de taballião da Villa da Ca
choeira.

De 1 de el·zembl·o.

ff. 136. - Prouizão do off.o de Continuo, e Guarda L.0s da
Caza da Arrecadação do tabaco desta .Cidade,
toncedida ao Ajudante Ant.° de Andrade Vi
diga!.

De 19 de dezembro.

ft. 136 V.- Prouizão concedida a Manuel Caru.o Ribr.o da
Seruentia de Escriuão da Vara de Meirinho do
Campo desta Cidade.

De l' de d 'zembl'o.

ff. 137. - Prouizão concedida a Felliciano Borges Aranha
da Seruentia de Escr:uão da Vara do Meyrinho
da Rnln deste Estado.

D, 17 de !ozembl'o UO dieta anilo elo 1709.

ff. 137 V.- Prouizão da seruentia do ofro de Escriuão das
Entradas lo tabaco desta Cidade prouido em
Jozeph los Sanctos Fialho.

De 3 d janeiro do 1710.

ff. 138 V.- Prouizão concedida a Ant.° Ali Sisto da Seruen
tia do off.o de Escriuão do Thezouro e me) as
annatas desta Cid.o

Da data da pl'<lccelente.

ff. 139. - Prouizam da Seruentia do off.o de Enqueredor,
Destribuidor e Contador desta Cidade concedida
a Phelipe Cordr.o de Medina.

De 18 ele d ZCn1bl'o de 1709.
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fC '39 V.- Prouizão la Seruentia do off.o de EscJ::iuão da
faz." Real da Capitania dos Ilhc03 prouido em
Nuno Ali M."·

De 8 ce janeiro de 1710.

ff. 140 v. - Prouizão do Lugar de Requerente do numero d4.
R.lLlIl deste Estado, concedida a Franc.o de Souza
Pr.n

De 20 do janeiro uo mesmo anno.

ff. J 41. - Prouizão concedida a Manuel de Alm.dll Coutinho
da Seruentia do off.o de Escriuão de Vara do
Alcayde da Villa de Jagoarippe.

Da da ta UtL j1l'eeedenie.

ff. 141 V. - Prouizão de taballião desta Cidade concedida a
Manuel Affonço da Costa.

De 18 de janeiro.

fL 142 V. - Prouizão do ofCo de Meirinho das execuçoens da
faz." Real deste Estado, concedida a D.oS Frr."

Lixa.
De 24 ele janeiro.

Portaria p." Ant.° de Freitas do Amaral seruir
de Taballião da Villa de Seregipe do Conde.

De 20 ele fevereiro.

ibid. Prouizão concedida a Gonçallo Cabral de lello,
da seruentia do off.o de Escriuão da Correição

desta Cidade e sua Comarca.
De 14 ue fcyC'l' -iro.

fC 144. - Portaria p." João de Arahujo da Silua serUlr de
Escriuão dos aggrauos e Appellaçocns.

De 28 de feyerei 1'0.

ibid. - Proulzam da Seruentia do officio de Meirinho do
Campo da Villa da Cachoeira, prouido em Ant.u

Gil da Rocha.
De 20 ele fe\-ereiro.
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fr. 144 v.- Prouizi"Lo da Seruentia do officio de Escriuã:o da
Vara de Alcay le da Villa da Cachoeira, prouido
em Bernardo Rolz.

D 28 de fcv J'ciJ'o.

fr. 145. - Prouizão concedida a Ant.° Soares Rang 1, 10
off.o de Destribui 101', Inllueredor e Contador da
Villa de São Franc.o

De 8 de março.

fC 146. - Prouizão de taballião da Villa de Seregipe do
Conde concedida a Manuel Marques de Aze
uedo.

De 21 de janeiro.

ff. 146 v. - Prouizão do off.o de Escriuão da Chancellaria
concedi la a Franc.O Frz Frr."

De 21 ele felcreiro.

fC 147. - Prouizam concedida a Gaspar Glí Coelho, da
seruentia do officio de Meirinho das faz. as dos
defuntos e auzentes da Comarra desta Cidade.

De 2 ele fe\'ereiro.

ff. 147 v. - Prouizam do off.o de requerente da Villa da Ca
choeira, prouido em Manuel Caldr." de Carualho.

De 6 de março.

ff. 148. - Prouizão por que V. ilag.c [as 111. CO conceder a
João Coelho de Lemos a seruentia lo ofCo le
requerente da Villa de S. Franc.o de Seregipe
do Conde.

De 7 ele fevereiro elo rcferido anDO de 1710.

83. Chartas régias dirigidas a d. João de Lencastre, a
d. Rodrigo da Costa, a Luis Cesar de Menezes e a d.
Lourenço d'Almada, governadores geraes do Estado do
B razil, nos annos de 1698 a 1710, e respostas d'estes.

S m titulo.

'ópia moderna do li-;To de regi. Lo. 011 'La de 153 tI num.
28 X Hl cent.

Cad. .E~: .
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Contém:

11. I. - Se7It titulo.
Datada de Lisboa a 12 de janeiro de 1698.
E' relativa á redllcção da moeda na capitallia, elo Per

nambueo.

ff. 2. Casa da moeda do Rio ele Janr.°
Da dnLa da precedente:

ff. 3. - Casa da moeda ela Bahia.
Da mesma data.

ff. 4. - Carta sobre se tomarem contas ao Almoxarife
das moniçães deste Estado, e ao Thesour.o Geral
elella.

Datada de Lisboa cm 17 de dezembl'o ele 1701.

ff. S. - Resposta.
Datada eb Bahia a 30 ele nJosto de 1702. De d. Ro

drigo da Costa, po. to que a cJu\.l'ta régia a que responde
io se, eomo a pr cedentes, dirigida a d. João de Lencas
tre: seu nntcees.or no govêrno.

ff. 6. - Carta sobre S. Mag.e approvar a creação ela Villa
de Santo Antonio do Rio das Caravellas.

Es ripta de Li..boa a 7 de junho de 1701 e dirigida
a d. João de Le]){;astre.

ff. 7. - Carta sobre o assento q. se fez ela Companhia
real de Castella, e França, de quarenta e oito
mil peças de India, introdusidas na America em
termo ele elez annos. - Ultramarino.

Datada da Bahia a 25 de junho de 1703 escripLa
por d. Rodrigo da Coo ta.

ff. 8. - Minas elo Rio ele S. Fran.eo

Datada ]e Li. boa a 20 de abril de 1701 e dirigida :"
d. J aão de Lenca tre.

CARTA' DO CON 'ELHO ULTRA IARINO COM \. SUAS RES

POSTAS.

ff. 9. - Carta sobre ficarem subordinadas as Capitanias
do Assú, e Rio Grande ao Governo Geral, sem
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embargo de se unirem ao de Pernambuco, e
acerca do soldo q. se estavão devendo aos Pau
listas, e se lhe não faltar com o pagam.to, e não
teve resposta.

Datada d' Li::;uoa a 19 de janeiro de 1702 o lirigida

ao supra mencionado go,'ernlldor.

ff. Ia. - Carta sobre as tropas de cavaIlos, q. S. Mag.o
manda se formem nesta Cidade ela Bahia.

D Li boa o datada. a 21 de abril do mesmo anno.

Sem de ignação nominal do o-overnador a quem é in lore

çada.

ff. I r. Carta sobre o caroá e carrapicho.
Datada de Li:;boa a 1 de:11 ril do mesmo anno de

li02, e

Com. = Sellr. D. Rodrigo da Custa. S. Mag.e ij D o:
guarde, me n1: nd~. r meLter a Y. S. o papel iu

clu, o. t,. lhe ofl"rcC'eo nc:ta Corte o Dez.er Pedro. .
de Unbão ue Ca:tello Brallco 'obre o novo go-

lIOIO de lillbo, que se uescobrirüo (sic) no Re

cooca,o da Babia =

Ac. = esta noticia faciliLaní muiL a sua eulLura, e

a linntaní a fabl'jc'a delle. Deos guurde ...... 

José de Faria. =

Da data d'ésta cbarta du sevrctario d'Esb.do dos ne

gocio::; ultramarino: ,e'lleprohellue qne i. Roclt'igoda Costa

j;í era con. iuerado governador gorai do Bmzil em 18 de

abril de 1702. Com tTcito as::;im é, pois rm cbarta régia

de 12 d'cs e mez e anno, liI'jo'ida a seu aoteces,or', pll

blicada por A . 'ioli ás pp. 31 e 33 das suas llfemoria , se

-eoo Lém ~. J)OV~' d~. lia. nomeação. Entretan Lo, o me, mo

Aecioli e o viseonde de PorLo SeguI'o fazem-o emposs:~do

a 3 de junho. Abrell e J.Jima, pOI'ém (Synopsis) , o-dá 111

pos.. ndo a 3 de julho, dia e111 que realmente tomou d. Ro

drigo compta do ,Cll carg .

ff. 12. - Resposta.
DaLada dt. Bahia a 13 de oeLubro do dicLo anno de

1702.
e..'ta. SlI" chal'L~L diz o governador qllo r 'meLte amos

tra de umCL oulrct erva, a q. chmnão conopicho, que lhe.

-~LSsegUl'am ter l1uds d!ll'aç?ío que o caroá.
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Abren e Lima o Accioli tructam d'ésta materia e re
ferem-o o á cllal·ta do F.ecroturio Fal'ia supra citada e a
mrtdeixas ou filamentos de amuei (Pita, Agave americana,
diz Abreu o Lima), remcttido para Lisbott.

ff, 13. - Sobre as causas, que tiverão os homens de ne
gocio desta praça, p.n não acceitarem o q. S.
Mag o lhes concedeo p.n o negocio da India.

Datada d Li boa a 2 do maio do li'esmo anilo de
1702 e dil'igida ao dieto d. Rodrigo polo secretario d'Es
tado J o é de Faria..

ff. 14. - Resposta.
Datada da Babia a 11 de octllbro.

CARTA' DO SECRETARIO JOSÉ DE FARIA, \ Q. O DITO

SRR. D, RODRIGO DA CUST \ DEO RESPOSTA 1\0

AN O DE 1702.

Ff. IS. - Carta sobre a fortificação desta Praça.
Dataua de Li 'boa a 18 (:e abril.

C01ll. = Sei'ír D. Rodr:go da Costa. S. Mag." ç. Dcos
gllal'C!e me manda 1'0 'ommendar a V. S. que logo
qne chegue á Bahia =

E' ta. 'bart:t dá. razão ás p nuoraçõ..:s quc doixámos
feito ,i propo. ito da du ff. II.

Resposta.
Datada da Bah:a a 8 de o::tllbl'o. Responde ti prece

<l J1 Le.

ff. 17.

ff. 18.

Carta sobre levar fi os navios da frota Capel

lães.
DaLada de 13 de o ·tllb:'O e dirigida pelo go,ern:lc1or

ao ecretario lo E"ludo Faria om Lisboa.

Carta escripta de novo ao Secretario de Estado
Mendo de Foyos Pereira sobre varias noticias da

Bahia, e chegada, q. a el1a fez o dito Senr. Go

vernador.
Datada ela Bahia a 11 d' . ep lel1111'0.

00111. = ...... Com 54 dias de viagem eh gnei a esta
Cidade da Bnhia, auonc1o a'h i os navios, q. 1inhão
sahillo de Lisbon, .
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E logo em seU'uida diz o go\el'nador:
cc A 3 do julho me onLregou o Governo Gorul de 'le

EsLado D. João de LUDeastro, fi, quem TIoUO sueeedi. »

ff. 20. Carta sobre- as Minas de ouro desta Capitania,
e da do Espirita Santo.

De 12 de oeLubro. Do go\el'l1ador a José de Furiu.

ff. 21. - Carta de Roque Monteiro Paim, que acompanhou
a 2." via das cartas de S. Thomé, e não teve
resposta.

DuLada de Li. boa u 28 de abril.

ff. 22. - Carta sobre a notificação, q. se fez ao Capitão
mar da náo da India, e m. S pessoas, q. lhe pó
dem succeder.

DaLada da Bab.ia a 10 de oeiubro. Do governadol'
d. Rodrigo.

fr. 2.1. Sobre os Estrangeiros, q. assistem nas Minas de
ouro.

De 23 le ,'ptombro. Dirigida a ol-l'ei pelo dieLo go
vernador.

ff. 24. - Sobre o fallecim. to do Dez.ol' João da Rocha Pitta,
Chanceller da Relação deste Estado.

Da data supm.

Com. = Senhol'. A 2 de Agosto deste anno foi Deos
I'vido levar p." si o D.r João da Hoeha PiLLa, =

ff. 25. - Sobre os inconvenientes q. pódem resultar de se
dar liberdade a Marcellino Dias Silvestre.

De 20 de ,·eptembro. Dil'i<rida fi, 01-1' i pelo govor
nador.

Sobre os dous navios Fral'lceses, q. vão p." a
India, e arribarão a este porto.

Da da,ta d.L preeeden te.

ff. 29. - Carta sobre o q. obrou o Sefír. D. JOãO de Lan
castro no tempo q. governou este Estado.

Do 13 do agosto.
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Carta sobre o estado em q. se acha toda a 'Eu
ropa, principalm.c o nosso Reino, e que emquanto
não houver aviso de estar a guerra rota, se não
escandalise justam.c aos Franceses, nem aos Cas
telhanos.

Datada de Li"boa a 3 de "eptemul'o do 1703 e oS(;1'i
])ta ])clo sccrclario dos nogo~ios ultramarinos.

E' extel) a e de intel'ê::.;sc pam a hi 'toria do movi
mento politico la.' ]Jrincipues potencia dó velbo muudo
nessa epoeba, e da parte que neHes tomou rort Igal.

Gom. = Seul'. D. Roc1J-igo da Co.'la. S. Mag.· ...... me
manda participar a Y.m. q. depois do e de,olver
a 1i,.,.u (. havia feito com Elr i de lfrançu, e seu

Deto Felipe 5.· = e

Ac. = No R.eino não ba outra novidade. S. Mag.·, e
Altesas 10grão perfeita aude. =

ff. 36. - Resposta.
Datada da Babia a 2 de maio de 170J.

ff. 37. - Carta sobre pertender o R.da Arcebispo deste
Estado se lhe dê o sitio q. estava deputado p.a
Seminario.

Charta régia datada do 12 de dezembro de 1703.

ff. 38. - Resposta.
Datada da Babia a 29 d julho do me mo :1,11]]0.

O itio d que s -t1'acta fôm dado pltl':1 a fundaçito
do eminul'io pi e pal, ordenada. em 1569 p 10 rei d. Se
bastião ao 2.· bispo do Brazil, como providencia e encial ao
progresso da religião catholica tomad~t na juneta maO'na a
qlle se-procedêm na Meza da consci neia e orden., POl'
mandado d'aquol] rei. Toc1a\ia (como se-pótle ver em
Aceioli, 1I1emorias vol. IV, pp. 71, nota 22), até ao tempo
do ureebi po d. frei Manuel de Sanela I"'llez não tinha
tillo etreito essa fllndaçã , e ainda 1\.11005 depoi, já no
cOlllêço do pr sente seeulo, o al'eebi. po d. frei Fra.nci 'eo
d S. Dn.maso do Abrou Vi ira ~il'acUt,a do a lqlliril' edi
fieio apro])riado para o seu o labolocimollto, quando o eo
11 go J o. é TelIos do [0110Z0, doou para os'o fim as casas

de sua rosi 10neia"
Em abril de 1834 abriu· SCI o novo omwario arebie-
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piscopal ela Babia, estaLeleci lo no IIospicio da Palma,
occupado até 1823 pIos agostinbo d calço. de Portngal,
e para e se mister doado pelo imperador el. Pedro I. O
estabelecido nas casas do conego Telle. apenas funecionou
por algull1 tempo, até panca depois dú fali cimento do
zeloso prelado que o funcl{lra.

Do local con becido peIn. de ignação de sitio do semi
nal'io tracta o citado Accioli 110 vaI. IV, nota 18, das uas
Memorias.

ff. 39. Carta sobre a reedificação das trincheiras do Rio
Vermelho, fortes de Garcia de Avilla, do Cama
mú, e Morro de S. Paulo, e fortificação desta
praça, e entertim. to dos Capitães Francisco de
Estrate, e José de Moraes.

Charta régia, datada a 28 de septembro ele 1703.

ff. 40. - Rerposta.
De 4 ele março de 170,*.

CARTAS Q O SERR. D. RODRIGO ESCRE\ EO EM RE POSTA

AS DE S. MAG.", E DE MATERIA N VA, PELA SECRE

TARIA DE E TADO, \ E 'QUADRA, Q PARTIO EM 17
DE MAIO DE I 704.

ff. 43. Carta em q. S. Mag.e agradece ao Sefír. General
o zelo com q. se houve no governo deste Es
tado, e nas disposições p.a a defença desta praça.
Não teve resposta.

De 17 de sel:tembro de 1703.

fC 44. - Carta sobre não exceder a partida da frota o
termo determinado, q. é até o fim de Março.

De 16 de nov mbl'o de 1703.

ff. 46. - Resposta.
De 12 de oetubro elo mesmo anno.
Não re ponde á precedente cbarla, eomo se-vê ela

data; mal) fi, algllma que não foi lançada 01\ que o-fui cm
outro lagar.

ff. 47. - Carta sobre se dar conta do que resultou da di
ligencia q. foi 6.ser Pedro Barbosa Leal as Minas
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lo salitre. A resposta desta carta se escreveo
tJmbem pelo Estado.

E'eripta fi L:s'~oa a 8 de mal'ço elo dido al1]10.

ff. 48.

fL 49.

Carta sobre se dar comprim. 1o ao despacho da
Relação p./\ s,- proceder a vestoria nas terras do
Rio de Joanne, q. pleiteão Antonio de Oliveira
e os herdeiros de André Gomes de Medina.

De 19 ele maio ele 1703.

Resposta.
De 2 de IC\'ereil'o t;e 1,04.

ff. 50. - Carta sobre JOãO de Ciqueira Barbosa Cirurgião
do terço de JoãO Honorato pertender o mesmo
soldo q. o dado ao do outro terço.

Cb~ll'ta régia. de 9 ue ago to de 1703.

ff. 5I. "- Resposta.
e 30 de março ele 1704.

ff. 52. - Carta sobre as ;uardas que se hão de por nas
náos Estrangeiras mercantes, e de guerra que
vierem a este porto. Tão teve resposta.

De 28 ele s ptembro de 1703.
E' chal'ta l'é,,·in.

ff. 53. - Carta obre o Contractador das agoas ardentes
requerer Provisão p./\ demandétr aos Officiaes da
Camara desta Cidade.

Dat:1da. de Lisboa. a 31 de julho de 1703.

CARTAS PELO COr-; 'EU-1O ULTRAMARINO CO~I S .\..' RES

PO T. S, E CRIPTAS NO A~r-;O DE 1703.

ff. 54. - Carta sobre se informar da queixa q. fiserão os
Officiaes da Camara da Bahia de se resolver na
Relação a instancia do Vereador mais velho, se
não devia, elle so intrometter nas contas das
rendas do Senado. A resposta desta carta está

registada a ff. 93 v.
De 24 de abril do dicLo anno de 1703.
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V. 55. - Carta sol:re o RequerÍm. to Cjue o Provedor, e
Irmãos da Miser:corclia eles.ta Cidade fis rão per

tendendo o soldo p: inteiro dos Soldados dos 11.
se forem curar ao Hospital.

Da, dat:1 da, prccedcnte.

fC 56. - Carta sobre os protestos com q. o Governador
de Buenos Ayres inquieta o da Nova Colonia

do Sacram. to Pelo Estado e Ultramarino.
Datada d:1. Bahia a ~o ele junho l:O me~mo 11Imo.

fr. 57.

fr. 58.

Carta sobre não hayer pes~oa, q. quizesse em
barcar escravo algum p.a a Bahia em duas náos

q. se poserão a carga no porto da Cidade ele
Loanda. Pelo Estado e Ultramarino.

Datacla da Bah ia a 26 de j unho do rcfúrido anDO.

Carta sobre a forma q. se ha de g!Jardar com
as náos Estrangeiras, q. vem a esta Bahia, a
respeito das fasendas q. nella vendem. Pelo Es
tado e Ultramarino.

De 20 de junho do me mo :1llLlO.

ff. 60. - Carta sobre a casa ela fabrica ela paIvara: Minas
do salitre: insufficiencia ele seu Administrador, e

ir Pedro Barboza Leal examinar e ver o q. nellas
se tem obrado. Pelo Estado e Ultramarino.

Datada dc 26 de junho.

Com. = Por earta de D de Outubro d anno i)[~ssndo

fiz pl'e.'enLe a V. lI1:ag.·, qne 11:niiJa :1. froLa man·
dava dar principio a casa da polvom, o que fiz
em um . Hio junto a fOI talesa de S. Pedro =

ff. 62. - Carta sobre Francisco de .Castro Pereira perten

der o mande metter de posse lo posto de Sar

gento mar da Ordenança em q. foi provido.
Ob:1.)'(a régia de 7 d fevereiro de 1704.

ff. 63. Resposta.
Datada da Bahia fi, 10 de j ul110 do me.. mo anno. Res·

ponde ti precedente.
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Carta sobre quaes são as Capitania:; sUjeitas a
jurisdicção e demarcação deste Governo G I al, e
as q. pertencem ao do Rio de Janeiro.

Dat~\(.1a de Li boa a 26 de janeiro LIa r fcrido anno.

Resposta.
E, cripta da Bahia a 9 cio julho lo mo, mo anno.
COIl ta d'esta charta que « as capitünihs q. no secular

cstão sugei tas a este Go"erno Geral da parte cio Sul, são
ü dos I1héos, Porto Soguro, ,pil'ito Snnto, o S. Vicont ,
cm (. so incluem a, Vil1n de S. Paulo, Santos, o a. mai
annexa, a olla: cio Norte, a cle Sergipe clel TI i, Para
hiba, Rio Granele e Rio de S. Fl'llDci, '0, o a im tambem
o s50 Pornambueo, o Rio de Janeil'o.

« As q. perLon 'om a oste AI'ceb i'paclo, é cios Ilhoas,
Parlo Seguro, Sergipe doI Rei, o o ta da Bahia, êj. 00111
pr bonde até o Rio d S. Francisco da I arte do Sul, êj. '
a sua clivisão, na forma ij. doclara o P.· Jacobo Cocleo da

ompanbia de J o u. no papel q. com esLa remotlo. ),
« ...... e p.' melhor claroza clovo V. MaIT.· informar

s cio GOí01'llac\or, c Capitiio Geral, ~. foi cI ste E ·tado
D. João cio Lallca. tro, fj. tom o :Marpa de, ta apitania,
o da maior parto do mO'mo Est<,do feito p lo dito Pndl'o

J :\cobo ccleo &. "

ff. 66. - Carta sobre estar extinguido o ofticio de Escri
vão dos termos das com pras e vendas do taba co
desta Cidade.

Cbnrta régia do 23 do janeiro do ,urra lU nci(lnndo
anuo.

ff. 67. - Resposta.
De 9 do jnlho.

ff. 68. - Carta sobre as buscas q. se dão nas embarcações
do Rio de Janeiro, e mais Capitanias elo Sul pelo
ouro q. vier fora do registo.

Datada do Lisb :l a 2 LI jan iro do dicto anno d~

170.J..

ff. 69. - Resposta.
De 9 do julho.

21
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ff. 70. - Carta sobre se darem Regim.tos aos Mestres dos
navios q. vão p.a o Reino p.a darem buscas, to
mando o ouro êj. nell s for p.r quintar.

Chul'ta rérrin de 28 d janeiro.

Resposta.
De 9 de julho.

ff. 72. - Carta sobre ma':1dar S. Mag.e faser plantas d.1s
Villas do Reconcavo desta Odade.

Charta régia, de 29. de jtweiro.

Resposta.
Datada da Bahia a 11 d julho.

ff. 74. - Carta sobre pertender o Sargento mar da Villa
do Rio das Caravellas, haja Ouvidor na dita
Villa.

Charta réO"ia, de 31 de janeil'o.

ff. 75. Resposta.
Datada da B:thia a 12 de julho.

fi. 76. - Carta sobre se dar ao Dez.or José da Costa Cor
rea todo o favor e ajuda, afim de as datas q.
tem os donatarios e sismeiros nesta Capitania.

Charta l'égia, de 8 de março.

ff. 77. - Resposta.
Datada de 9 do julho do dieto almo do 1704.
E' a última e. cripta por d. ftotlrigo.

CARTAS Q. O SENR. LUIS CESAR DE ME TE ES, GOVER

NAD R E CAPITÃO GERAL DE TE E. TADO ESCREVEO

A S. MAG." Q. DEOS GUARDE PELA SECRETARIA DE

ESTADO, E C 1. ELIlO ULTRAMARI TO NA NÁO DE

C \.CIIEU N. SENR," DO M NTE DO CARMO, Q. FOI

COM LICENÇA DE S. MAG." A PRI 'fEIRA Q. DESPA

CHOU TO TEMPO D SEU COVER O: E AS SEGU DAS

VIAS FaRÃO. TO. DOU. NAVI DO Co TRACTADOR

GERAL DO TABACO.

ff. 78. - Carta sobre a chegada da frota a esta Bahia,
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posse q. o Sefir. Luis Cesar de Meneses tomou
do Governo geral deste Estado: a náo S. Pedro
GIz. q. foi p.a a India: os dous navios do Con
tractador geral do tabaco: e sobre as hostilida
des q. os Franceses obrarão na povoação de
Benguella. Foi pelo Est.° e Ultr.o

Datada da Bahia uo 1.0 de octubro de 1705.
Lê·se na presente cbarüt:

cc me pareceo faser presente a V. Mag.·, q. depois de 80
dias de viagem, foi Deos Nosso Senr. servido, q. entrnsse
neste porto a 3 do mez de Septembro, pelas 11 horas du.
noite, p.' estar clara, e serena, o ij. pareceo foi di. posição
de sua altíssima providencia»

cc A 8 do dito mez tomei posse do Governo geral
deste Estado com eeremonia. costumadas. »

E'sta charta começa:
= Sonhora. Quando cheguei a esta praça =

o que denota que não fôra ella dirigida ao rei, mas iÍ In
f<tnta de Portugal d. Catharina, rainha da Grau-Bretanba,
vinva de Carlos II, a qual esteve por algum tempo á
testa dos negocios do Reíno no impedimento de seu irmão
o rei d. Pedro II. Eis o que a esse respeito diz o auctor
das lIifemol'ias histol'icas de Pernambuco, no ;tomo IV, pp.
49 e 50:

« Durante o govel'llo c1'este Govel'l1ador (F1'allcisco de
Castro MOl'aes, em Pernambuco, de novembro de 1703 a junho
de 1707), houve em Portugal nma Regeneia, que nem
todas as historills mencionam ... A Infanta D. Catbarina,
filha de El-Rei D. João IV, e da RllÍl1ha D. Luiza de Gusmno,
que casára, em 1661, com Carlos II, Rei de Inglaterrll, e
que conseO'uira d'este seu Mm'ido o abraçar a Religirro
Catholica Romana, e n'e ta fé mOll'er em 1685, abjurando
fi Religião protestante, passou, depoi. de viuva, cm con
sequencia ce sua crença Reljgiosa, por gl'andes de go tos,
e estes a induziram a voltar para Portugal em 1693, afim
de viver em companhia de seu irmão, El-Rei D. Pedl'o,
que a recebeu com publicas demonstrações de amizade e
resl)eiLo. A esla Ra,inha Estrangeira, mas Infanta Portu
guezll, encarregou a El-Rei D. Pedro a Regeneia do Reino
por duas vezes: a prim3ira quando fez uma viagem á
Beira, e a outra quando adoeceu em 1705. l)
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A illfuntn. d. Cathn.rina f:l1lef'eu pouco tempo depois,
il'to é, fi, 31 de dez mlro d'e. e me. mo anno d 1705.

Da l'cO'encia dOesta princeza f:dla d. Antonio aetano
de Son n. no tomo VII, l}P. 560, da llfl, Historia Genealo
gica ria. Oasa Real Portuglleza, ao relatar a viagem feita
pelo rei á provincia da Beir:l, a 28 de mn.io de 170J.

CARTA ESCRIPTAS A S. MAG." NA ÁO S \ -TA MARIA

1 IOR, Q. PARTIO A 20 DE EPTE~mRO DE I 706.

fC 80. - Carta escripta pelo Conselho Ultramarino sobre
se ~espachar a causa q. corre no Juiso da Coroa
acerca da pertenção q. o Arcebispo desta Cida
de e o Bispo do Rio de Janeiro tem a adminis
tração dos moradores do Serro elo frio e Tucam
biras.

Da,tada de Li, bon. a 16 do septembro de 1705.

ff. 8 r. - Resposta.
Do 25 de ago to le 1706.

ff. 82. - Carta sobre se elar mil crusaelos p." a obra do
Palacio elo Sfír. Arcebispo.

Cbnl'ta r'gin, de 5 dc lloycmbro le 1706.

ff. 82 V.- Respo~ta.

De 4 de novembro de 1707.

ff. 84. - Carta sobre propor sugeitos p." as tres .Compa
nhias ele Infantaria, q. se achão varras.

Charta régin, de H de octllbro de 1706.

FC 86.

Resposta.
De 20 d julho de 1708.

Carta sobre as lutuosas q. o Arcebispo costuma
levar p." fallecim. 1o elos Clerigos que· não erão
Parochos.

Charla r' gia, de 22 de septcmbro de 1706.

ff. 86 V.- Resposta.

" De 6 de ngoslo de .1708.
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ff. 88. - Carta sobre se encarregar a cobrãça da finta
lançada p." Q dote de Inglaterra e paz de Hol
landa ao Dez.or André Leitão.

'h:ll'tn l'P.t;in. li '; ele 'l<,)1tcmlJlo de 170R.

ff. 89. - Resposta.

D 2-1 d' mnio de li08.

ff. 90. Carta sobre se ordenar ao Ouvidor da Comarca
obrigue o q. tem pago a· Camara do Camamú do
do seu lançam. to da contribuiçãO do dote de In
glaterra.

Cbartu. régia de 29 de julho de 1706.

ff. 90 V.- Resposta.
De 24 de maio de 1708.

ff. 9I. - Carta sobr:~ se mandar d~r ao Padre Fr. João da
Assumpção, q. veio a cultura da canella, e semen
teira da pimenta 400 reis cadá dia, pagos do dia
em q. chegou a esta praça.

Charta régia, de 24 de novembro de 1707.

ff. 93. - Carta sobre se executar o q. na Sl\a informação
aponta o Cosmografo Olor Manuel Pimentel a
força da obra da fortalesa do Morro de S. Paulo.

Charta réO"ia, de 12 de dezembro do mesmo almo.

fi. 94. Resposta.
De 9 tle julho tle 1708.

ff. 95. - Carta sobre as familias Estrangeiras, q. se hão
de conservar nesta Praça e embarcar della p."
o Reino.

De 28 tle fevercil'O de 1708.

ff. 97. Carta sobre a felicissima acclamação do Sfir. Rei
D. João 5.0 nosso Sefir.

Datada de Li. boa n. 22 tle março d 1707.

ff. 97 v. - Resposta.
Dlttada d", Bubht a 3 de ngo to do mesmo anno.

. ***1\1\
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CARTA Q. O SNR. LUIS CESAR DE MENESE ESCREVEO

AS. MAG. E PELA SECRETARIA DO ESTADO, NOS NA

VIOS Q. PARTIRÃO DE LICENÇA EM 6 DE AGOSTO DE

J707, SA TT ANDRÉ, E TRES COROAS, E N. SENR."

DA GLORIA.

ff. 99. - Carta sobre as demonstrações publicas de sen-
r.

tim. lo pela lamentavel mort:e deI Rei D. Pedro 2. o

nosso Sefir. e se ficar preparando o Mausoleo.
Datnda de Lisboa a 22 de março do mesmo anno.
Com. = Governador, e Capitão Geral do Estado do

Brasil. Amigo. Eu El Rei vos envio muito sau
dar. Quintn feira 9 do mez de Desembro l)as ado
foi Deos servido levar p .• si de uma, doença de
poucos dias a El Rei, meu Seul'. e Pai =

Adiante diz:
. « O luto que mandei se tomasse neste Reino foi p!
tempo de dous annos, o prime"iro rigoroso de capa com
prida de baetn. do n.vesso, e o segundo nlliviado; e q. as
pessoas pobres, e miscmvei , ao menos sejão obrigadas a
trasm' um signal de luto, de q. vos m.do avi!lar, p .• q. or
deneis se tome ahi luto a estl1. imitação, segundo o uso
dessas partes. )

..
ff. 100. - Resposta.

De 22 de julho.

ff. IOr. - Carta sobre se faser correr a moeda de cobre.
Cbl1.rta régia, de 23 de fevereiro.

ff. 101 V.- Resposta.
De 5 de novembro.

ff.. 103. - Carta sobre se nãó edificarem casas nos lugares
q. tocãoas fortificações, e livros q. se entregarão
ao Engenheiro.

Datada de Lisboa a 1 de fevereiro.

ff. 104. - Resposta.
De 5 de novembro.

ff. I.OS. Carta sobre os homens da vara q. o Juis de Fora
pedia p.l\ o acompanJ1ar.

Charta régia, (~e I? de janeiro.
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ff. [OS v. - Resposta.
De 4 de nonmbro.

ff. 107. - Carta sobre a Gallé, q. ha de servir de guarda
costa nesta Capitania.

Ob~lI'ta régia, de 3 de abriL

CARTA.) Q FaRÃO NA _ Ao ALAGOAS, INDO DE LICE 'ÇA

DI AGO TO DE I 709. PELO E. TADO.

ff. 108. - Carta sobre se faserem as demonstrações de ale
gria costumadas, pelo casam:o de S. Macr,"

De 20 de dezembro de 1708.

Com. = ~ .... , Pela <:onveuieucias, éj. se me represen
tarão em ordem ao meu <:a am. l

', o mandei tra
dur eom fi, ScrclIi. sillla Archiduquesa MUl'iunnn.,
Irmull do Imperador meu bom Irmão, e Primo,=

ff. 109. - Resposta.
De 6 de urro sto de liOD.

ff. 110. Carta sobre se examll1ar se nas náos da India
vem alguns Soldados sem licença, p." serem
presos.

Charta régia, de 21 de janeiro de 170 .

fi. I I J. - Resposta.
D 2D de julho do mesmo anno.

ff. 112. Carta em q. S. Mag." ordena, q. a pessoa q.
servir o officio de Provedor mor da Fasenda
Real deste Estado, pague a terça parte do ren
dim. to delle a Luis Lopes Pegado, desde o dia
q. tomar posse delle.

De 22 de março do di<:to a11110.

ff. I 13. - Resposta.
De 29 de julbo.

ff. 114. - Carta sobre se faser guerra geral a todas as
Nações- dé Indios_ de corso entrando se p: todas
as partes.

De 20 de abri\.
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Com. = Lui Cesar de Mene. es. Amigo. Eu Ei Rei
vos envio muito SaUd:11·. H:1vondo Yisto :t conta,
~. me deo o GoverL1:1uol.' de Pel'TI:1mbneo Soba.·
ti:Io de Castl'o Caldas, da. ho~LilidadeR, (j. os Ta.
puyas de Corso, e outra ações tem feito aos
moradores das Capit:1uius do Rio Grande, e Cea·

rá =

ff. I I S. Resposta.
De 29 de julho.

fi. 116. - Carta sobre o requerim. 1o de Fernando Pereira
de Vasconcellos em q. pertende os vinte mil
reis, q. era estillo darem se ao Provedor da Ca
inara, quando faz as pautas p.a os Vereadores.
Não teve resposta.

De 8 de abril de 1709.

ff. 1 T7. - Alvará em forma de Lei, sobre ficar perdida p.a
a Fasenda Real qualquer moeda q. se descobrir
falsa.

De 21 de janeiro do dieto anuo.
Refere-se á introducção de moeda falsll, nas eapit:1uias

do Sul e na elo Rio ele Janei 1'0.

CARTAS PELO CÜ rSELHO ULTRA 1ARINO COM .·UAS RE. POS

TAS, ESCRIPTAS EM AGOSTO DE 17°9, Q. FORÃO NA

NÃO ALAGOAS.

ff. I 18. Carta sobre se proceder com todo o rigor contra
os Officiaes, ê Soldados das náos da India, q. vem
arribadas a este porto.

Dada cm Lisboll, a 26 ele março.

ff. I 19. - Resposta.
De 3 de :1gosto. Bnhill,.

ff. J 20. - Novas. Carta sobre os muitos Passageiros, q.
vierão nos navios do Porto.

Datadll, da Bahia a 6 de agosto.

ff. J 2 J. - Carta para o Secretario de Estado sobre se lhe
enviarem dous Estrangeiros.

De 10 de agosto.
l'il'igida a Diogo de Mendonça CÔ1-te Renl.
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ff. 122. - Carta sobre se deixar tomar a carga, q. for ne-'
cessaria de tabaco, ao Navio Jesus Maria José,
de q. é Mestre Manoel Gomes do Amaral.

Oha.rta régia, de 3 de fevereiro.

ff. 123. - Resposta.
De 3 de agosto.

ff. 124. - Carta sobre se mandar dar p.n a Igreja Vera
Cruz, de Itaparica 600$ reis p.1" anno p.1" tempo
de tres.

De 17 de octnbro do dieta auno de 1709. Char[a
régia.

ff. 125. Resposta.

Datada da Buhia a 26 de m:tio de 1710.
Posto que a charta a que ésta respoude seja dirigida

l1 Luis CesaL' de Menezes, é esta assiguadn. por d. Lon
renço le Almada, que lhe·sncceden no govêl'UO do E tado
a 3 do snpra dieta mez e anno.

ff. r 30.

ff. 126. - Carta sobre a Igreja Matriz de S. Gonçalo de
Sergipe do Conde.

Charta régia, de 16 do oetubro de 1709.

ff. 127. - Resposta.
De 16 de junho do me"mo anno de 1710.
B' lo lI. Lourenço de Alrnl1dft, be:n como l1S re. pos

tas que sc-segnem.

ff. 128. - Carta sobre a planta da canella deste Estado.

De 8 de agosto de 1709.
Refere-se é tn. ebttl'tn. régia ao cultivo da canella e pi

men [ft e ao qne lICS 2 sentido tem (C obmdo o Padre Frei
João da A. sllmpçiio, que veio da ~ndin. para este etreito. )

Carta sobre assistirem os Religiosos Capuchinhos
Italianos nas Missões do Rio de S. Francisco, q.
occupão os Religiosos Therezos.

Chl1l'tn. régia, de 10 do d?zembl'O do meSIl40 anno de

1709.
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ff. 13 I. - Carta sobre o' Sefír. D. Lourenço de ,Almada
tomar posse do Governo Gerai deste Estado de
baixo do mesmo pleito e homenagem q. se lhe
fez pelo Governo de Angolla.

'bnrtn, régia, de 26 de novem bl'o do dieta, rumo.

Ac. = me parecco ol'denar ,os p" osta tomei~ po, so
do Governo do dito Estado, oqnal governnl'ei.' no
en t\'otanto, (, não choga. ou tl'O Govornador.

ff. 132. Resposta.
Do 24 ele maio de 1710.
Diz neUt\ d. ]Joul'enço d'Almada:
l( Sonhar. EIU obsol'vancin, uesta Carta de V. ~fa,g .•

(que recebi no Rio de Janeiro) parti dnqnelln, praçn ......
p," esta da Bahia, adonde cheguei em o 1.0 di:t uo mez
de Maio, e II. 3 tomei pos e uo ~overno Geral ueste Es
tado ... II

ff. r 33. Carta q. se escreveo sobre continuar a contri
buição, q. está applicada as despesas da ova
Collonia, do. rendim. to da Fasenda Real desta
Capitania p! tempo de um anno.

Datada de Lisboa a 3 de septembro de 1709.

ff. 134. Resposta.
De 16 cle junho de 1710.

ff. 135. - Carta, sobre vir p.ll esta praça o Tenente de
Mestre de Campo Engenheiro Miguel Pereira da
Costa, o Sargento mor Pedro Gomes Chaves,
Sargento mor Engenheiro.

Churta régin, de 6 cle novembro de 1709.

ff. 136. Resposta.
De 27 de maio de 1710.

ff. r37. - Carta sobre haver 'S. Mag." a Antonio ele Albu
querque Coelho de Carvalho p! Governador de
S. Paulo, e Minas do ouro.

Dabvh\ de Lisboa fi, 9 de novembro de 1709.

ff. J 38. - Resposta.
De 26 de maio cle 1710,
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ff. 139. - Carta sobre notificar ao Padre Frei Antonio da
Piedade, p." q. ee embarque nos pnmelros na
VIOS.

De 4 de nOYe1l1bro de n09.

ff. 140. Resposta.
De 26 de maio d 1710.

ff. 141. - Carta sobre remetter p." o Reino toda a impor
tencia do rendim. to pertencente aos direitos da
Ilha de S. Thomé, deixando 20$ crusados p.a o
o pagam. to dos filhos da folha.

Cbarta ré<ria, de 20 de octubro de nOD.

ff. 142. - Resposta.
De 26 de maio de 1710.

CARTAS Q. O SENR, D. LOURENÇO ·DE ALMADA, GOVER

1 ADOR, E CAPITÃO GERAL DESTE E..TADO ESCREVEO

A S. MAG." NA SUMACA, Q, FOI DE AVISO EM ...

(sic) DE DEZE rBRO DE I 71 0,

fr. 143. - Carta escripta a S. Mag." com a noticia da en
trada dos Franceses· no Rio de Janeiro, Pelo
Estado.

De novembro. Não decln.l'lt O dia.
E'sta. ebarta começa:

= Senhor, Por ,ia de FI'anei. co de Castro ~Iomes,

Governador da. Capitania do Rio de Janeiro, re
cebi ca.rta do Secreta,rio de Estado Diogo de
lIfclldonça. Corte Real, na, qual p" ordem de V.
M:ag.c me partieipava. a noticia do armam," lj. se
eompnnha cm 13rest e Rochcfort, de sete navio,
de guerra, e mil homens de desJmbarque qne Mon
,ieur de Cler (Duclerc) pedia. para o faser no mes
mo Rio de Janeiro =

Pl'osegninclo liz o govcl'llador nesta. sna cba.rta, que,
passntlo. mais de tres meze. da chegada do eitado aviso,
lho havia dado parte o do llio do J aneil'o, POI' cha.rta de 27
ago.'Lo, (C de ha, l'em chegado nquella barra seis Ilrios
F1':111 ce!'as om ban leiras Inglezas, d(\, entrada (. inten
tarão fa:Cl', e do mais lj, proeedeo, depois de a lião pode
rem conseguir. l)
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Pa~sa elepois o govel'l1aelor a referir as noticias que
li~'eJ'a ela inva ão fi'anc za le Dll·lerc, e accr' 'eenta:

(C A 23 elo corrente reeebi uma carta do Capitão moI'
ellL Capitania do ,'pirito Santo, com a copilo ele ontra, qu
um Rcligio. o da Companbia assistente em nma fnsen la,
q. o Co1le o'io do Bio de Jan iro tem 110 Campo.' dos ILa.
cn.es (Goytaca:as), escreveo a outro TIcli"'io'o elar mc ma
C mpanhia, cuja copia tambem envi com esta l.~ .'er m
l))'esente' lL V. Mag." toda' as noticia' t~. tenho tido até
o presente. »)

Passa cl poi' o auctor a coum nu' os meios ele defeza
qu tem pr parado para ob tal' a qualquer in,asão ela Ca
pitania ela Bahia, declarando que mandfim (C 80eC01'1'Cl' as
capitania de Santo.' e elo Espirito Santo com todos os
petrechos de guerra, de que cstavão exbau8tas. »

l( Na praia elo Rio Verm lbo, continúa elle, donele os
IIo1lanel 'zes deitarão gente em term a primeira ,ez êj.
tomarão esta praça (da Bahia); fica ajuntando mat rifles
um Clerigo que quer fa' r naquelle sitio a sua custa 11m
fortim p.r ser Sc fil·. da maior parte elas terras) êj. alli ba,
e p! lhe fa8érem apiião elelle um Irmão .'eu. Tambelll
tenho Iaelo principio ao lavor da polvom, e ao refino da
q. ba nesta Cidade. »

Acaba.:
- Este é, Seul'. o esta.do em ii. fica a Bahia; o ii.

posso. cgurar a V. Mag," é que em tudo o q.
tocar a sua cons rvação c d fença, bei de fascr
quanto coubcr na csphera do possivel. -

ff. 147. _- Carta q. se escreveo a S. Mag.o sobre as alte
rações de Pernambuco. Pelo Estado.

De ~9 de novcmbro.

Tracta da tentativa de assas inato uo govel'llador de
Pernambuco na t,lrc1e de 17 de octubro le 1710, em con-
equencia da par(;ialidacle que elle mostrám pelo' denom:

nado' lJfascates mlS pendencias existente. entre estes e os
pl'ineipaes habitantes de Olinda e do Recifr, de que falla
desenvolvida mente Fernande Gama no vol. 4.· das suas
lJIemorias (do pp. 56 em diante), o

Com. = Senhor. Dopois do Seba. tião elo Castro al
das, Govel'Dador da Capitania de Pel'Dambuco, m
haver dado conta das contendas, c alterações, cm
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que se achn.vão os dous povos da Ciaacle de
Olinda, c ViUa do R,ecife,' =

Prosegue:

cc ...... r." ~.... 'ejiío presentes a V. Mag.· os motivos, q.
o dito Gov lnador diz ti,edo alguns moradores da mesma
Capitania p.• lhe querer tirar a vida, com tão insolente
resolução como foi a ~. tiverão na tarde de 17 do dito
mez, passando elle p.r uma rua, do mesmo Recife, acom
panhado de mais dc vinte c cinco pc 'soas, donde de den·
tro de uma ('asa lhe derão um tiro a queimll. rOllpa, do
qual recebera sei' feridas de q. es(;apa,ra por milll.gre. »

Ü resto dll. presente charta contêm indicações apro
,eitaveis pal'll. a hiHtoria do levantamento occorrido cm
Pel'Dambu(;o, - cc c 'le le,antam.lo, pondera d. Lourenço de
Alma la, é um dos maiores (j tem acontecido no Brasil,
quasi igual ao da entrada do. Francezes no Rio dc Ja·
neÍJ:o. »)

fi. 149. - Carta sobre mandar estranhar a Sebastião de
Castro Caldas, o encontrar a jllrisdição deste
Governo Geral, sendo o de Pernambuco subor-
dinado a eIle. ão teve resposta.

Charta régia, de 18 de janei.ro de 1710.

ff. IS0. - Carta q se escreveo ao Secretario de Estado

sobre se ter mandado soccorrer do necessario as

Capitanias do SpiritQ Santo, e a de Santos. Foi

esta carta pela Ilha da Madeira.

Datada da BaLia a 26 dc julho do mesmo anno de
1710 e relativa ainda á inva ão de Duclcrc e :Ío possibi
lidade de sorem atacadas Sancto. e o Espirita Santo pela
dieta e:-'llediçfío franceza.

ff. 152. - Carta q. se escreveo a S. Mag." sobre os ex
cessos do Superintendente do tabaco Antonio de
Macedo Velho. Pelo Estado.

Da.la.da da Bahia a. 2 dc novembro do dicto anno

de 1710.

Dc d. Lourcnço d'Almacla, como as que a-pI'ecedcm.
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S4. Provisão em forma de lei de 8 de fevereiro de 17 I I

por que sua Magestade ha por bem prohibir nas conquis
tas ultramarinas commercio com o extrangeiros e impôr
aos transgressores d'eIle as penas que hão de ter, como
tambe!TI aos que passarem ou intentarem passar das mes
mas conquist?-s para os reinos extranhos, como ndla se
-declara.

OriJinal. 8.' ,ia.

Cod. -i~~;r sob n.O 5. 2 ff. 27 X 18.

E' qnasi pmtieularmento rolntint ao Bl'u'zil.

Si>. Opulencia, e Cultura do Brazil, nas Fabricas do As
sucar, Tabaco, Ouro, Couro, e Sola. Fragmentos tirados
de hum Livro d'Academia Real das Sciencias. Impresso
em Lx." em 171 r. Cujo foi prohibido por EI Rei Dom
João 5.° por lhe dizerem êJ. por dito Livro estava publico
todo o Segredo do Brazil aos Estrangeiros &."

São cópias munll,'criptas do fl'ngmontos do val"io,' capitulo. da
obra do Anell'é João A nto]] ii inti tulacla; "YultuI'a e o]Jlllencia elo
Emzil por suas elrogas e minas, imprcs,'a om Li,'hou, om 17J1, in-4.0,
e reimpl'e,'sa 110 Rio do Janeiro om 183i, in·8." gl'.

Estam incompletas. 5 ff. 2i X 16.

. Coi. _{~I ele ff. 6 alO.

Do qne nosta tão preconizada obra cliz rOf':peito aos engenhos
cle n. sueal' cio Brnzil, fez fI'. J (','é l\I:tri;lnno da Con~oição Velloso
uma ecliçiio cm sepamelo no comêço do secul0 actual, edição ésta
ele,'conbecicla dos que so-hão ocúllpaclo de Antoni! e elo ~ua obra,
e que corre sob o ti tulo ele: EXTltAOTO sobro os engen110s de [t.'

suem' elo Brasil, e sob,'e o metbodo j:i então pntticaelo na factllm
elesto sal ossp.ncial, tiraclo da obm Riquoza e Opuloncia do Bm:il,

&. Lisboa" na TYP0(fraphia c7wlcographica e liiteraria elo Arco do
Cego, 1800, ] n.4.0 com 4 estampas.

sa. Chartas patentes exp~didas pelos goyemadores
e capitães generaes do Estado do Brazil Luis Cesar de
Menezes e Pedro de Vasconcel)os e Sousa, 3.° conde de
Castel-melhor, de novembro de 1705 a fevereiro de 17 12 ,

Cópia moderna, oxtrahida -do livl'o do regi~to.
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Sem titulo. Consll1. de 118 II nnm., que m:ldeJll 29 eentim.
de l1.1tura por 18.de hu·go.

Cod. Dl~~'i!.

Contém:

fi. L - Patente do posto de Capitão de Infantaria da
Ordenança dos destrictos do Iguape provido em
Ignacio. da Fonceca.

Dalada. de 24 de novembro de 1705 e passada por

Lui. Cesar de 1I1enezes, l1.ssim como as que se-scgucm.
O nomel1.do ser,ira eomo alfi res no regimento do co

ronol Seba Lião tia Rocha PiUa, o esiimavel anetor dl1.
Historia da Amel'ica Pol'tugl/cza.

R' ta chal'la patento é sub.5cl'ipla por Gonçalo Rl1.
vasco (Cavl1.]canti o Albuquorquo), quo succedêm no caJ'go

dc socretario do R tudo do Brazil l1. sen pac BOl'11urelo
Vieim lIa,a co, falleeiuo em 20 ele julho de 16!J7 com a
ingulurielaele conhecidl1. de ha,er apena sobrovivido dons

din fi, seu ermão o famoso p.c Antonio Vieim.

FC 2 V. - Patente do posto de Capitão do forte de S.
Francisco da Praia desta Cidade provido em
Nuno de Sousa de Paiva.

Do 9 de dezembro.

fL 4. - Patente de Sargento maior das entradas dos mo
cambos, provido em JOãO ela Costa Peixoto.

De 16 elo dezembro tio dicto allDO.

ff. 5 V.- Patente do posto de Sargento maior de Infanta
ria da Ordenança da ViDa da Victoria, Capitania
do Spirito Santo concedida a Bento de Sousa
Ribeiro.

De 4 de janeiro de 1706.

Ff. 7· - Alvará de Alferes de Infantaria, q. vai ele guar
nição na náo ela India Salvador do Mundo pro
vido em Felix Ribéiro.

De 8 de jl1.noiro lo m mo l1.nno.

ff. 8. - Patente de Sar~:;ento maior elo terço de uxilia-
res da Capitania de rgipe deI Rei concedida
a Francisco de Araujo da Silva.

De· 28 de j:1Deiro..
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fi. 10. - Patente de -Capitão da Comp." da Ordenança do
destricto da Saubara concedida a João Rodrigues
Salgado: e foi tomar o juram.o e registar na Villa
de S. Francisco de Sergipe do Conde.

De 18 tle fevereiro.
r.

ff. 12. Patente de Capitão mor da Capitania de Porto
Seguro concedida ao Sargento maior Domingos
Ferrás de Araujo.

:pe 3 de março.

fi. 13 v.- Patente de Sargento maior da villa de Porto
Seguro, concedida ao Capitão Francisco Paes
Tourinho.

De 8 de mal·ço.

R 15 v.- Patente do posto de Capitão de Infantaria da
Ordenança do destricto da Imbiara, provido na
pessoa de João Pereira Pinto.

De 8 de abril.

ff. 18. - Patente de Ajuda!1te do n.O do terço dos Auxi
liares desta Praça passada a Ignacio Frz. Ripado.

De 20 de abril.

ff. 19. Patente de Condestavel da Artilharia da Praça
da Capitania do Spirito Santo provida em João
Pereira.

De 17 de maio.

ff. 20 V.- Patente do posto de Capitão dos Estudantes
desta Cidade, provida em Ignacio de Andr.c de
Faria.

Da data. da precedente,
Começa éstn, cburta patente:
= Luis Cesar de Menese.... Porquanto pela deixação

cj. Manoel de Bl'jto Casado fez da Comp," de ln.
fantaria da OnleJ1l\llça de iodos os Esludantes cj,
hão nCl:lia Cidade, ficou vago o posto de Capit:l0
deBa, que eXCl'cia; =
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ff. 24.
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Patente 'de Capitão da Comp.'L de Infantaria da
Ordenança ela Praia elo Rio de S. Francisco con
cedida a Manoel Gomes Rabello.

Do 21 do maio.
-

Patente elo posto ele Capitão de Infantaria de
Auxiliares ela Villa do Lagarto ela Capitania de
Sergipe elel Rei, provido em Valeria de Ar;\Iljo
Sandes.

Dn. dala supra.

ff. 2S v.-· Patente ele Capitão da Companhia da Ordenança
ele Cotigipe conceelida a JoãQ Bravo,

Do 2 de maio.

ff. 27. Patente do Posto de Capitão de Cavallos do
Regim. 1o elo Coronel Florentino de Borba de Al
meida, da Capitania ele Sergipe deI Rei provido
em Francisco ele Faro Leitão.

D 4 do junlJO.

ff. 28 v. - Patente do posto de Capitão mar das entradas
dos mocambos provido em Thomás Correa Pi·
mente!.

De 8 de no,ombro.
Em sua parte es eneial é éi:>ta nomeação feita no.' se

guinte ter11108:
cc Pelo que o hei pOl' mettido de po:;.'e; e ordono ao

Coronel Geraldo Baldes Leitão lhe de o jUl'am,to de que
'e fnl'lí. o as:-ento lj, é e, til10 nn:; eo ta, desla; e aos Offi

cino, nu\.Íore e menores do gnerra o milieia. deste Estado
o eonheção, honrem,. estim.em, e respeitem por tal Capitão
m r: e aos Officiae e Soldado, seu~ subordinado em ra
zão do dito posto fação o mesmo, obedecendo, guardalldo,
cumprindo e exeeutando toda a ,uas ordens de palavra
e p! escripto tiLo pontual e inteimm,c como de,em e são
obrigados. E cllo dito Capitão moI' o .'ed a til'tll' na Se
cret:lI'ia do E 'tildo o Rcgim.to das tomn.dia· que se lho
do,em pugal' I! cada negl'o lj. pl'e;'ionar p,' o guardar in
vi hL,elm.c como nollo se dispoem, Para fil'mesa do que
mandei passar fi. presente .'obre (ali:i: sob) meu ~ignnl o

22
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Sen) de minha arma., li q.1 se r('O"i. t.lIní nos Livros da
E el'etal'ia do Esta,do, e no m.' a, que tocar. Luis dn.
Costa Sepulveda. a, fez ne. la, Cidade do Salvador Babia de
todo' os Q:wtos ...... Gonçalo TIa,asco Cavalcante e Al
buq:lOrque o fiz e~e·l'ever. Lniz C _ar de Mene. es. I)

ff. 30. Pa,tente de Capitão de Infantaria da Ordenança
dos homens pardos, concedida a Miguel Mendes
de Vasc.os

De 10 de 110Vembl·0.

ff. 32. Patente de Capitão de Infantaria da 'Ordenança
do destricto do Rio de S. Francisco concedida a
Salvador Borges de Barros.

De 11 de no,ombro.
O nomeado por '. ta. charta pa,tente é, como nc11a e

-declara, filho do eoronel Domingos Borges d Barros.
São porventura, a cendentes do viseonde da, Pcdl'!\, Branca,
o conceituoso poela dos TUl1Wlos.

fr. 34. Ajudante do numero de Infantaria da Ordenança

passada a JoãO Pinto de Aguiar.
De 9 de dezembro.

ff. 35 v.- Patente de Ajudante supranumerario de Infanta
na da ordenança passado a João Marques Fialho.

Da, mesma. data.

Fr. 36v.-· Patente de Capitão de Infantaria da Ordenança
da rua direita desta Cidade passada a José Ba
ptista de Carvalho,

De 29 de dezembro de 1706.

ff. 38. - Patente de Ajudante supranumerario do terço de
Auxiliares desta Praça passada a Francisco Xa
vier de Mendonça,

Dn. mesma. data.

ff. 40. - Patente de Capitão de Infan taria da Ordenança
da Cidade de Sergipe deI Rei passada ao Alfe
res Alexandre Ribr.o Penna.

De 4 de janeiro de 1707.
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ff. 41 V.- Patente de Ajudante do Regimento do Coronel
Sebastião de Araujo de Gois passada a João da
Fonceca Flores.

De 11 de janeiro do mesmo anno.

ff. 43. - Patente de Ajudante do ~epim.to do 'Coronel
Francisco de Sousa Silveira, passada a Manoel
de Barros Leitão.

De 12 de janeiro.

f[ 44 V.- Patente de Capitão mar da Freg." de Santo
Amaro que comprehende até o Inhambupe do
Certão passada a Manoel Dantas.

De 20 de janeiro.

ff. 46 v.-' Patente de Ajudante do numero de Sargento
m.o r do terço de Henrique Dias passada ao Al
feres Sebastião da Costa Figueiredo.

De 24 de jl1Deiro.

ff. 48. - Patente de Capitão da Ordenança do Serro do
Friô passada a Francisco Pereira Sarmento.

De 27 de janeiro.
A coma,rca de Seno Frio, da província de Minas Ge

rae.', fazia, a esse tempo parte da capitania da Bahia,
C9mo se-sabe e se-pódp ver no Diccionario Geogl'aphico do
Brazil de Milliet de Saint· Adolphe, a,rtigo JJ'finas Gemes

ff. '49 V.- Patente do posto de Capitão da Companhia da
Ordenança do Rio Pinarq (?) da Villa do Ca
mamú, passada a Sebastião Gomes.

De 26 de janeiro.

ff. 5 I. - Patente de Capitão do terço de Henrique Dias,
passada a Fructuoso Frí. de Brito.

De 27 de janeiro.
Com. = ... Porq.to pela promoç:io de E5Leviio da Costa

ao po ,to ele segllndo SargenLo maior do terço de
111 fantm'i:l da. Ordenança de gente preta a!lsis,
tente nesía Ci I:1de da B:Lhia, de que foi :àfosíre
de Campo Henrique Dias, ficou vago de Capi
tão = .'
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ff. 52 V.- Alvará de Alferes da Comp." do Capitão Frãn
cisco Pereira Sarmento do Serro do Frio a An
tonio Raiz. de Faria.

De 28 de janeiro.

ff. 54. - Patente de Capitão de Infantaria do Rio Jacarahy
da Villa do Cairu passada a José Perei~a de
Gois.

De 7 de fevorcil'o.

fi. 56.

ff. 57.

Patente de Ajudante dos destrictos do Capitão
mar Manoel Boteiho de Oliveira passada a Ma
noel de Oliveira Barros.

De 21 de fevereiro de 1707.
Manuel Botelho de Oliveira é, como se-sabe, o a,uctor

da l1Jusica do Parnaso, collecção ele rythma portuguezas,
castelhanas, italianas o latinas, pnblicada om Li.·boa om
1705; exel'COU por muitos anno a ad,oeacia na Bahia,
sua tena natal.

Posto que no volllIDe refel'itlo das suas poesias se
-declare o ttnctor capitão moI', n'1o particulariza a locali
dadc em que exercia esse carO'o. Na SUpl'a mencionada
patente lê-so cm mais de um logar:

(C ...... dos di trictos de (j. é Capitão mor 1l1anoel Bo·
telho de Oliveira na Freg.· da Jaeobina. J>

Portaria p." Antonio Baptista da Costa servir de
Cabo do forte de S. Felipe e Sant-Iago da Ri
beira desta Cidade.

De 4 ele junho de 1708.

ff. 58. Patente de Capitão mar das entradas (dos mo
cam.bos e negros jitgidos) dos destrictos da Villa
da Cachoeira concedida a João Baptista Cam
panha.

De !J de julho elo dieto mmo de 1708.

t-f. 59 V.- Patente do posto de Capitão da Ordenança da
Capitania do Spirito Santo, provido em João de
Freitas da Silva.

De 14 de julho.
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fi. 62 V.-

fi. 63 V.-
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Patente de Gentilhomem da Artilharia desta Praça
passada a Gonçalo Duarte de Crasto.

De 18 ue julbo.

Patente de Condestavel mor da Artilharia desta
Praça passada a Gaspar de França de Alm.da

De H) ue julho.

Patente de Capitão da Artilharia da Capitania do
Spirito Santo provido em Mathias da Costa
Torres.

Da d:üa da antecedente.

ff. 65. - Patente de CapitãO da Ordenança de Sergipe
dei Rei, provido em Manoel Gomes de Sousa.

De 15 de junho.

ff. 66 V.- Patente de Capitão de Auxiliares de Sergipe dei
Rei provido em Domingos Paulo Farinha.

Da da ta SUI)l'll.

ff. 68. - Patente de CapitãO da Ordenança. provido em
Manoel de Araujo Dantas.

De 28 de julho.

ff. 69 v.- Patente de CapitãO Tenente da fragata Bom
Jesus de i\1asagão vinda da India concedida a
Antonio Carvalho da Fonceca.

De 7 de agosto.

ff. 7I. - Patente de Alferes de cavalheiros desta Cidade
provido em JOãO da Silva Temudo.

De 22 ele agosto.

ff. 72 V.- Patente de Capitão da Ordenança provido em
Luis Dias de ousa.

" Da mesma data.

ff. 73 V.- Patente de Ajudante do Regim.t~ do Coronel
Antonio Ferreira de Sousa, passada a Ignacio da
Costa.

De 28 ele agosto.
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ff. 75. - Patente de Capitão da Ordenança do destricto
da Saubara passada a Romualdo ela Silva Bi
serra.

De 7 ele pt mbro.

ff. 76 v.- Patente elo posto ele Ajuelante elo Regim. to do
Coronel Antonio ele Campos Mar:::;ulhão a rJ05é

ele Sousa Cout.o
De 15 ele ,eptemuro,

ff. 78.

ff. 80.

Patente ele Capitão mor ~la Freg." ele Nossa
Senr." elo Monte elo Itapecurú ela praia provielo
em Domingos ele Oliveira ele Ar.o

De 8 ele oc:iubl'o.

Patente ele Ajuelante elo Regim. to elo Coronel
Antonio Ferreira de Sousa passaela a Antonio
ela Costa Coelho.

De 10 elc oc:tuuro.

ff. 8 r. Patente ele Ajuelante do Regim. to elo Coronel
Antonio ele Brito Correa passaela a Manoel ele
Sousa Marques.

De 16 ele octubl'o de 1708.

ff. 82 V.- Patente ele Capitão mar elas entraelas elos mo
cambos, e negros fugielos elo Rio ele Jacuipe até
o Inhambupe e suas nascenças passada ao Al
feres D.oS Ali ele Mattos.

De 14 de oc:tubl'o elo nODo

ff. 84. Patente de Ajuel~nte da OrdenéLnça elo Regim. to

elo Coronel Bernarelino Cavalcante ele Albuquer
que, passada a Facunelo Correa ele Vasconcellos.

De 6 ele no,embro do mesmo anno.

ff. 85 V.- Patente do posto de Coronel do Regim. tu de Au
xillares da Capitania ele Sergipe deI Rei, provido
em Francisco Dultra.

De 21 ele no,el1lbl'o.
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fi. 93.

ff. 96.

ff. 95.

343

fi. 87: - Patente dó posto 'de Capitão de Infantaria da
Ordenança provido em Luis de Barros de Alm. l1a

De 25 de novembro.

Patente de posto de Ajudante do Regim. to do
Coronel Francisco de ALO de Aragão provido
em João de Freitas de Brito.

De 27 ue novembro.

Patente. de, Sarg~n~o malar de Infantaria da Or
denança da Villa do Cairú concedida a Fran.co

Teix." de 'Lima.
De 14 de dezembro.

ff. 91 V.- Patenté do posto de Ajudante do Regim. 1o do
Coroüel Francisco de Araujo de Aragão provido
em Antonio Pinto da Fonceca.

De 13. de dezembro.

Patente do posto de Capitão mar das entradas
dos mocambos, e negros fugidos da Villa de S.
António de Boipeba, provido em Salvador Tou
rinho Maciel.

De 18 de dezembro.

Patente de Capitão mar das entradas dos mo
cambos da Ilha de Itaparica provido em João da
Silva (ChãO).

De 19 de dezemb'ro.

Patente de Capitão de Infantaria da Ordenança
passada a João Pinto de Sousa de Eça.

De 20 de elezembuo de 1709.

FC 98. Capitão da Comp." da Ordenança de Paripe José
Gomes de Vasconcellos.

De 10 de janeil'o ele 1710.

FC 99 V.- Patente do posto de Ajudante supra (supramt
11zerario) do Regirn. to do Coronel Francisco Bar
reto de Aragão provido em Antonio Fri. Chaves.

De '28 do jltl1eiro elo dieto anno.
E' a últill}a passada pelo governador Luis Cesar de

Menezes.
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fL 101. - omeação de Alferes da Artilharia da Comp.R
do Capitão Engenhr.o do fogo desta praça Phe
lipe da Silva concedida a Manoel Per."

De 27 do janeiro el 1712.
Embol'[l, som :lo COl11p 'lente d ('1:1I':1~iio, fhi pasflat1:l por

d. Pedro de Vascon ellos e Sou a, 3,° conde ele Ca tel
melhor, qne tomfÍm poso e da ~overnaçiio do E. tad~ a U
de oc:tubro de 1711.

fi. 101 V.- NomeaçãO de Alferes da Artilharia desta praça
da Comp." do Capitão Gonçalo Duarte concedida
a Bento Ferreira.

Da mesma data da precedente.

ff. 102. - Nomeação de Alferes da Companhia da Arti
lharia desta praça, de q. é Capitão João Pereira,
concedida a Sebastião Barreto.

Da mesma data.

ff. 102 V.- Nomeação de sotta Condestavel da Artilharia
desta praça, concedida a João da Rocha Roela.

l'a mesma data.

ff. 103 V.- Nomeação de sotta Condestavel da Artilharia
desta praça concedida a Antonio dos Santos_
Maia.

Da mcsma data.

ff. 104. - Nomeação de sotta Condestavel da Artilharia
desta praça concedida a Antonio Ali.

Da mesma data.
Po. to que no titulo csteja-AU.-como ;obl'enome

do nomeado, no corpo do documento vem - FI':?'.

ff. 104 v. - Nomeação de Sargento
concedida a Doming06

Da mesma data.

da Artilharia d~sta praça
arcez Rangel.

ff. IaS. - Patente de Ajudante supranumerano do terço
do Mestre de Campo JOãO de Araujo de Ase
vedo, passada a Thomas Rodrigues Banhos.

Do 1.0 de fovereiro.
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Na enumeração d . ser\iço e guelTa feitos pelo no
meaclo nas campanha. de Portngal em 1704, 1708, 1709 e
1'710, accrescenta o dOClllll DtO:

(( E ultimam.· ser examinado na rai .. quadra, fi qual
"abe tirar tlc caheça, e dc peTIna, forma os quatro e qua
drõe da regr.\' ~,. ral, corno tamhom o man jo das armas. l'

N ta e nn. que e· cguem vem a declaração cle serem
pas. ada. por Pedro do Va coocellos.

ff. 107 v.- Patente de Capitão do terço q: foi do Mestre
de Campo Henrique Dias, concedida a Estevão
da Costa.

Da datn da precedente,

ff. 109. Patente de CapitãO da gente pretà do -terço de
q. foi Mestre de Calilpo Henrique: Dias conce
dida a Sebastião.da Costa de Figr.:1o

De 3 de fevereiro.

ff. 110 V.- Patente de Ajudante do numero' do ter~o q. foi
do Mestre de Campo Henrique Dias concedida
a Antonio de Faria.

Da data supra.

ff. I 12. Patente de Capitão de Infantaria da Ordenança
. concedida a Estevão Nunes de Aguiar.

De 23 eI fi v l'oiro.

ff. I T3 v.- Patente de Capi~ão de Infantaria paga desta
praça, concedida a Manoel de Almeida' Mar.

De 27 ele fevereiro tl0 dicto :<nno de 1712.
Com. = Pedro de Va. concello ..... Porquunto tcndo

va.rios ln"i'o de S. Ua c,! fj. Deo gnnrdc do pnf<
!':al' ao Brasil uma armnda franeeza fi, invadil' ai·
guma praça delle, p." ~. csta da Bahia e tcj:l
com toda a preYCJlção eautella p." a . na Ic
fençn, o pela pouc~). ~. m\' do Rio elc Janeiro acha
rão, foi tomada e saqueaela pelos mesmos Fran
ceze. ~. depois a ]n,j'garrio, peln, somma de tlinhr.·
fj. se lhes deu, p! não demolir a Cidade o forta
lesas ~. nella havia, alem do!,! muito. milhõc, (.
importou o li mo saque, sendo a, na primeira

dire 'çii'o vir a Bl\hia =
******
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Refere·s!' c.omo se·,ê ao alaque da cidade do Rio de

Janeiro por DugnJ'.Trouin cm 1711, acção em que r pI' 
seDtou tão n'J'gonhoso papel o governador d'nqnella ci

dade, o cal)iliio Fl'ancisco tle Ca,'lro de lIforues.

ff. Il6 v.- Patente do posto de Capitão da Infantaria paga
desta praça concedida a Hieronimo Velho de

mUJo.
Da mli. m:t data da preced nt e vel'Eando. õbro o

me. mo a-ssl1mplo.

87. Tractado ele paz entre el-rei ele PortugalCl. JOão V
c el. Filippe V rei ele Hispanha, feito em Utrecht a 6 de
fevereiro de 1715.

Contém 25 artigos.
O. artigos 5, 6, 7 e 8 tmctam exclusivamente da Colonía do

Sncramc11 to o sou torl'itorio.

Cópia por lettra do XVIII. ccnlo. Não trn7. titulo c com,ta
do :ff. não Dum., que medem 27 centim. de nltur:1 por 13 de

lnrgo.
Cod. ~~. sob n.O 46.

Este tractado foi ratificado por parte do Hispanba a 2 de

março de 1715 e pela de Portngal a 9 do mesmo mez e anno, e

renovado pelo artigo 11 elo Tl'lICtllelO ele 10 ele fevereiro de 1763
e pelos iI'aetaelos do 1.0 de octubl'o de 1777 e 11 ele março ele

1778.
}10i impresso no mesmo an110 em que foi assignado, sob o ti

tulo: TRATADO ele paz entre o muyto alto, e muyto podero. o prin.

cipe eI. João o V. pela graça de Deos roy ele Portugal, e o muyto
f.ltO, e muyto poeleroso príDcipe eI. Felippe V. pela graça de Deo.
rey catholico de Hespanha. Feyto em Utrecht a 6. de fevere) 1'0

ele 1715. Mandado imprimir p la Secretaria de Estado. Lisboa,
na o.tficina ele Antonio Pedrozo (.;all'am, 1715 in-4.0 de 24 pp. num.

A nossa Bibliotheca J aciollal poso ue um exemplar d'csta edi

çito original, o qual se-acba no tomo II ela collecçito (·r.rranizada

por Diogo Barbosa Machaelo, que tem por titulo: Tratados de
pazes de Portugal, celeú1'Cldos com os sobemnos da Europa.

Ha ainda na referida collecçito elo abbade de Sev 'r outm edição

em separado d'este tractal!o sem indicação de Iogar, officina e data
de impre são, in-4.0 ele 16 pp. num. OmiHirulU-se porém nesta edi

ção as pIen.ipotencias c as ratificação. Llos dois sobel'nno::l, as quacs
se-acham na edição officil\I acima. indicada.



347

Nas mesmas condições da edição precedente e impl'essa ('om
typos identicos, bn l1mn traducç50 fmneeza, no me. mo formato de
4.° o. com ogllnl nnmero do pagina numerada..

Conformo o docl1mento nutbentico que se-guarda no Roal Ar
chi,o da Torre do Tombo, foi impresso pelo. UI'. Borge do Castro
no tomo II de sua collocçâo do tl'aclado , de pp. 262 a 272.

Anda cm bi panhol no Recueil des tl'aités do SUl'. Cal,o, tomo
11 do pp. 167 a 177, pr~ceç1ido de uma noticia historica acêl'ca
elo mesmo tTactado.

as. Artigo secreto que se tinha posto no Tractado de
paz de U trecht com- Castella ele" 6 de fevereiro de 1715 e
depois se tirou.

Com. = Ainda .li no Artigo .xii do Tratndo de Paz conclllido,
o asignado no prezente dia entre os Embayxadores =

Traz por titulo = Artigo Secreto = o cm seguida vt'll1 é. ta
nota = este artt.O se tinha po. to no tr.O lo paz de Utrecbt com

a Lo e depois ,e til·ou. =

Cópia }) r lettra do XVIII eculo. Con ta. de 1 fi. qll'C mede
28 contim. de altura põr 16 do lnrgo.

Cod. ~:;.~ sob n.O 47.

S9. Projecto de Tratado entre Portugal, e Castella.
Artigos acordados entre o Emb,or extraordin:o e Plenipo
tenciario d'EIR. de Portugal Dom Rodrigo Annes de Sá
Almeyda e Menezes seu m. to amaelo e prezado Sobrinho
elo seu Concelho Gentil homem ela sua .Camara Marques
de Abrantes, e o Commissario e Plenipotenciario d'EIR. ele
Espanha Dom JOãO Baptista ele Orenelayn Marques de la
Paz elo seu Concelho primeiro Secretario de Estado elo
d~spacho p." a restituiçãO reciproca' elos elezertores, das
Tropas de hua e outra Coroa.

ontém 6 Ul'tigo .
Não truz elatfl., mas foi e. cripto nos reinfl.dos de d. João V de

Portugal o do Pbilip}le V do Hispanhi, .dizendo-se no artigo 6.°;
« Que estes artigos serão incorporados no Tractado ii Sua Ma
g staelê de hua e outra parte te~ convindo se faça ontre as duas
Corôas' p." .termiuar alglla duvida. pondonte li rozultl1rão das ca
pitulaçoons d~ Paz ele Vtrec~t o do outras invocaçoofls, prohibi
çoeí'ls o altepçoeií: li ..c fizerão no C mercio entre os Sllditos de
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hum outro Sober:mo e fj em quunto e_t Tmclndo se 11ão con-

clu t~nmrfío c terão seu inteiro efeito os prezcntes artigo &.»
Uomo se-vê, e.. tes projectauos artirros têm rclação com o Im

ctado ue Utrecht de 6 de fcvel'ciro de 1715.

No artigo 4.0 se·diz: « ...... e eRpecialment 3e pratical'á lodo
o referido com os desertores ii da Colouüt do Sam'am.'o na mU1;gem
Sententrional do Ryo da. Prata passarem ou eja p." a. plIJ'te da
Cidade e govel'llo de Buenos .Ayre ou p." as de Pnrnguay, Chili e
Perú e ii p." todas estas refllituiçoeíls se pas 31'110 as ordcnfl neces

I'nrias asim p." os Governauorcs da .Armas elas Pl'ovincins em En
ropn como ]1," os Vice Reya do Brazil e do Perú e nomendap1.'·

p." os Governadorefl da Colonia do Sueram.lo e da Cidade de Buenofl
Ayres p," ij a respeito da distancia fle não reta I' le a execuflão
de..te ajuste. J)

Cópia por letlra do XVllI seculo. Con,'ln 2 fr. uilo num.'

mediudo 29 centim. de altura por 16 de largo.

Cad. ~~~ sob n,O 50.

90. Provisões de officios de fazenda e justiça passadas
em nome d'el-rei d. JOãO V pelos governadores geraes do
Estado do Brazi.l Pedro de Vasconcellos e Sousa. 3.° conde
de Caste~-Melhor, e d. Pedro Antonio de Noronha, 1.°

marquez de Angeja, nos annos de 1712 a 1715.

E' o livro de registo. .sem titulo.

Consta de 237 ff. nnm. 27 X 14.

Cod. DLXX
18-H7 .

Contém:

A. I. - Prouizão concedida a Miguel da Silua da Ser
uentia dos officios de Juiz dos orphãos, e Prou.or

dos deLI'. e auzentes da Capitania de Porto Se
guro.

Dataun cl:. Bahia em 22 de ligO, to de ]712.

E' el:lcl'ipta pelo Secretario do Estado do Brazil Gon
çalo Ravasco e passada })clo govcrnlldor Pedro de Vas
coucellos.

fi. I V.- Portaria do Almox." dos mantim.tos e generos co
mestiueis q se mandão ter [romptos e hum ar
mazem desta Cid." Constant.° da Rocha Pimentel.

De 30 de agosto elo meSmO (tnno,
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ibid. - Prouizão concedida a Matheus Dias da Silua do
officio de Meirinho desta Cid." e infanteria della.

De 26 de agosto.

ff. 2 V.- Prouizão concedida a Leonardo Lopes da ser
uentia dos officios de Escriuão dos Armazefis da
coroa e apontador das obras q se fazem pella
faz." Real.

De 23 d :lJOSlo.

ff. 3. - Prouizão concedida a Manuel de Almeyda Cou
tinho do officio de Escriuão do Alcayde da "illa
de Jagoarippe.

De ~6 cle agosto.

ff. 3 v. - Prou izan1 de tabaIlião da Villa de Jagoarippe
concedida a Domingos Affons.o Reygozo.

De 30 cle agosto.

ff. 4. - Portaria do officio de Escriuão de Almox." dos
t · tos d AI d S .man 1m. o mazem.. e ereglppe

do Conde JoãO de Souza da ..
De 5 cle septembl'o.

ff. 4 V.- Prouizão concedida a Gregorio de Negreiros do
off.o de solicitador de cauzas da Villa de S. Franc.ro

De 6 cle eptembro.

ff. S. - Prouizao concedida a Jozeph Txr. a Guedes.
De 30 de junho.

Escriuão do Meirinho
iI."1 Antonio da Silua.

ff. 5V.-

ff. 6. -

Prouizão do officio de
desta Ciel.", conC\edida a

De 6 cI eptcnibro.

Prouizã.o concedida a Jozeph Tauares da Costa,
do off.o de requerente da Villa ele Sam Franc.o

de Seregipe do Conde.
])e 9 de sepiembro.

ff. 6 V.- Prouizão concedida a Manuel Ribr.° ele Souza da
seruentia do off.o ele requerente de cauzas da
Villa de Seregipe do Conde.

Da, data, cht pl'cccdcJ1le.,
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fI 7 v.- Prouizão concedida a Roque Fernandes de Car
ualho do officio de taballeão da ViIla da ,Ca
choeira.

De 11 de eptembro.

fi. 8, Prouizão concedida a M.el Barboza Txr.RpOl; seu
procurador bastante p.R citar a D.o. da Costa
Guim!· sem embargo de estar prezo'.

De 16 de septembro.
Tem éí m3Tgem a seguinte nota:
« POI' erro se registou aq\l)'. »

-.

ff. 8 v.- ProllÍzão conce~da a Anna M." de Freitas p.R
fazer citar a D.o. da Costa Guimarães.

Da Dlesma data da precedente e eom ~ mesma 1lOfa.

ff. 9. Prouizam concedida a Nuno Ali M."· do officio
de Escriuão da' 'faz." .Real da Capitania dos
Ilheos.

De 7 de septembro.

ff. 9 v.- Prouizão concedida a Ant.° Soares Rangel do
officio de Meirinho do Campo da Villa de Sam
Franc.o de Seregipe do Conde.

D 13 de septembro.

ff. 10 V. - Portaria co-ncedida a Bras Gomes de Affonc." p.R
seruir de Escriuão da vara de Alcayde desta Ci
d,ade.

De ~~ de septembl'o.

ibid. Prouizão concedida a Fernão Rolz da Silueyra
do officio de Requerente de Ca.uzas da ViUa de
S. Franc.o de Seregipe do Conde.

De 14 de septembro.

ff. II V.- Prouizão concedida ao Cap.11l JoãO Duz de Ma
cedo do officio de Juis dos orphãos da Villa de
Jagoarippe.

De 23 de septcmlH'o.



351

ff. 12. - Prouizão concedida a Joam Pinto de Mag.~s do
cargo de Proll.o l

· da faz." ~eal da Capitania dos
Ilheos.

'De 7 de octubro.

ff. 12 V.-

ff. ,13.

~rollizam concedida a Ant.° Frr." dos Santos de
Meyrinho da arrecadação do Donatiuo.

De 8 de octnbl'o.

Prouizão de Requerente do n.O desta R."I~ con
cedida a Ignacio Frr." Dorta.

De 11 de octubro.

ff. 14. - Prouizão concedida a Manuel Ali Frr." de Re
querente dos auditorios da Villa de Sam Franc.o
de Seregipe do Conde.

De 7 de octnbro.

• fi: 14 V.- Pr0uizão de Requerente do numero da Rellação
deste Estado concedida a Manuel de Almeyda

. da Fone."
De 11 de octubL·O.

ff. 15 v. - Prouizão da seruentia do officio de taballeão desta
Cidade concedida a Seb."1U Carnr.o da Costa.

De 6 de octubro.

f(. 16.

ff. 17.

Prouizão concedida a Pedro Correa de Vas.oo• da
Seruentia dq officio de taballeão da Villa da Ca
choeyra.

De 20 de octubro.

- :Prouizão da Seruentia do officio de Ercriuáo da,
ara de Meirinho. da arrecadação do Donatiuo,

concedida a ]ozeph de Almeyda.
De 19 de octubro.

•
ff. 17-v.- Prouizão concedida a Frac.o Ferr.'\ Torres da

Serllelltia do officio de Escriuão da arrecadação
do Donatiuo.

De 11 de octuor').
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ff. 18. - Prouisão concedida a Luis Correa de Mag.cs da
Seruentia do officio de Escriuão dos orphãos
desta Cidade.

De 27 de oetubro.

FC 19. - Prouizam concedida a Bernar lo Botelho Fr.c do
officio de taballeão ela Villa de Jagoarippe. c

De 10 de novembro.

ff. 19 v. - Prouizão concedida a Joam Coelho de Lemos da
seruentia do officio de Escriuão da Vara de Mei
rinho do Campo da Villa de Seregipe do Conde.

D" dab da pL'ecedente.

ff. 20. - Prouizão concedida a Manuel Ramos Ayres da
Seruentía do officio de Thez."o geral da faz." Real
deste Estado.

De 18 de novemlro.

ff. 2 L - Prouizão' concedida a Diogo Pr." de Barros dos
officios de Escriuão da Cam."" orphãos, e Almo
teçaria da Villa de Jagoarippe.

De 19 d octubro.

ff. 2 I V.- Prouizão concedida a Joam de Freitas da Silua
do off.o de taballeão da Villa de Sam Franc.o de
Seregipe do Conde.

De 2-1 de novembro.

ff. 22. - Proúizão concedida a Ant.° de Araujo e Souza
da seruentia do officio de Escriuão da Vara do
Meirinho da arrecadação do tabaco.

De 21 de novembro.

.ff. 23. - Prouizão concedida a Andre Mor." da Silua d;:t
seruentia do off.Q de Almox.o dos materiaes da
poluora desta Cid.c

De ln ele novembro.

ff. 23 V.- Prouizão de Escriuão de Meirinho do Campo da
Villa de ]agoarippe concedida a Manuel Mor."
Tauares.

De 28 de novembro.
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ff. 24 V.- Portaria de Prou.or das fazendas dos defuntos e
abzentes, CapelIas e Reziduos desta Cidade, e
seu Termo, passada ao D.ol' Joseph de Ar.o Pinto.

De 15 lle dezembro.

ibid. - Portaria da Seruentia do officio de Meirinho do
Campo desta Cid." concedida a Gregorio Soares
Reis.

De 16 de dezembro.

fC 25. - Prouizão concedida a Simão da Costa Rego da
Seruentia do officio de Escriuão da Vara do
Meirinho da Correiçam desta Cidade.

De 25 de llovembru.

ff. 25 V.- Prouizão concedida a Antonio da Silua de Me
dina, da Seruentia do officio de Meirinho da ar
recadaçam do tabaco desta Cidade.

De ] 2 de dezembro de 17] 2.

ff. 26 v. - Prouizão de Solicitador da Villa da Cachoeyra,
Andre Soares Galhardo.

De 4 de janeiro de 1713.

ibid. Prouizão de Juis dos orphãos da Villa da Ca
choeyra: o Bacharel formado Br.moa Ali Ripado.

Do 17 de janoíro do díeto anno de 1713.

ff. 27. - Prouizão concedida ao L:1u Domingos Carneyro
de Carualho da Seruentia de Advogado da Villa
de Jagoarippe.

De 19 ele janeiro.

fC 28. - Prouizão concedida a P.o Franc.o Lx." da seruen
. tia dos officios de Enqueredor, destribuidor, e

contador desta Cid.c

Do 17 ele j~Lneiro.

ff. 28 v. - Prouizão concedida
seruentia do officio
Cidade.

Do 18 do jlLtleu·o.

a Pedro Pr." de Castro da
de Escriuão do Crime desta



ff. 3 r..

354

ff. 29. - Prouizão da Seruentia dos off1cios de taballeão
publico, e escriu.3.m da Almoteçaria da Villa do
Camamu concedida a Joseph Montr.° de Car
ualho.

De 33 de janeiro.

ff. 30. - Prouizão concedida a Manuel Affonço da Costa
da seruentia do officio de taballião desta Cidade;
e Escriuão das Sesmarias. della.

De 17 de janeiro.

ff. 30 V.- Prouizão concedida a Francisco Pinhr.° de Lemos
p." seruir de Escriuão do tombo das terras desta
Cap.uill

De 3 de feveruiro.

E'sta. provL'llo começa:
= Pedt·o de VaseollcelIos üo Cons.o üe Guerl'il, Guu.o r

,

e Cup.m gemI do E tndo do Bl'azij &." Faço saber
no que esta Prouizão uirem =

Prouizão concedida a Siluestre Frz da silua do
officio de Escriuão da Correição de Comarca
desta cid.o

De 8 de fe\ereiro.

ff. 32. - Prouizão concedida a Paulo Mor." da Cunha, da
. sertlen tia de taballeão da. Villa de Sere'gipe elo

Conde.
De 11 de fever -il·o.

ff. 32 V.- Prouizão .concedida.a Jozeph Felis otelhô digo
Peixoto, de Requerente do 11.° da R.'uu deste
Estado.

De 25 de fevereiro.

fi.33·V.- Prouizão concedida a João Dias de Almeyda de
Escriuão de Recéita, e despeza do Thez:o da
faz." R.l deste Estado.

De 29 üe feYel'eiÍ'o. .

ff. 34. Prouizão concedida a Anselmo Gomes -Rib,..o da
seruentia tio' officin de Escriuão da Vara do Mey
rinho das execuções da faz.'" Real deste Estado.

De 2 ue março.
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ff. 35. -. Prouizão concedida a M.cl de Almeycla Fone." da •
seruentia do officio de Requerente das cauzas
da faz." Real desta Cid."

De 17 de fevereiro.

ff. 35 V.- Prouizão concedida a Manuel Affonço Payua do
., officio de Requerente de cauzas da Villa de Se

regipe do Conde.
Da data upra.

ff. 36 V.- Prouizão concedida a D.oS Frr." Lixa da seruen
tia do officio de Meirinho das execuções da faz."
Real deste Estado.

De 9 tle fevereiro.

ff. 37. Prouizão concedida a M:l Lobo de Souza da
seruentia de Escriuão da Ementa, e conferencia
do tabaco desta Cidade.

De 23 de feyereiro.

fi. 38. Prouizão concedida a Ant.° Frr." Coutinho da
seruentia do Cargo de Ouuidor da Capitania do
Spirito Santo.

De 13 de m~l.J'ço.

ff. 38 v. - Provizão concedida a Jozeph dos Santos Fialho
do officio de Escriuão das Entradas do tabaco
desta Cid."

De 8 de março.

ff. 39 V.- Prouizão concedida a Isidoro Henriques de Men
donça, da seruentia do officio de JuÍs dos 01'

phãos da \ iIIa de Sam Franc.o de Seregipe do

Conde.
De 15 de março.

ff. 40 V.- Portaria para Bras Gomes de Affonc." seruir de
Escriuão da Vara de A1cayde des~ Cidade.

De 23 tle mnrço.

ibid. Portaria para Gregorio Soares Reis seruir de
Mey."o do Campo desta Cid." por tres mezes.

De 28 úe março.
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ff. 41. - Prouizão 'concedida a Franc.o· dos .to~ Fragozo
da seruentia do officio de Meirinho do Campo
da Villa d~ Jagoaripe.

De 27 do ma-rço do dieta :umo de li13.

ff. 41 V.- Pr'ouizãO ~~nceclida a João' Leitão Barréto da
seruentia do officio de Gllardá.-mor do tabaco.

De 2-! do llovembl'o do 17í2.

fC 42 V.- Prouizão concedida a Ant.° Dias de Araujo da
r ·serllerÍtiá. do - off.o de tabaIlião da Cidade de

Olinda.
De -:I: de abril.do 1713.

Prouizão de Juis da BaIlaríça da Caza de Arre-
r· T ~ - • • ~',. ..

cadação 'd<? Tab.o desta. Cidade, passcrda a~Manoel.

Coelho Porto.
Da data:' ela í)l·ecedeDt~.

ff. 43 v. - Portaria p." o 'L,do Jozeph de· ALo Pinto ser.l1lr. . "

dous mezes de Prouedor dos defuntos e ·auz.1c
,

Cap~1Ías, e rezíellios de'sta' Cid.c e seu termo.
De 26 de fevereiro €lo reforido' anno de 1713.

ff. 44.

ff. 44 V.-

. -
Prouizão dos officios de TabaIleão, Escriuão da
faz.;' R.t, Ol;uidori~, e Almotaceria dã Viiia de. .
Porto Seguro, prouido em GonçaIlo Neto.

De 21 de abril. . .

Prouizão concedida a Saluador Dorta Rego da
seruentia do officio de feitor e seIladbr da Al
fandega desta Cidade.

De 10 de abril.

ff. 45. - Portaria p." o L.do Jozeph de Araujo P.lO senlir
de Prou.or das faz.'" dos defuntos e auzentes desta.
Cid.·

De 17 do abril.

ff. 45 V.- Prouizão conced~da a Gaspar Frr.1\ de Caru.o da
seruentia do officio de Thi~r.o elas faz.O

' dos de
funtos e auzentes.

De 4 de m:\io..
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Prouizão concedida a João Gomes Ribr.o da ser
uentia .do off.o de Thiz.1O da ChancelIaria desJa
Cid."

Da. data da pre«ec:en(e.

ff. 46 v. - Portaria p.a o Ajudante M.c1 dos S. tus seruir de
continuo da caza da arrecadação do tabaco.

De 11 de maio.

ff. 47. - Prouizão concedida a Andre da Silua para seruir
d~ Meirinho da RelIação deste Estado.

De 9 de muio.

fi. 47 V.- Prouizão concedida a Franc.o de Albuquerque de
IelIo da seruentia dos officios de Juis dos 01'

phãos e escrivão da Camr." da Vi1la das A~agoas.

De 10 de maio.

ff. 48 V.- Prouizão cencedida a Miguel Boussim da Cunha
da seruentia do ofi.o de Escr:uão da Camr." da
Villa da Cachoeyra.

De 9 de ma.ió.

ff. 49. - Prouizão concedida a Lourenço Barboza p." seruir
de Escriuão dos aggrauos, e appelIações da Ralll
deste Estado.

De 13 de maio.

ff. 49 V.- Aluarâ de prorogação concedido a Joaquim de

Brito.
Está.. incompl to.

Truz á margem fi, 'eguinte nota:
« Por erro se hia registumlo aqui e. te Aluará. ))

ibid. Prouizão do offi~io de Escriuão da Camr.n desta
Cidade' conc dida a l\1anuel Pessoa de Vas. cu

,

De 29 d maio.

ff Prouizão concedida a Ant.°_ da Costa Barreto·SOv.-
da Sefuentia do oR.o de M irinho da Prouedoria
da Camara desta Cid."

Dó 8 de junho.
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Cr. 5I. - Prouizão da seruentia dos officios de Escriuão da
Carnr.", e taballião da Villa dos Ilheos, concedida
a Francisco Roiz da Silua.

De 31 de maio.

ff. 51 V.- Prouizão concedida a Phelipe de Santiago e San
tos da seruentia do off.o de Escriuão da Correi
ção da Ouuedoria geral de Serigipe DeI Rey. "

De 8 de junho.

fi. 52 V.- Prouizão concedida a Ant.° de Andr." Vidigal da
seruentia de continuo e Guarda L.o. da Casa da
arecadação do tabaco desta Cidade.

De 9 de mn,io.

ff. 53. Prouizão do off.° de Escriuão dos orCãos da Villa
da Cachoeira, passada a Miguel Bousirn da Cunha.

De 20 de junho.

ff. 53 V.- Prouizarn concedida a Manuel Cardoso de Souza
da seruentia do officio de Escriuão do registo do
tabaco desta Cidade.

De 30 de junho.

FC 54. - Portaria para Jozeph de Araujo Pinto senJLr de
Prou.or dos defuntos e auzentes.

De 18 de junho.

ibid. Prouizão da seruentía do officio de taballeão desta
Cid.o concedida a Jozeph de Valensuela da Silua.

De 22 de junho.

FC 55. Prouizão concedida a Gaspar GIz Coelho da ser
uentia do officio de Meirinho da Correição desta
Cidade.

De 8 de julho.

"fi. 55 V.- Prouizarn concedida a Jozeph de Ar.o P.to ela ser-
ventia de Juis dos orphãos desta Cidade.

De 23 de abril.
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ff: 56. - Prouizão concedido (sic) a Manuel SQares ·Pe
ralta da seruentia do officio de Contador geral
da faz." desta Cidade.

Do 14 elo julho.

ff. 57. - Prouizão conced'ida a Dionizio Soares de Oliur."
da seruentia do officio de Meirinho das faz." dos
defuntos, e auz. tcs desta Cidade.

Do 30 elo junho.

fi 57 V.- Prouizam concedida a Ant.° Luis Lopes, do offi
cio de Ouuidor da Capitania dos llheos.

De 7 de julho.

f{ 58. - Prouizam concedida a Ant.° da SiIl1r." de Faria,
do off.o de taballeão da Villa de Sam Franc.o de
Seregipe do Conde.

De 20 ele julho.

fr. 58 V.- Prouizão concedida a Ant.° Rorz de Abreu do
officio de Meirinho do Tombo das terras desta
Capitania.

De 23 ele julho.

Prouizão concedida a Esteuão Machado de Mi
randa da seruentia do officio de Escriuão dos
orphãos desta Cidade.

Do 21 ele julho.

Prouizão concedida a Joam GIz da Rocha da
seruentia do officio de Guarda L.0S dos Contos e

faz." R.I desta Cid.e

De 24 do julho.

ff. 60 V.- Prouizão concedida a Cypriano da Costa B." da
eruentia do off.o de Escril1ão dos Contos desta

Cidade.
De 29 ele julho.

ff. 61. Prouizam concedida a Theodozio de Mesquita da
'seruentia do oA.o de t.:lm da Villa da Cachoeyra.

De 28 do julho.
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. fI. 6l.V.- Prouizão concedida a Ignacio Coelho de Carua~

lho da seruentia dos officios de Inqueredor, Con
tador e Destribuidor da Villa de Sa~ Franc.o

De 31 de jnlho.

Prouizão concedida a Manuel da Costa Rocha da
seruentia do offiicio de Escriu'ão da Ouuêdoria
geral do Civel desta Cidade.

De 4, de ago. to.

ff. 63. - Prouizão concedida a Franc.o de Brito Aranha da
seruentia do Cargo de Ouuidor da Capitania de
Porto Seguro.

De 14 de agosto.

ff. 63 V.- Prouizão concedida a Gonçallo de Ar.o de Aze
uedo, de Almox.e do Morro (sic).

De 23 de agosto.

ff. 64. - Portaria p.a Matheus Dias da Silua seruir de
Meirinho da cobrança das dividas atrasadas da
Dizima da Chancellaria.

De 28 de a,gost<:.

ff. 64 V.- Portaria p.a Bras Gomes de Affon.C4 seruir de
Escriuão do Meirinho da cobrança das dividas
atrazadas da Dizima da Chancellaria.

Da data ela, precedente.

ibid. PrÇ)úizão concedida a Esteuão dos S.los da ser
uentia do officio de Escriuão da Vara do Meiri
nho da R,am deste Estado..

De 11 de maio.

Prouizão concedida a Matheus Dias da Silua da
seruentia do off.° de Meirinho desta· .Cid.'" e In
fanteria della.

Do 27 de agostó. .I. .
. !

ff. 66. - Portaria p/' Manúel Affonço' da Gosta seruir de
Escriuão da cobrança das dividas atrasadas per
tencentes á Dizima da Cliancellaria.

De 5 ele seplem 1'0.
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ibid. - Prouizão concedida a Geraldo Gomes Mor.l\ da
seruentia do officio de Escriuão dos orphãos da
Villa de Serigipe do Conde.

Da data da portaria precedente.

ff. 66 V.- Prouizão concedida a Manuel de Souza Campos
da seruentia dos officios de Inqueredor e Con
tador desta Cid."

De 27 de agosto.

ff. 67 v. - Prouizão concedida a Franc.o Frí Frr.l\ da ser
uentia do officio de Escriuão da Chancellaria
deste Estado.

De 21 de fevereiro.

ff. 68. Prouizão concedida a Miguel de Siq.rn Coelho da
seruentia dos officios de Inqueredor, Contador e
Destribuidor da Villa da Cachoeyra.

De 6 de octubro.

ff. 68 V.- Prouizão concedida a Roque Frí de Carualho,
da seruentia do ofU de t.am da Villa da Ca
choeira.

De 2 de octubro.

Prouizão concedida a Bernardo Ayres de Vlhoa
da seruentia do off.° ele Escriuão ela Camr." ela
Villa ela Victoria.

Da data supra.

ff. 70. - Prouizão p.n Bras Gomes de Affonceca seruir ele
Escriuão da Vara do Alcaide elesta Cidade.

De 2-1 d septembl'o.

ibiel. Prouizão concedida a- M."I Ali ele Mendonça de
requerente ela Villa da Cachoeyra.

De 5 de oetubro.

ff. 71. - Prouizão concedida a M:"l de' Sou~sa Frr.a do of~

fi'cio ele requerente da Villa ele JQgoarippe.
De 12 de octubro.
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fi. 71 V.- Prouizão de requerente da \ illa de Jagoarippe
concedi la a Manuel Quaresma da Silua.

De 10 ele octuUI'O.

fi. 72. - Prouizão concedida a D.oS Affonso Reygoso do
of[o de t. nm da Villa de Jagoarippe.

De 11 de octubl·o.

ff. 72 V.- Prouizão de Inqueredor, Contador, e Destribuidor
da Villa de Jagoaripe concedida a Ant.° Frz da
Silua.

Da mesma lala upra.

ff. 73 v. - Prouizão concedida a M:I de Almeyda da ser
uentia do or[O de Escriuão do Alcaide da \ illa

de Jagoarippe.
De 13 ele octubl'o.

ff. 74. Prouizão da seruentia do officio de Escriuão da
Alçada que S. Mag.'lc manda ao Ryo de Janr.o,
concedida a Manuel Luis da Costa.

De la le octubro.

ff. 74 V.- Prouizão concedida a M:I de Sancto Agostinho,
do officio de Meirinho da alçada que S. Mag.do

manda o (sic) Ryo de Janr.°
De 34 de oc:tubl·o.

ff. 75 V.- Prouizão de Requerente do 0.° dos doze da R.nm

deste Estado, concedida a M.'·I de Barros Mon
são.

De 13 ele octubro.

ff. 76. Portaria p.a Domingos Carualho da Cunha seruir
de Almox.· do recebim. to e despeza das farinhas
e mais generos comestiueis.

De 4 lo novembro.

ff. 76 v. - Prouizão de Escriuão do Crime desta Cidade, con
cedida a Phelipe Cordeyro de Medina.

De 8 de novembro.
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ff. 77. - Prollizão da Seruentia do ofticio de Escriuão da
faz." Real deste Estado, e da Matricula, e Con
tador da gente de guerra do Prezidio desta Cid."
concedida a João Dias da Costa.

Do 7 do novembro.

... ff. 78. - Prouizão concedida a Franc.o Frr.a da seruentia
do ofticio de Escriuão dos feitos da fazenda Real
da Cid." da B.a

Do 30 do octnbl'o.

ff. 78 v. - Portaria concedida a Jozeph Ribr.o da seruentia
do ofLo de Escriuão da Almotaçaria desta Cid."

De !) de novembro.

ff. 79. Prouizão concedida a Bernardo Botelho Fr: de
taballeão da Vílla de Jagoaripe.

De 10 de novembro.

fi. 79 v. - Prouizão concedida a M.e1 Lopes de Brito da
seruentia dos ofLas de t. am Escriuão dos orphãos
e Almoteçaria da Vílla de S. Jorge dos llheos.

De 14 ele Doyembro.

ff. 80.

ff. 8 r.

Prouizão concedida a Franc.o Frr." da Costa da
seruentia dos ofticios de Escrillão da Camr." e
taballião da Villa de Boipeba.

Do 9 de no,embro.

Prouizão da serllentia do ofticio de Escriuão dos
orphãos desta cidade concedida a Luis Correa

de Mag.es

De 13 de llovembro.

•

f{ 8 I V.- Portaria para Jozeph de ALO Pinto seruir de
Prou.Ol' das faz."s dos defuntos e allz. te. desta

Cid."
De 19 de agosto.

ff. 82. _ Portaria p." Jozeph de Ar.o P.to seruir de Prou.or

das faz. US dos defuntos e aus.'e. desta Cidade.
De 19 de octubro.
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Tanto em uma. eomo em 01lÍru. d'o, tas. dt~as pOl'tarjas
e na. que se-o egne, o provimento era pelo tempo de dons

mezes.

ibid. - Prouizão digo Portaria concedida a ]ozeph de
Aralljo P.to p.:' seruir o officio de Prou.or das faz.""

dos defuntos. e auz. le" desta Cidade._
De 19 -de dezembro.

ff. 82 V.- Prouizão concedida a Leonardo Lopes ele Caru.o
dos off.O" de Escriuão dos Almazens da Coroa.

De 4 cle dezembro.

ff. 83. - Prouizão de Escriuão da Cam!" da Villa ele São
Fran.co Antonio da Costa.

Do I.· de leze·mbro.

ff. 83 v. - Pórtaria p." Ant.° da Rocha Roéha (sic) senur
de Escriuão do Tombo das terras.

De 12 de aezombl'o.
N o corpo era portaria vem o nomeado cl uas vezes

com o app'ellitlo Rocha repetido, corno se-vê no titulo.

ibid. Prouizão de Meirinho da arrecadação do tabaco
desta .Cic1.ó

- concedida a M.el Peixoto ela silua.
De Gele' dC'zell1bro.

ff.· 84.

ff. 85.

Proúizão concedida a Franc." Frr." Torres da ser
uentia do officio de Escriuão da ChancelIaria da. . -
R.am deste Estado.

De 18 do dezembro.

Prouizão do officio de Thiz.I'O g.1 -da faz." Real
deste Estado a M.el da Sâ (sic) de Ar.o

De 10 de dezembro.

,.' :~

fi. 85 v. - Prouizão concedida a Ant.° Lopes Barbalho da
seruentia dos officios de Escriuão das execuçoens
e Almotaçaria Contador, destribuidor, Inqueredor
e avaliador da Villa do CayrCi.

Do 18 de uezembl' I.

." .,-
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ff. 86 v.- Prouizão concedida a Gregr.o de Nygr.os da ser

uentia do off.o de solicitador de cauzas da Villa
de Seregipe. do Conde.

De 22 de dezembr .

Provizão do off.° de requerente dos auditorios
da Villa de Seregipe do Conde, concedida a M.el
Ali Fu.a

De 15 de dezembro.

ff. 88. - Tabelião da Villa de São Francisco de Seregipe
do Conde João de freitas da Sylua.

De 23 de dezembro.

ff. 89. - Prouizão concedida a Ant.° de Ar.O de Souza da
seruentia do officio de Meirinho da arrecadação
do tabaco desta Cid."

De 14 de dezembro.

ff. 89 v. - Prouizão concedida a Simão da Costa Rego da
seruentia do officio de Escriuão da vara de Mei
rinho da correição desta Cidade.

De -1 de dezembro.

ff. 90. - Prouizão concedida a Jozeph ROlz da Costa da
seruentia do officio de Alca) de da Villa de Ja

goanppe.
De 19 de dezembro le 1713.

ff. 9I. - Prouizão concedida a Pedro Franc.O Lx.a da ser

uentia dos officios de Inqueredor, Contador e des
tribuidor desta Cidade.

De 8 de janeiro de 1714.

ff. 9T V.- Prouizão concedida a Manuel Affonso da Costa
da seruentia do off.o de t. nm desta Cidade.

D 9 de janeiro do mesmo anno tl 171-1-.

ff. 92. - Prouizão concedida a JoãO Coelho de Lemos da
seruentia do officio de Escriuão da Vara do AI

cayde digo do Meirinho do Campo da Villa ele

Seregipe do Conele.
De 23 de dezembro de 1713.
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ff. 93. -, Prouizão concedida Jozeph Tauares da Costa da
seruentia do 0[[.° de Requerente da Villa de Se

regipe do Conde.
Da mesma dnb.

ff. 93 v. - Prouizão concedida a M."l Ribr.° de Souza da
seruentia do officio de Requerente de cauzaS'da
Villa de Seregipe do Conde.

Da me,'ma data.

ff. 94 V.- Prouizão concedida a Franc.o Frí Frr.n da ser
uentia do officio de Escriuão da Almotaccria
desta Cid.e

De 22 de janeiro de 1714.

ff. 95. Prouizão da seruentia do officio de Juis dos or
phãos da Villa do Camamu concedida a Ant. l

'

Coutinho de Noronha.
De 29 de janeir~ do dieto aTIno de 171,1..

fi. 95 V.- Prouizão concedida a Manuel da Mata da ser
uentia do 0[[.° de Escriuão do Meirinho das fa
zendas dos defuntos, e auz. IO

• desta Cidade.
De 7 de oetubro do 1713.

ff. 96 V.- Prouizão cOAcedida a Seb.nOl Carnr.G da Costa da
seruentia do officio de taballião desta Cid."

Da data da preeedonte.

ff. 97: - Portaria para Ant.° de Ar.o e Souza aluorar de
Meirinho.

De 16 de fevereiro de 1714.

ibid. Prouizão concedida a Fernão ROlz da Silur.n de
Requerente da Villa de Sal~ Franc.O de Seregipe
do Conde.

De 21 de fevereiro do referido a,nl1o.

ff. 98. Prouizão concedida a Esteuão Soares de Aragão
da Seruentia do officio de Juis dos orphãos da
Cidade de Olinda.

::pe 25 de f~vel·eit·o.
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ff. 98 v.- Prouizão concedida ao Baxarel formado Thome
Ali Ripado da seruentia do officio de Juiz dos
orphãos da Villa da Cachoeyra.

De 19 de fe\ l'eiro.

Ff. 99. - Prouizão do off.o de t. 0m da Villa da Cachoeyra
concedida a P.o Correa de Vas. l1t1s

De 15 de fevereiro.

ff. roo, - Prouizão do officio de Prouedor da faz." R.I da
Capitania dos Ilheos concedicl'a a Joam p.ln de
Mag. es

De fi de fevereiro,

ff. 100 V.- Prouizão concedida a Ignacio ROlz da Silua do
off.° de Escriuão da faz. o Real da Capitania dos
Ilheos.

De 29 ele janeiro,

ff. 101 V.- Prouizão cuncedida a Franc.o Dinis da Costa da
seruentia do off.° de Escriuão da Prouedoria das
faz."s dos defu ntos e auz. tes desta Cidade.

~e 10 de fe,er iro.

ff. 102.

ff. 103.

Prouizão concedida a Siluestre Frz da Silua da
seruentia do officio de. Escriuão da Correição da
Comarca desta Cidade:

De 2 de março.

Prouizão concedida a Pedro Pr." de Castro da
seruentia do off.° de Escriuão do Crime desta
Cidade.

De 9 de fe,ereiro.

ff. 104.

ff. 103 V.- Prouizão concedida a Manuel Ant.a da Silua da
seruentia do officio de Escriuão da vara do Mei
rinho desta Cidade.

De 21 de septembro ele ]613.

Prouizão de sollicitador da Villa aa Cachoeyra
concedida a Manuel de Souza.

:po lO do rnar90 ele .1714:
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Ff. 104 v.- Portaria para fran. eo Ali Tauora seruir de Es
criuão da deuaça da morte feita a Florentim
Barboza de Almeyda.

De 26 de março do me mo anno.

ibid. Portaria para Pedro Fran.eo Lix.n (sic) seruir de
Mey.r° das del1io-encias da deuaça da morte ~ ita
a Florentim Barboza de Alm.'ln

Da data snprn.

ff. 105. - Portaria p.n Fran.co Frz Frr.n seruir por tres me
zes o ofU de T.nm publico do judicial e notas
desta Cidade.

De 27 de marco.

ibid. - Portaria p'" M.el do Rego Coutt.° seruir por tres
mezes os officios de Inqueredor, Contador e Des
tribuidor dos auditorios desta Cidade.

Da mesma data.

ff. 105 v.- Prouizão concedida a M.el Cardozo de Barros da
sefl.lentia do officio de Escriuão da vara do Mei
rinho da Comarca de Seregipe leI Rey.

De 22 de março.

ff. 106. - Prouizão concedida ao L.'lo Lourenço da Silua e
Mel10 da seruentia do off.° de Juis dos orphãos
de Itamaracâ.

De 4 de abril

ff. 107. Portaria p'" Bras Gomes da Affonc." serUlr o
ofLo de Escriuão da Vara do A1cayde desta
Cid.e

Da data llpra.

ff. 107 V.- Prouizão do officio de Meirinho do Campo de
Olinda concedida a Euzebio de São Payo.

De 5 de abt'il.

ff. 108. Prouizão concedida a Phelipe Alamão de Men
donça, da seruentia do off.o de Inqueredor Con
tador e Destribuidor da Cic1.° de Olinda.

De 6 de abril.
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ff. 108 v. - Prouizão concedida a Seb."m Pr." da Costa do
off.o de tc:.balleão da Cidade de Olinda.

De 7 de abril.

ff. 109 v. - Prouizão concedida a Simão Cardozo da seruen
tia do ofLo de Meirinho do Mar do Reciffe de
Pernambuco.

ne 10 de a.bril.

ff. TIO. Prollizão da serllentia dos officios de Escrillão
elas execuções, e Portr.° da Alfandega do Recife
de Pern.co, concedida a Ant.° Cardozo Rebello.

na mesmn· data.

ff. I I I. - Prouizão concedida a Jorge de Amorim Bezerra
da seruentia do ofLo de Meirinho da Correição
de Seregipe DeI Rey.

De 6 de abril.

ff. 1 I I V. - Prouizão concedida a Saluador Dorta Rego da
seruentia do officio de Feitor e Sellador da Al
fandega desta Cid:

De 9 de abril.

ff. 1I2.

ff. II 3.

ibid.

ff. I 14.

Prouizão concedida a Jozeph dos S.to Fialho de
Escriuão das Entradas do tabaco desta Cid."

De 4 de abril.

Portaria p.n seruir de Almox.e das far."a. e mais
generos comestiueis D.oa Frz Amâdo.

De 24 de abril.

Prouizão concedida a Zacarias de Abreu Telles
da seruentia dos off.oa de t."m e Escriuiio das faz.""
dos defuntos e auz. tea orphãos e da Carnr.n da
Villa de Porto Seguro.

De 10 de abril.

Portaria para o D.or Jozeph de r.O P.to serllir
por dous mezes de Prou."l' dos allz.ll'a

De 19 de fevereiro.
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ibid. - Portaria p.n o D.nr Jozeph de Ar." Pinto serulr
por dous mezes de Prou."r dos auz. trs

D ~O de nLl'il.

ff. I 14 v.- Portaria p.n o D.ol' Jozeph de Ar.o P.to servir por
dous mezes de Juis dos orfãos d sta Cidade.

De 23 ele ahril.

fr. Ir). Prouizão concedida a Ant." Munis Telles da ser
llentia do ofticio de Meirinho das execuçõ s da
faz." R.I deste Estado.

De 3 de maio.

ff. I IS v. - Prollizão da Seruentia do (sic) Escriuão da vara
das execuções da faz.n R. l deste Estado, conce
dida a D.oS Mií Barbaleda.

De 23 de abril.

ff. r I 6 \.- Prouizão concedida a Ant.° Soares Rangel, p.n
seruir o off.o de Meirinho do Camoo da Villa de

.l.

Seregipe do Conde.
De 12 de abril.

fr. I T7. - Prouizão concedida a Isidro Henriques de Men
donça da seruentia do off.° le Juis dos orphãos
da Villa de Seregipe do Conde.

Do 30 de abril.

ff. I r 8. Prouizão concedida a Domingos Pinto Maya da
seruentia dos off."s de t."m e Escriuão da Almo
taceria da Villa do Camamfi.

De 16 de aLI·il.

ff. 118 v.- Prouizão concedida a Lourenço Barboza da ser
uentia do ofU de Escriuam dos aagrauos, e ap
pelIações da R."m deste Estado.

De 20 de abril.

ff. I 19. - Prouizão concedida a Gregorio Soares Reys· da
seruentia do ofticio de Meirinho do Contrato do
sobcidio dos vinhos desta Cid.o

De 30 de abril,
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ff. 120. - Prouizão. elido (sic) Portaria concedida a Gaspar
Frr.a ce Caruall~o p." servir o offic:o de Thiz.""
elas faz."S c~os defuntos c ôllzentes da Comarca
le::ta Ciel.o

De 15 de ma:o.

ibid. Pro~lizão conce:lida a João Henrique Leitão do
ofLo c~e t.nm do jucEcial e notas da Villa de São
Franc.o de Seregip~ c~o Conde.

Da mesma d.\ln.

ff. 121. - Prouizão conceelida a Esteuão da Cunha da ser
llentia do offic;o de Almox.o da Caza da fabrica

Ga p~luora desta Cid."
De 12 de ma:o.

ff. J 21 V.- Prollizão concedida a Ignacio de ALO TireI
da serventia dos off.°s ele Juiz dos orphão:i, e
Prouedor das faz.'" dos elefu ntos e au z.le; da

Capitania ele Porto Seguro.
De ] 6 ele maio,

ff. 122 V.- Prouizão concedida a Jozeph da Costa, da ser
llentia do officio de OUllielor ela Capitarúa elo

Spirito Sancto.
De 17 de maio.

ff. 123. - Prollizão concedida a Andre da Silua da scrucll
tia de Meirinho da R.nm deste Estado.

De 15 de maio.

ff. 123 v.- Prollizilo concedida a Cipriano da Costa Bahya
ela seruentia do off.° de Escriuão de Thezollro,
receita, e elespeza da faz. a Real deste Estado.

De 17 d maio.

ff. 1-4 v.- Prouizão de cluogaJo la VilJa de Ja oanpp
concedi la ao L.,l" D.'" Cam yro.

D' lU de m:LÍo.
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fi. 125 -:.- Prouizão concedida a Jozeph de Alm.dlL da ser
lIen'tia dó ofLu de Escriuão dos Contos da Con
tadoria g.1 desta cid.e

De 24 de maio.

ff. 126. - Prouizão da seruentia do officio de Guarda mor
do tabaco desta Cidade, em João Leytão l5ar
retto.

Do 2 lle dezmbl'o de 1713.

ff. J 26 v.-_ Provizão da seruentia do officio de Escrillão da
Camr." desta Cidade concedida a M.el Pessoa de
Vas.llos

De 2 de junho de 17H:.

ff. 127 V.- Prouizão concedida ao Cap.1ll Diogo Pereira de
Mendonça, p." que em húa cauza q lhe pertence
possa ser Juis o Ouuidor geral da Capitania da
Paraiba por ser o Provedor della suspeito.

De 6 de junho do dieta anno de 1714.

ff. 128. - Prollizão concedida a Hyeronimo Furtado de
Mendonça do off.o de sálicitador dos auditorios
da Villa da Cachoeyra.

De 14 de maio.

ff. 129. - Prouizão concedida a Jozeph Fellis Peixoto de re
querente da faz.a Real deste Estado.

De 24 do maio.

ff. ] 29 V.- Portaria p." Franc.o Frr." serllir de t."1ll durante
o impedim. to de Franç.o Ali Tauora.

De 30 de junho.
Esta portaria deve ser jll, pela data, pas ada pelo

sueeessor de PedJ.·o de Vasconeellos, cujo govêrno eeSlíOU
a 13 do dicto mez de junho.

Prouizão dos officios de tabaliam, escriuão da
fazenda, oUllidoria, e Almotassaria da Villa do
Porto Seguro, Prouido em Antonio Jorge da
Fonceca.

De 22 ue j Lmho.
E' do marquez de Angeja, bem como as seguintes.
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ff. 130 V.- Prouizão do officio de Escriuão la Camera da

Villa da cachoeira, prouido etTI Miguel Boussim
da Cunha.

De 30 de junho.

ff. 131 V. - Prouizam da seruentia do officio de Escriuão do
Registo do Tabaco de pô, prouido em GonçaIlo
de Medeyros Furtado.

De 10 de julho.

ff. 132. - Prouimento do officio de Thizoureyro das faz.'las
dos defuntos e auzentes da Comarca (da Baltia),
concedida a Gp."r Frr." de Carualho.

De 14 de julho.

ff. 132 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Contador
geral, concedida a Manuel Soares Peralta.

De lO de julho.

ff. 133. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
vara do Meirinho do Campo da Cidade de Olinda
de Pem.co

, concedida a Antonio Ledo Lima.
Em segllida :t este nunciado v m, por leUra e tincta

diversa.. :
cc ou M.el como diz a Prov.,m. »)

De 15 de julho.

ff. I3.W.- Prouizão da Seruentia do off.° de Meirinho da
Correyção da Capitania de Pemanbuco (sic)

concedido a Francisco Pinto Barboza.
De 14 ele julho.

Prouizão da Seruentia do officio de tabalião do
judicial e nottas da Cid.o de Olinda prouido em
Manuel Paes.

Da d:tta da precedente.

ff. 134 V.- Prouizão da Seruentia do officio le Contino (sic)

e Guarda Liuros da Casa da recadação do Ta
baco, concedida a Antonio de Andr." Vidigal.

De 2 de j LUlho.

Pasi:iada 1)01' Pedro de Va conccllu·.
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ff. '37.
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n. 135. - Prouizão da Seruentia do ofeu de l\Ieirinho da
Prouedó.ria da Comarca desta Cidade, concedida
a Jozeph Carualho de Affonceca.

De 23 de julho.
OccoITe <1 margem a seguinte no~a:

« Gov.· do S! lIiDr(. (~e 1I1inas n,1:az de Ang<lt. ",.

fr '35 v. - Prouizão ela Seruentia do off.o de Tabaleão pu
Llico, da Villa de S. Francisco de Sergipe d)
Conde, prouido em Antonio da Sylueira de Faril.

Da dnta da precedenLe.

Prouizão da Seruentia do o~f.O de Meirinho do
Tombo desta Cid." prouido em Manuel Coelho
Fal'cão.

Do I.· de agosto.

Fr '36 v. - Prouizão do ofLo de Almoxarife da faz." Real da
Capitania de Pernanbuco, prouido em D.oS Alues
Frr."

,De 11 de agosLo.

Prouizão do Cargo de Proue::lor da Alfandega
desta Cidade, prouido na peçoa (sic) do Dez.ul"
Joseph dessâ (sic) e Mendoça.

De 16 de agosLo.

ff. 137 v. - Portaria p." o D.ol" Manuel Gomes de Oliur." da
. Seruentia do ofL" de Prouedor das fazendas dos

defuntos e auzentes desta Cid."
Incompleta e sem clala, tendo ú. margem a doclantçio

de Lor fi~ado sem offei to.

ibid.· - Prouizão concedida a Miguel Boussim da Cunha
da Seruentia do ofLo de Escr:uão dos orphãos
ela Villa da Cachoeira.

De 20 de agosto.

ff. r 38 v. - Prouizão concedida a Antonio GIz Fllgueira, da
Seruentia do ofro de Escr;uão da Vara de Meir.o
da Correyção da Cid." de Olinda, Cap.nilL de Per
nambuco.

De 11 de agostu.



f{ 139. - Prouizão da Seruentia do officio, de :Meirinho da
Auditoria da Cid." de Olinda, Cap.lliLL de Pernn.co

(sic) concedida a Joao Gualterto (aNás Gua/·
berto).

Dn. data supm,

ff: 139 v. - Prouizão da seruentia do officio de Tabaleão pu
blico do judicial e nottas da Cid.e de Olinda
Cap."i" de Pernambuco, prouido em João ele Souza

eues.
De la de julho.

ff. 140. - Prouizão da Serueotia do officio de Escrillão dos
orphãos da Cidade de Olinda, Cap. IIi" de Per
nambuco, prouido em Francisco Giz da Costa.

De 11 de agosto.

ff. 140 \'. -' Prouizão da Seruentia do officio de Meirinho do
juizo dos defuntos e allzentes da Cap."i" de
Pernambuco, prouido em Hyeronimo Furtado.

De 13 de agosto.

ff. 14r. - Prouizão da seruentia do orcu de Escriuão dos
orphãos da Cidade de olinda, prouido em Jozeph

de Barros Rego.
Da data SUPI'll·.

Fr. 142. Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
vara de Meirinho do juizo dos defuntos e au
zentes de Pernambuco, prouído em ManoeI Roiz

das Neues.
Da mesron. dat:l.

fC 142 ,v. - Portaria da Seruentia do officio de Prouedor das
faz."· dos defuntos e auzentes, prouido no D.er
ManoeI Gomes de oIiu yra.

De 17 de ago to.

Ff. 143. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão dos
orphãàs desta Cidade prouido em Esteuão Ma
chado de Mir.dl\

Da, d.~t." da ]J I'ccedcu te-.
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fI. 143 v. - Prouizão ela Seruentia du officio de Meirinho do
Campo da Villa de Jaguaripe, concedida a An
tonio Gonsalues.

De 22 de agosto.

ff. 144.

ff. 145.

Prouizão da Seruentia do officio de Almoxarife
da Capitania dos Ilheos, prouido em Custodio
Antunes.

De 25 ele ng sLo.

Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
vara do Meirinho das fazendas dos defuntos e
auzentes, e orphãos da Comarca desta Cidade,
prouido em Dionizio Soares de Oliueyra, por
tempo de hum anno.

De 3 ele eptemb1'o.

ff. 145 v. -.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
vara da Auditoria de Pern.co prouido, por tempo
de hum anno, em Jozeph Carualho do Valle.

Da me 'ma data . upl·a.

fr. 146v.- Prouizão de Suprimento de Eidade (sic) conce
dida a Christouão Caualcanty e Albuquerque.

Da, mesma da.tu.

Occo1'1'e á ma.rgem a seguiute DoLa:

cc pOl' ioatluel'tencí:1 se1'1'egiston ( ic) ne te Liul'o esbt
Pl'ouizão. )

ff. 147. Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
vara do Meirinho do Campo da Villa de Jagua
ripe, prouido em Manoel Moreyra Tauares.

De 28 ele agosto.

ff. 147 v. - Provizão dos officios, de Inqueredor, Con tador, e
destribuidor, da Villa de Síto Francisco. de Ser
gipe elo Conele: prouielo em Ignacio Coelho de
Carualho.

Du 3 du SCIJtcllIbl'o.
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fi. 148 v.- Prouizão da Seruent:a do orr.° de Escriuão do
registo da recadação do Tabaco desta Cidade,
prouido em 1'1."1 Cardoso de Souza.

De 30 de ugo, to,

ff. 149. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão dos
orphãos da vilIa de São Francisco de Sergipe
do Conde, prouido em Geraldo Gomes 10
reyra.

De 13 de epkmbro,

ff. 149 v.- Prouizão da Seruentia dos officios de Escriuão
da Almotassaria, Escriuão da vara de Alcayde,
Inqueredor, destribuidor, contador, e avalIiador
do Concelho, da vilIa do Cayru, prouidos em
JoãO de Crasto de Souza.

De 4 de eptembro,

ff. IS0. v. - Prouizão da Seruentia do offic;o de ouuidor, da
Cap.ni" de Porto seguro, por tempo de hum anno,
prouido em Miguel da Silua de Souza. '

De 15 de '<.'plem ltl'o.

f{ 1ST. - Ordem que se remeteo ao ouv.OI' g.J da Cap."i"
da Parahiba, para tirar devaça dos crimes decla

rados.
Incompleta. Foi por illacl,erlenchL regi. luda no prc

sente livro.

ibid. - Prouizam da Seruentia do officio de Juis da Bal-
lança da arecadação do Tabaco, prouido em Ma
noel Coelho Porto.

De 30 d ngo to.

ff. 152. Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
vara do Meyrinho da R.am deste Estado, prouido
em Roque Soares Vieyra.

De 19 de ,cptembl'o.

ff. 152 V.- Prouizão da Seruentia do oru de Meirinho da
Prouedoria dos defuntos e auz. tcs desta Cidade,
concedida a Lourenço Alí ele Azeuedo.

Du 22 tlc scplcmul'o.
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ff. 153. - Prouizam da Seruentia do officio de Juis los or
fãos da cidade de Olinda, prouido no Coronel
Andre de Barros Rego.

De 27 de ·cptcmuro.

ff. 154. - Prouizam da Seruentia los officios de Inquere-
"dor, e contador dos auditorios desta Cidade, pro-

uido em M.e' de Souza Campos.
Da. mesma data.

ff. 154 V.- Prouizam da Seruentia lo Cargo ele Proueelor .
das fazendas elos defuntos e auzentes ela Capi
tania elo Sp." Santo, prouido em Carlos Gomes
de Bulhoens.

Ds 2D de scptembl'o.

ff. 155. - omeação ele official mayor da Secret.ri<L eleste
Est.° feita em Luiz ela Costa ep.tla (SejJltlveda).

De 5 de oetubro.

ff. '155 V.- omeyação ele official menor da ecret.'·;l\ eleste

Est.° feita em nton:o da Sylua de Meelina.
Da tln la supra.

Passad:L pelo secretario d'Fslatlo Gonçalo n.a,asco Ca

yaleantL de Albuquerque, com a l'ubriea do go\'el'l1adol'
nUM'quel/: de .A.1lU'cja.

ibiel. -'- Prouizâm ela s ruentia elo officio le t.l\1l1 publico
do judicial e nottas, da Villa da Cachoeyra, pro
uielo em Theodozio ele Mesquita.

De 3 de octl1bro.

ff. 156. - Pl-ouizâm da seruentia do officio ele Escriuão la
Camera, e Escriuão dos orphãos ela Villa de
IgarassO, ela Cap.";" ele Pernambuco, prouido em
Pedro ·Botelho ele Barros.

De 27 de septembro.

Prouizâm da seruentia do ofCu de taballeão pu
blico ela Capitania de Itamaracâ, prouido em JOãO
da Silua Diniz.

De G de octnbro.
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ff.I57v.- Prouizão da Serventia do officio de Escriuão da
vara da recadação das faz."S dos defuntos e au
zentes, da Capitania (dos defuntos e auzentes)
digo de Sergippe DeI Rey, prouido em Fran
cisco Gago de Bri~o.

De 8 de oetllbro.

ff. r 58. Prouizão da seruentia do officio de Escriuão dos
orphãos da Capitania do Sp." Santo, prouido em
VaIlerio da Rocha Banhos.

De 13 de oetllbro.

ff. 160.

ff.I58v.- Prouizão da seruentia do officio de Escriuão do
Alcayde desta Cidade, prouido em Bras Gomes
de Affonceca.

De 11 de oetubl'o.

ff. 159 v. - Prouizão da seruentia do officio de taballeão pu
blico do judicial e nottas desta Cidade, prouido
em Sebastião Carneyro da Costa.

Do 1.0 de oetubl'o.

Prouizão da seruentia do officio de Thizour.° da
ChanceIlaria desta Cidade, e dizimas eleIla, pro
uido em Antonio Domingues do Passo.

De 13 de oetubl'o. .

ff. 160 V.- Prouizâm da seruentia do officio de Meyrinho
da Correyção desta Cidade, prouido em Gp."r
GIz Coelho.

De 9 de oelubl'o.

ff. 16I'. - Prouizão do off.° ele Escriuão elos orphãos da
Villa do Camamfi concedida a M.c1 dos Sanctos
da Costa.

De 22 de octubl'o.

ff. r 62. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão ela
Camera, e Almoteçaria ela Villa de São Francisco
de Sergipe do Conde, prouidu em Antonio de
Freytas do Amaral.

De 20 de octllbl'u.
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ff. 162 V.- Prouizão da Seruentia do officio de taball am
publico de nottas da Villa da Cachoeyra, prouido
em Roque Frz de Carualho.

Da rnesmn. jata.

ff. 163. Prouizão da Seruentia do officio de Sollicitador
de Cauzas dos auditorias, da Villa de São Fran
cisco de Sergipe do Conde, prouido em Manoel
Affonço Payua.

De 22 de octnoro.

ff. 163 v. - Prouizão para que o Dez.or Ouuidor geral do
Ciuel da R.nm deste Estado seja Juis na cauza
de notificação em que são partes os Irmãos da
Caza da Santa Mizericordia e o Thizr.o do Juizo
dos defuntos e auzentes desta Cidade.

Do 1." deoctnbro.

ff. 164. Portar.ia concedida ao Sarg. lO mayor Ant.° Bran
dão de Araujo, para seruir de Ouuidor Comis
sario da Capitania de Seregipe DeI Rey.

De 24 de octubro.

ff. 164 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Correyção da Ouuidor·ia g.l da Cap.Ui" de Sere
gipe DeI Rey, prouido em Phelipe de Santiago,
e Santos.

De 20 de oC'tl1bro.

ff. 165. Prou~zâm da Seruentia dos off.°s de Enquedor,
Contador, e destrebuidor, nos auditorios da Villa
de Nossa Sr." do Rozario da Cachoeyra, prouido
em Miguel de Siqueira Coelho.

De 22 de octuLro.

ff. 165 V.- Prouizão da Seruentia do officio de taballeão pu
blico do judicial e notas da Villa de Jaguaripe,
prouido em Bem.'I". Botelho Freyr,e.

De 5 de lolOvcmbl'o.
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f( 166 V.- Prouizão da Seruentia do officio de taballeão pu
blico do judicial e notas, da Cidade de Olinda,
prouido em Antonio Gomes Frr.l\

De 6 de novembro.

ff. 167. Prouizão da Seruentia do ofticio de Porteiro da
Rellação deste Estado., Solecitador da justiça, e
corredor das folhas, prouido em Joseph da Costa
Pinto.

re 7 de DQ,embro.

f( 167 v. - Prouizão da Seruentia do officio de taballeão
publico da Villa do Porto Caluo, prouido em
Manoel Frí de Abreu.

De 2-! de oc-tublO.

ff. 168. Prouizão da Seruentia do officio de feitor da Al
fandega desta Cidade, nouamente creado, para a
boa arecadação da dizima dos des por sento,
prcuido em Sebastião ~lí de Carualho.

De 8 de novembl'o.

ff. 168 V.- Prouizão da Seruentia do ofticio de Escriuão da
Abertura das fazendas q na Alfandega desta Ci
dade entrare vindas de Lx." nouamente creado
p." a boa arecadação da dizima dos des por cento,
prouido em Lourenço Barboza.

Da data da precedente.

FC. 16) V.- Prouizão da Seruentia do ofticio de Escriuão da
Ementa da Meza grande, da Alfandega desta
Cidade, nouamente creado, para a boa arecada
ção da dizima dos des por ce~to, prouido em·
Manoel Lobo de Souza.

Da nH B nn, dn,la.

f~ 170. Prouizão da Sem nfa de hum dos ofticios de
unrdJ. da Alfandega desta Cidade, nouamente
creado p." a boa arecadação dos des por cento
prouido em Domingos unes Tibau,

De 12 dc novembl'o.
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ff. 170V.- Prouizão da Seruentia do officio de Juis da Bal-'
lança, que de nouo se criou na Alfandega desta
Cidade, p.R melhor arecadação da dizima dos des
por cento, prouido em JOãO Gomes Barreto.

De 7 de nonmbl' .

ff. 171 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Juis dos- 01'

fãos da Villa de Igarassu da Capitania de Per
nambuco, prouido em Joam Gomes de Araujo.

De 10 de novemhro.

Prouizão da Seruentia do officio de Inqueredor,
destrebuidor, e Contador do Juizo de ·fora da
Cidade de Olinda, prouido em Manoel Frí Go
mes.

De 25 ele octuhro.

ff. 172 V. - Proulzão da seruentia do officio de ES"CriuãO da
Almotessaria da Cidade de Olinda prouido em
Joseph Paullo de Mendonça.

De J2 de novell1b.·o.

ff. 173.

ff. 174.

Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
fazenda Real da Cap.nla de ItaÍnaraca:, prouido
em Joam Correa Botelho.

De 5 de novembro.

Prouizão da Seruentia elo officio de Almox." ela
faz. a Real, da Cap.nh' de Itama:acâ, provido em
Franc.o Ali de Vasconcellos.

Da data supra.

ff. 174 V.- Prouizão da seruentia do officio de feitor da Al
fandega desta Cidade, nouamente creado, p.a are
cadação dos des por cento, prouide em Joam da
Costa Lima.

De 10 de no,ombl·o.

ff. 175. PrJuizão da Seruentia do officio de Escrillão dos
Orphãos da Capitania de Itamaracâ prouido em
Francisco de Xerês F LI ma.

De 5 do no,ombro.
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ff. J75v.- Prouizão da seruentia do officio de tabalIeão pu
blico, da Cidade de olinda, prouido em Manoel
Cardozo Rabello.

Do 9 do novem bl'o.

ff. 176 V.- Prouizão da seruentia dos officios de t. nm Escri
.. uão dos Orphãos e das faz. ns dos defuntos e au

zentes, CapelIas e Reziduos da Cap.nin de Serigipe
DeI Rey, concedida a Niculao de Souza f"urtado.

De 17 de novembro.

f{ J 77. - ;t>rouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
ouuedoria geral do Crime da R.nm deste Estado,
concedida a Philippe Cordr.° de Medina.

D 13 do no'emlJJ'o.

fi. J 77 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Alfandega, e Almoxarifado da Capitania de Per
nambuco, prouido em Jacinto Coelho de Alua
renga.

De 12 de nO\ClllbJo.

ff. 178 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão dos
feitos da fazenda R. I desta Cidade, prouido em
Francisco Frr."

De 14 de novembro.

ff. [79. Prouizão da Seruentia do officio de Alcayde da
Villa de Sam Francisco de Sergipe do Conde,
pro~ido em Luiz da Rocha Silua.

De 27 de oetubro.

ff. [79 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Vara do Meirinho desta Cidade, e Infantaria
della, prouielo em Manoel Antonio da Silua.

De 9 cle o ·tubl'o.

fi. 180. Prouizão da Seruentia elo officio de Requerente
de cauzas dos auditorios da illa de Jagoarippe
concedida a M.el Quaresma Silua,

n 27 de novembro,
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ff. 180 v. - Prouizão da Seruentia do officio de Almoxarire
da fortalleza do Morro de S. PêlU1l0, prouido em
Gonçallo de Araujo de Azeuedo.

Do 29 de novombro.

ff. 18 I. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão dos
(

aggrauos, e appellaçoens da Rellação deste Es-
tado, prouido em Llliz Correa de Mag.os

Do 1.0 do dczemhro.

ff. r 82. - Prouizão da Serllentia do Officio de Escriuão
do Alcayde da Villa de ]aguaripe. prouido em
Manoel de Almeyda Coutinho.

De 29 de novembro.

fi. 182 V.- Prouizão da Seruentia do officio de taballeão pu
blico de nottas da Villa de ]aguaripe, prouido
em Domingos Affonso Reygoso.

Do 27 de no,cm b,.o.

ff. 183. - Prouizão da Seruentia do oru de Inqueredor,
Destrebuidor, e contador, da Vílla de ]aguaripe,
prouido em An. to ·Frz da Silua.

Da data cb precoden te.

ff. 183 V.- Portaria p." Luis Correa de Magalhaens, senllr
o officio de Escriuão do Crime desta Cidade q
estâ prouido em P.,o Pr." de castro.

])0 8 do dozcmbro.

•
ff. 184.

. ibid.

Port.lria p." Francisco Frz Frr." seruir o cfficio
de t." m publico de nottas, e Escriuão das Sisma
rias desta Cidade, q esta prouido em Manoel
Affünço da Costa.

Da data snpra.

Prouizão da Seruentia dos officios de EscriHão
da Camara, e taballeão do publico e nottas ela
VilIa dos Ilheos prouielo em Francisco Roiz da
Silua.

De /) do dezembro.
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Prouizão da Seruentia dos officios de Escriuão
da Vara do Meirinho do Campo, Contador, des
trebuidor, Inqueredor, e Escriuão da Almotase
ria da Villa de Igarassú, prouida em Ant.a Nunes
de Crasto.·

De 24 de novembro.

ff. 185 v. - Provizão da seruentia do officio de Juis dos or
phãos da Villa de porto Caluo, prouido em
Christouão Coelho Cardozo.

Da data supra.

ff. 186. - Prouizão da Seruentia dos officios de taballeão
publico do Judicial e nottas, e Escriuão da Ca
mara, orfãos, e Almotasaria da Villa de Seri
nl1aem, prouido .em Simão Mendes Pinheyro.

De 27 de novembro.

ff. 187. - Prouizão da Seruentia dos officios de Escriuão
dos orfãos, Inqueredor, Contador, e destrebuidor
da Villa de Porto Caluo, prouido em M.e1 Lobo.

De 24 de novembro.

. ff. 187 v. - Prouizão da Seruentia dos officios de Escriuão
da Camera, orfâos, e Almotasaria da Villa de
Jaguaripe, prouido em Diogo Pc" de Barros..

De 6 de lezembro.

ff. 188. - Prouizão da Seruentia do officio de Guarda da
AIL" desta Cidade nouam. to creado, prouido em
Sebastião Suzarte.

De 20 de novembro.

lff. 189. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
fazenda Real deste Estado, prouido em João
Dias da Costa.

De 10 de novembro.

. -;t[. 189v.- Prouizão da Seruentia do officio de Juiz dos or
phãOS da Villa de Jagoaripe concedida ao Cap.m
Miguel da Silua.

De 10 de dezembro.
25
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ff. 190 v. - Prouizão da seruentia do officio de taballeão pu
blico da Villa das Alagoas, prouido em Jullião
Guterres.

Do 1.0 de dezembro.

ff. 191. - Prouizão da Seruentia do officio de Inqueredpr,.
Contador, e destrebuidor, e Escriuão da Almo
tasseria da Villa das Alagoas, prouido em La
zaro de Barros.

Da. clata supra.

ff. 191 V.- Prouizão da Seruentia do officio de hum dos
guardas da Alfandega desta Cid." prouido em
Manoel da Costa Lemos.

De 7 de novembro.

Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
descarga, da Alfandega desta Cidade nouamente
creado, prouido em Joam Dias de Alm.d:t

Da data supra.

ff. 193. - Prouizão de Thiz. ro da Alfandega desta Cidade
concedida a Paschoal Marques de Almeyda.

De 12 de dezembro.

ff. 193 V.- Prouizão da Seruentia do officio de taballeão pu
blico do judicial e notas da Cid." de Olinda, pro
uido em Ant.o Nunes de Oliueyra.

Da me. ma data.

ff. 194. - Prouizão da Seruentia do off.° da Vara de AI
cayde do Reciffe de Pernambuco, prouido em
Hyeronimo Furtado.

De ~4 de dezembro.

ff. 195. - Prouizão da Seruentia do off.° de Escriuão da.
fazénda Real, da Capitania dos Ilheos, prouido.
em Ignacio Roiz da Sylua.

D~ 19 de dCZCI1l bro.
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ff. 195 V.- Prouizão da Seruentia do ofLo da Vara de Mey

rinho do Campo da Villa de Cerynhaem, da Ca
pitania de Pernambuco, prouido em Manuel da
Costa Vasco.

De 24 ele dezembro de 1714.

ff. 196. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão dos
orfãos desta Cydade, prouido em Diogo Pr." de

Barros.
De 19 ele janeiro ele 1715.

ff. 196v.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Ementa da recadação do tabaco desta Cid.", pro

uido em Manoel Peichoto da Silua.
De 21 ele janeiro elo mesmo anno ele 1715.

ff. 197. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Camera, .orfãos, e Almotessaria da Villa de Ja

goanpe, prouido em Thome Pereyra de Bu

lhõens.
De 15 de janeiro.

ff. 197 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Thizoureiro
da caza da moeda desta Cidade da Bahya pro
uido em Manoel Jorge Cassão.

De 7 ue janeiro.

ff. 198. - Prouizão do officio p." Seruentia de Taballeão
publico do judicial e nottas, e Escriuão das Sis
marias desta Cid.", prouido em Manoel Affonço

da Costa.
De 19.de janeiro.

-.ff. 199. - Petição da M." Abbadeça do Conuento de Sancta
Clara do Desterro desta Cidade,' em que pede
hum Ministro p." Juis priuatiuo das suas cauzas.

Sem elata; segnc-se-lb' porém o despacho do vice-rei
murqucz ue Angeja, datado de oito ele fevereiro ele 1715.

-,ff. 199 V.- Provizão da Sernentia do officio de requerente
de cauzas dos auditorios da Villa de Jaguarippe
prouido em Manoel de Souza Ferreyra.

De 16 de janeu·().
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ff. 200. - Provizão da Seruentia do offic;o de Escriuão da.
Camr." da Villa de Itamaraca concediela a Fernão
Cabral ele Souza.

De 5 de fevereiro.

ff. 201. - Provizão ela Seruentia elos officios ele taballião·
t>

publico, e Escriuão ela Camera e lmotessaria,
ela Villa ele Santo Amaro elas Brotas ela Capita
nia de Seregipe deI Rey, prouido em Jozeph
Frr." Passos.

De 9 de fe,creiro (1715).

ff. 201 V. - Prouizão da Seruentia do officio ele Escriuão ela
Ouuidoria g.l do Ciuel da R.nm eleste Estado,
prouido em M.el da Costa Rocha.

Dc 27 de agocto de 1714.

ff. 202. - Prouizão ela Seruentia do officio de Juis dos or
fãos da Villa ele Serinhaem, prouido em Marcos.
de Bitancor (sic) de Mello.

De 11 de fe,erciro de 1715.

ff. 202 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão ela:.
Almoteçaria desta Cid." concedida a Jozeph Frr."
ele Affonc. ra

Ue 15 de fevcrciro.

ff. 203. Prouizão da Seruentia do officio de Meirinho da
Prouedoria da Comarca de Seregipe DeI Rey
concedida a Caetano de Fontes.

Do 1.0 de l11arç.c.

ff. 204. - Prouizão da Seruentia de guarda da Alfandega.
desta Cid.e nouamente creado, para a arecadaçã.o·
dos des por cento. em Jozê Bap.ta de Lúnos.

De 12 de fc"creiro.

ff. 204 v. - Prouizão da Seruentia do officio de t.o_1ll publico,.
da Villa de São Francisco de Seregipe do Conde
prouido e'm Paullo Moreyra Cunha.

Do 14 de fe,er iro.
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ff. 205. - Portaria passada a Manoel do Rego Coutinho
para seruir o officio de Enquereelor, e contaelor.

De 13 de março.

ibiel. - Prouizão ela Seruentia elo officio ele Meirinho, da

arecaelação elesta Cidade, elo tabaco elella, pro
lIielo em Bras Gomes ele Afonceca.

De D de março.

ff. 206. Prollizão ela Serllentia elo officio ele Sollicitaelor
ele cauzas ela. Villa ele São Francisco ele Seregipe
elo Conde, prollielo em Gregorio ele egrelros.

De ~1 de fe\cl'eiro.

ff. 206 V.- Prouizão conceeliela a Leonarelo Lopes de Caru.o

ela serllentia do off. o (de)' Escrillão dos Alma
zéns ela Coroa elesta praça.

De 7 de lll:lrçn.

ff. 207. Prouizão da seruentia elo officio de Escrillão da
Vara do Meirinho ela Correyção desta Cidade
prollido em Simão da Costa Rego.

De 11 ue março.

ff. 207 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Olluidoria g.1 do Crime ela Rellação deste Es
tado, prouielo em .Pedro Pr.n de Crasto.

Da. data. 8111)]·a..

ft. 208 v. - Prouizão da Serllentia elo officio ele Escrillão ela
Chancellaria ela Rellação eles te Estaelo, prouielo
em Francisco Frr.n. Torres.

De U ti' marçn.

ff. 209. Portaria que se passou a Manoel Gomes Frr.n.
ela Seruentia elo officio ele taballião publico ela

Villa ela Cachoeyra.
De 26 de marçn.

ff. 209 V.- Portaria q se passou a Bento \ r." ele Pina ela
:;eruentia elo officio ele Inqllereelor, contaelor, e

elestrebllielor ela Villa ela Cachoeyra.
1),t me ·11,a. data.
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ibid. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Ballança da Alfandega desta Cidade, nouamente
creado. prouido em Constantino da Rocha Pi
mente!.

Do 29 de março.

ff. 210 V.-- Prouizão da Seruentia do officio de reql:ierente
de Cauzas da Villa de Sam Francisco de Sere
gipe do Conde, prouido em M.el Ribeyro de
Souza.

De 15 de março.

Prouizão da Seruentia do officio de requerente
da V.fi de Sam Francisco de Seregipe do Conde,
prouido em Jozeph Tauares da Costa.

De 16 cI março.

ff. 2 I I V. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Vara do Meirinho do Campo da Villa de Sam
Francisco de Seregipe do Conde, prouido em
Joam Coelho de Lemos.

De 14 de março.

ff. 2 r 2. - Prouizão da Seruentia do officio de taballeão da
Villa de Seregipe do Conde, prouido em Luis
Correa de Mello.

De 2 de abril.

ff. 2 12 V. - Prouizão da Seruentia do officio de requerente
de Cauzas, da Villa de Sam Francisco de Sere
gipe do Conde, prouido em Manoel Ali Frr."

Da, mesma data.

ff. 2 r 3. - Prouizão da Seruentia do officio de Inqueredor,
Contador, e destrebuhidor desta Cidade, prouido
em Pedro Francisco Lx.fi '

De 26 lo março.

ff. 2 r 3 v. - Portaria passada a Gélspar Frr. fl de Carvalho, p:'
seruir de Thizour.° das fazendas dos defuntos, e
auz. t

3 da Comarca desta Cidade.
De 5 de abril.
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ff. 214. Portaria passada a PaulIo Moreyra da Cunha, da
Seruentia do officio de taballeão da V." de Sam
Francisco de Seregipe do Conde digo passada a
M.eI Affonço Payua.

De G de :1bl'iJ.

ff. 214 V.- Portaria passada a Miguel Boussim da Cunha,
para seruir o officio de taballeão publico da V.n
da Cachoeyra.

Da d, ta supl'a.

íbid. Prouizão da seruentia do officio de Ajudante do
Thizoureyro geral deste Estado, prouido em Joam
GIz da Rocha.

Do 5 de abri I.

ff. 2 I 5 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Vara do Meirinho do Campo, da Villa de Seri
nhaem, prouido em Francisco de Amorim Rego.

Da. data da antecedente.

ff. 2 I 6. - Prouizão da Seruentia dos officios de Escriuão
da Camera, e orfãos da Villa de IgarassG da
Capitania de Pernambuco, prouido em Fellis de
Oliueyra Barbalho.

Do 6 de abril.

fi. : J 6 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão da
Correiçã,o da Comarca desta Cidade, prouido em
Siluestre Frz da Silua.

D· 2 de aUl'il.

fi. 2 I 7. - Prouizão concedida a Thome Gomes da Silua da
Seruentia dos officios de Escriuà:o da' Vara do
Meirinho do Campo, Enqueredor, Destribuidor
e Contador; e Escriuão da Almoteçaria da Villa
de IgarassG.

Do 8 do abril.

ff. 2 I 8. - Prouizão da Seruentia do officio de t. am da Ci
dade de Olinda, prouido em lVIanoel de Aranda.

D' 9 de abril.
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ff. 218 v.- Prouizão da seruentia do officio de Escriuão da
Almotessaria da Cidade de Olinda, e Villa do
reciffe, prouido em Cipriano da silueira.

De 6 ele abril.

ff. 219. Prouizão da Seruentia do officio, de Escriuão da
vara do Alcayde da Villa do Reciffe, prouido er.l
Antonio Teixeyra.

De 9 de abril.

ff. 2 [9 v. - Prouizam da Seruentia do officio de Meirinho dos
defuntos e auzentes, da Capitania de Pernam
buco, prouido em Manoel da Costa Bernardes.

De 10 de ain'il.

ff. 220. - Prouizão da seruentia do officio de Escriuão do
Alcayde, da ViIIa da Cachoeyra, prouido em
Hyeronimo Furtado de Mendonca.

De 13 de abl'il.

ff. 220 V.- Portaria do Cargo de Prou.or das faz. as dos de
funtos, e auzentes, Capellas, e reziduos da Cap.Ui"
de Seregippe DeI Rey prouido na pessoa do o

D.or Jozeph Correa do Amaral.

De 27 de abril.

ff. 22 I. Prouizào da Seruentia do officio de Escriuão do
Tombo, das terras continentes do destrito. desta
Capitania, prouido no L.do Ant.° da Rocha Rocha.

Do 1,0 tie maio.

ff. 22 I V.- Prouizão da Seruentia do officio de Meirinho do
Tombo, prouido em Miguel de Payua Dias.

Da clata supra.
r

ff. 222. - Prouizfío, da Seruentia dos officios de Escriuão
da Camera, e tabalião p.1 blico do judiçial, e notas
da vilIa de Sancto Antonio de Boipeba, prouido
em Fran. cu Ferr." da Costa.

De 28 de março.
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ff. 222 V.- Prouizão da Seruentia do officio de escnuao da
vara do Meirinho da arecadação do tabaco desta
Cidade prouido em Antonio de Araujo, e Souza.

De 4 de fevereiro.

ff. 223.

ff. 224.

Prouizão da Seruentia do officio de Feitor e Sel
lador, da Alfandega desta Cidade, prouido em
Saluador Dórta e Rego.

De 27 de abril.

Prouizam da Seruentia do officio digo do Cargo
de Ouuidor da Cap.Dia de Sam Jorge dos Ilheos,
prouido em Berthoiameu Faya Tourinho.

De 7 de maio.

ff. 224 V.- Prouizão da seruentia do officio de Almox.e da
fazenda Real da Capitania do Sp.n Santo, pro
uido em Euzebio da Costa.

De 4 de maio.

ff. 225.

ff. 226.

Prouizam da Seruentia do officio de reque
rente de cauzas dos auditorios da Villa da Ca
choeyra, prouido em Manoel Al.i de Mendonça.

De 23 de março.

Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão dos
orphãos da Cap.nia de Itamaracã prouido em João
dos Sanctos Crauo.

De 4 de maio.

ff. 226 v. - Prouizão da Seruentia do officio de Meirinho das
execuçoens da fazenda Real deste Estado, pro
uido em Ant.o Monis Telles.

De 6 de maio.

fi: 227. ProuizlLo da Seruentia do off.o de Escriuão das
Entradas do tabaco, no Almazem de sua areca
daçam desta Cid.e

, prouido em Jozeph dos Santos
fialho.

De 11 de maio.
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ff. 228. - Prouizão da Seruentia do officio de Meirinho do
Contrato dos Vinhos, azeites e aguas ardentes
desta Cidade, prouido em Gregorio Soares Reys.

De 13 de maio.

ff. 228 V.- ProviÚlO de Meirinho do Campo da Villa de
Sam Fran.co de Seregippe do Conde, prouido em
Antonio Soares Rangel.

De 14 de mu,io.

ff. 229. - Provizão Conçedida a Alexander da Penha preto
forro p." tirar suas esmollas.

Da me. 1l1:1 data supra.
R ta provisão é concebida, n:1 sua parte es encial nos

terlnos seguintes:
« Dom Joam por O'raça do D vs Rey d Portt1!!u,1 &.•

Foço aber ao. ii e ·ta Provi ão virem ii tendo re. peito;
Alexnnder ('ic) da Penha preto forro, e terceiro profes. o
da ordem do 8arafico Padre am Franci co me reprezen
tal' na petição retro escripta, que .wbando. e nas India.
orientaes eom'i eo eV'i<1entis. imo de vida fizera voto a
De, Nasa Senhor de hir C01'1'er a estaçoen de Roma,
c os Lugares Sagrados da terra Soneta, e com etreito se
puzera a Caminho, e na. Ilha de Manilha e embarcara nn
}l00 Fr:mç za, chamada Mereurio, que e achaua ne ta
Bahia: e porque queria ,allerse da. smoIla do fiei. não
sô p." se poder sustentar, mas tamb m p." comprar alo·lIa.
eouza com él cubra sua desnudes: me pedia lbe fize" e
merçe pelo amor de De\'s conçetlcl' Liçença para pocler
neste Estado tirar esmollas pam as neçes id:1des reffe
ridas. l)

Occol'l'e á mal'ciem a seguinte nota:
cc Por erro ,'e registou aquy esta Prouizão. J)

ff. 229 V.- Provizão da Seruentia do offiçio de escrivam do·
Thezouro desta Cid." prouido em Cypriano da
Costa Bahia.

De 20 de maio.

ff. 230 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Escriuão de
Contos, na contadoria geral desta Cidade, pro
uido em Joseph de Almeida.

Da data ela precedente.
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ff. 23I. - ProuiZrLO da Seruentia do officio de Prouedor da
faz." Real da Cap.n;" dos Ilheos, prouido em Ber
tholameu de Souza dEça.

De 13 de maio.

•

ff. 23I V.- Portaria p." Miguel cardozo de
Meirinho da vizita das Botiquas.

De 2 d maio.

Sâ senur de

Portaria p." M:I An. to da Sylva seruir de Escri
uão de Meirinho da viúta das Botiquas.

Da. mesma data.

ibid. - Prouizão da Seruentia do officio de Meirinho da
Rellação deste Estado prouido em Andre da
Silua.

De 31 de maio.

ff. 232 V.- Prouizão da Seruentia do officio de Alcayde da
Villa da Cachoeira, prouido em Jozeph Frr." da
Silua.

De 7 de junho.

ff. 233. - Prouizão da Seruentia do officio de Inqueredor,
Contador, e destrebuidor da Villa de São Fran
cisco de Seregipe do Conde. Ant.° Luiz Vanegas.

Du. data upra.

ff. 2.34. - Prouizão da Seruentia do officio de Almox.e das
farinhas, e mais generos comestiueis, prouido em
D.oS Frz Amado.

De 5 d junho.

ff. 234 V.- Prouizào da Seruentia do officio de Taballeào da
Villa de Jagoaripe, prouido em Manoel Friz Pey
xoto.

De 19 ele junho.

ff. 235. - Prouizão da Seruentia do officio de Escriuào da
Prouedoria das fazendas dos defuntos, e auzentes,.
Capellas e reziduos da repartição desta Cidade
da Bahya prouido em Francisco Dinis da Costa.

Da data da precedente.
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fe 235 v.- Prouizão da Seruentia do off.o de taballeão pu
blico do Judecial e notas, da Capitania da Para
hiba, concedida a Gonçallo Lopes ele Oliueira.

Do 21 de junho. '

ff. 236. - Prouizão da Seruentia do officio de taballeão pu
blico do judecial e notas ela Villa da Cachoeyrn,
provido em Pedro Correa de Vasc.os

De 25 de jUllho.

ff. 237. - Prouizão da Seruentia do officio ele Sollecitador
da fazenda Real deste Estado, prouido em Jo
zeph Fellis Px. to

De 17 <.1e junho <.10 dieto anno de 1715.

( Contz'1túa)
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