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109. Portarias expedidas
de Menezes, depois Conde
Estado do Brazil, nos aonos

por Vasco Fernandes Cesar
de Sabllgosa, 4.0 vice-rei do

de 1723 a 1728.

Do anno de 1723 ha apena uma portaria, que occorre
no mf\io do codice, a ff. 209 Y. De 172 ha tambem só uma,
que é a ultima; cumprindo advertir que não se encontram
neste livro as expedidas no anuo de 1727.

Este codice é o livro de registro e não traz titulo
Consta de 276 ff. num.

Medem as folhas 0'·,213 X om 13.

Em relação ao numero de folhas do preseute codice, é
necessario fazer uma observação. Effecti vamente a ultima
folha numerada traz o numero 276; mas, como a folha 65
acha-se repetida, existindo duas seguidas com essa mesma
numeração, o numero total das folhas deveria er 277, atten·
dendo-se a e se erro ou repetição. Mas assim não é actual
mente. Por uma singular transposição, a ff. 108 e 111
acham-se collocadas entre as ff. 148 e 149; e com essa trans
posição desappareceram as ff. 109 e 110, deixando incom
pleto o documento que está lançado a ff. 108 V., e perdidos
sem o menor vestigio os que ellas encerravam. Computada
pois essa lacuna, o numero total das folhas fica reduzido
actualmente a 275.

Outra circumstancia notavel. As folhas d e te codice,
desde 94 em diante até ao fim, trazem duas numerações:
uma mouerna e seguida, que prevaleceu nelle e na nossa
clas~i.ficação; e outra primitiva, muito errada, que foi ris
cada. Pode-se dizer que esta foi a primitiva, porque a
notas collocadas á margem de algumas das portaria refe.
rem-se a ella e não á outra que está, vigorando.

Cod.

Contém:

DLXXXV
26-15 .

ff. 1. -Portaria· para o Sargento mar da Artelharia
passar a Villa do Camu (sic) pa examinar q.m
são os q vendem droga, e càrregão farinha pn
Pern° e Parahiba.

Datada da Bahia a- 6 d.e ,Março rl 1724.
B. N,
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ff. 1 v. -Portaria pa os officiaes de justiça e milícia dos
destrictos do Morro, Boipeba e Camamu cum
prirem as ordens q lhes der o Sargento 0101'

Ignacio Txra Rangel.

Da data da precedente.

ff. 2. -Portaria pa o Meirinho Miguel Cardozo soltar a
Iozeph Roiz Pinheyro.

De 2 de Março de 1724.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor da raz.a mandar
satisfazer a Antonio de Vil1asboaz de Moraes
M.e de um barco do Camamu duzentos alq:es de
farinha.

De 7 de Março.

ff. 2 v. -Portaria pa o Dez.or Provar mor da faz.a ter
entendido que hâ de escreuer nos feitos da
faz.a R. l Manuel Vellês da Silvr.a Escriuão dos
aggrauos.

De 4 de Março.

ff. 3. -Portaria pa o Dez. or Prouor mór.

De 7 de Março.

ibid. -Portaria pa o Mão postr.o (Mamposte'i'ro) mór dos
Captivos remeter logo a Secretaria deste Estado
o treslado do Regimento do seu officio.

De 4 de l\farço.

ibid. -Portaria para o Prouor da Alr.a mandar dar aos
offes della as propinas de Sera.

De 7 de Março.

ff. 3 v. -Portaria p.a o Prou.or mor da faz. a

De 9 de Março.

ibid. _p.a o Dez.or Prou. r mór.

D 1Ó d Março.
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ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mar da faz.a sobre
mandar receber de Andre Gomes Mii M: de
húa Lancha da Barra do Rio das contas cem
alq .res de f.a

De 11 de Março de 172!.

ff. 4. -Portaria aserca da prizão de Iorge Raiz.

De 10 de JUarço.

ibid. - Portaria pll o Dez.or Prou.or mar sobre mandar
satisfazer a Belchior GIz Simoens M.c de hum
Barco do Camamu Cem sirios de r.a

De 13 de lVIarço.

ibid. -Portaria pll o Prou.or mar mandar recolher no
Almace"m oitenta sirios de f.a

De 15 de Março.

ff. 4 V. _Pll O Prou.or mar.

De 16 de Março.

ibid. -Portaria p.a q que qual quer official de millicia
dar todo ajudar e' favor q lhes pedir o Dez.or Ioão
Verissimo da Silua Torres Cordr.o

, e' o mesmo
faraõ os de justiça.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mar.

De 17 de Março.

ff. 5. -Portaria pll o Dez.or P;ou or mar da faza
, sobre

mandar Logo satisfazer a Fr.co Frr.a de Brito
Me de hú barco do Camamu oitenta" sirios de
farinha.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or mar mandar receber
de Alex.e de Abreu M.e de hum barco do Ca
mamu vinte e sinco sirios de far. a

Da mesma data.
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ff. 5 v. --Portaria p.a o Prou.Ol", mandar dar duz.tos mil rs
ao Taballeaõ Manuel Affonço.

Da mesma data.

ibid. -P." o Prou.or mór, mandar dar ao Taballeaõ
Manuel Affonço trinta alq.l"es de farinha, e por
prompto hum barco.

Da me ma data.

ff. 6. _p.a o Prou.or mor, mandar dar poluora aos sol
dados qvão em Comp." do Dez.or Ioão veris
slmo.

Da mesma data.

ibid. -Petição que fes ao Ex.mo S.l" V. Rey o C p rrór
Manuel de Almeyda Costa Braga, prezo n Ca ea
desta Cid! aserca da sua soltura.

"ão traz data. Seguem -se porém tres e pachos do
Vice-Rei, a ella referentes, com as datas de 29 de Fe
vereiro, 6 e 10 de Março de 1724. Ha ainda transCl'ipto
um reconhecimento da firma do preso, feito pelo 'label
lião 1\'Ianoel Affonço da Costa, em virtude do segundo
despacho; o qual reconhecimento é data o de 8 de
Iarço do me mo anno.

ff. 7. -Portaria p." o Dez.or Prou.or mór.

De 20 de ]\'[arço de 17_

ff. 7 v. -P." o Prou.or mandar pagar tinta smos de
farinha.

De 21 de 1\'Iarço.

ibid. -P." o Prou.or mór mand r
cirios de farinha.

De 20 de Março.

1 t CInCO

ibid. _p.a os Officiaes da (

poderem cobrar
deue em Maragoai L

De 18 de Março.

1a dI 'e agoan e
tlvamente o qu se ne
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ff. 8. -Portaria pa o Prou.or moro

De 22 de l\Iarço de 1724.

ibid. -Portaria (ao Provedor moI').

De 26 de }\'[arço.

ff. 8 v.-Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 27 de Março.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or

Da data da precedente.

ibic1. -Portaria q se rem~teo ao Dez.or Prou.or moro

Da mesma data.

ff. 9. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Proll.or mor.

Da mesma data.

ibid. -Petição que fes o Abade de Saõ Bento.

A data do despacho é de 28 de }\'[arço.

ff. 9 V. -Petição do Abade de Saõ Bento acerca das
contendas que tem com Dom João M.as

O despacho é da mesma data acima.

ff. 10. _p.a o Prou.or mor.

De 28 de Março.

ff. lO v._p.a O Dez.or Prou. r
,· moro

Da data da precedente.

ibid. -Petição 4 fes ao Ex. mo s.r V. Rey o P.e Dom
Abb .. do Mostr.o de Saõ Bento.

O despacho é de 28 de Março.

ff. I I v.-Petição q fes O P~ Dom Abb~ do Mosteiro de
Saõ Bento.

Não traz data; ma segue- e o de pacho respectivo
de 2 de l\'Iarço de 1724.

ff. 12. -·Portaria para o M.e de Campo Enginhr.°

De 29 de Março.
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ibid. -Portaria para o Prouur mar.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mar.

De 28 de lVIarço de 1724.

ff. 12 v.-Portaria pa o Dez.or Prou or mar.

Da da,ta da precedente.

ibid'. -Portaria para o Dezor Prou°l' mór.

Da mesma data.

Ff. 13. -Portaria para o Dez.ul' Provor mar ma,ndar receber
de Manuel Teixeira dos Anjos M.c de hum barco
do Camamú trezentos Alq:es de farinha.

De 31 de Março.

ibid. -Portaria para o Dez.or Provor mór da faz. ela mandar
Logo pagar a Manuel Pr.a M: de hUl!1 barco do
Camamú duzentos, e sinco alqueires e meyo de
farinha.

De 30 de lVIarço.

ff. 13 v.-Portaria para o Dez.or Prou or mar sobre mandar
pagar a Antonio Fran.co M.e de húa lancha do
Camamú IS0 alq:es de far.a

Da data da precedente.

ibid. -Portaria p.a o Prouedor
noteficar o Cap.m do
pessoa algua, sem licença

De 31 de Março.

da Alfandega mandar
aLllO de li.ca q naõ leue

de s. Ex.a

ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prell.or mar da faz.a mandar
noteficar o Cap.111 e M.e do Nauio de licença,
sobre não leuar ouro, sem ser na [órma q nella

se declara.

Da data da precedente.
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ff. 14. - Portaria p." o Prou.or mor sobre mandat pagar
a Iozeph dos Sanctos M.e de huã lancha do
Camamu quatro centos, e dezanoue alq:es de

farinha.

Da mesma data.

(

-Portaria para o Dez.or Prouor mor da raz.a sobre
mandar receber de Manuel Pr.a Duarte M: de
hú barco do Camamu quatro centos e vinte

sírios de f.a

Do 1. o de Abril de 1724.

ff. 14 v.-Petição que fes o P.e D. Abbade do Mostr.o de
S. B.lo desta Cidade.

ibid.

o despacho é de 3 de Abril.

ibid. - Portaria p.a o Prou.or moI'.

De 3 de Abril.

ff. I S. -Portaria p" o Prou.or moro

Da data da precedente.

ibid. -Petiçam que fes ao Ex.mo s: VRey o R.do D.

Abb.e de São Bento.

o despacho é de 3 de Abril.-Segue-se um Rol.

ff. 16. -Portaria que se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 3 de Abril.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor da faz." sobre
mandar fazer o Conserto nos quarteís do Rozr. G

De 4 de Abril.

ff. 16" ._p.a O Dez.or Prou.or mor.

De 5 de Abril

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor da
faza R.l sobre mandar pagar a fa ao M.e M.'" Pr.a

De 4 de Abril.
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ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor sobre
mandar pagar a r.a ao lVI.e Gaspar sanches.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor.

sobre mandar pagar a r.a ao M.e Roque de
Britto.

Da mesm::t data.

ff. 17. -Portaria q se remeteo ao Prou.or da Caza da
Moe.da desta Cidade.

De 5 de bl'il de 1724.

ibid. _p.a o Prou.or mor.

De 4 de Abril.

ibid. -Portaria p.a o Cap.m An. lO de Souza Feyo seruir
de Iuiz ordinario da Villa de Iagoaripe sem
embargo de não ter carta de uzança.

Da data da precedente.

ff. 17 v.-Portaria para o Dez.or Prouor mor sobre mandar
vir assua prezença o Mo" do Pataxo que o
Dez.or Xauier Lopez Villela escolheo.

De 8 de A.bril.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor.

De 10 de Abril.

ff. 18. _p.a O Dez.or Prou.or mor.

De 12 de bril.

ibid. _p.a o Dez.or Prouor mor da faz. a

De 1 de Abril.

ibid. -Portaria pa o Dezor Prouor mor, mandar satis
fazer 450 alq.res de La a Ioão Miz Me de hü
Barco do Camamíl pa o Almazem.

De 19 de Abril.
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ff. 18 v.-Portaria para o Dezor Prouor mor da faz." sobre
mandar receber cem sirios de farinha p." o
Almazem de Manuel de Souza M.e de húa lancha
do Camamfi.

Da data da precedente.

ibid. - Portaria para o Dezor Prouor mór da faz." mandar
satisfazer a Manuel da Maya M.e de húa lancha
do Camamfi. Cento, e oitenta alq:es de f.a pa o
Almazem.

Da mesma data.

ff. 19. -Portaria para o Dezor Prouor mor
fazer a Manuel de Souza M.e de
Camamfi cem cirios de farinha.

De 20 de Abril de 1724.

mandar satis·
húa lancha do

ibid. -Portaria pa o Dezor Prou.or mor da faz.a real,
mandar satisfazer a Fr.CO Gomes M.e de húa
Lancha do Camamfi 45 cirios de farinha.

Da data da precedente.

ff. 19 v.-Portaria para o Capitão loão Barboza Rebello
exercer a ocupação de Administrador dos lndios
agregados a sua faz. da

De 21 de Abril.

íbid. -Portaria p.a o Dez.or Prouor mor da fza sobre
mandar receber de Manuel An. to M.e de hú barco
do Camamfi cento e secenta cirios de farinha.

De 24 de Abril.

ff. 20. -Portaria p" o Dez.or Prou.or mor, sobre mandar
receber de Agostinho Roiz M.e de hum barco do
Camamfi cento e trinta e quatro cirio~ de farinha.

Da data da antecedente.

ibid. -P: o Proll.or mandar dar aos soldados da farinha
mais antiga que se acha no Almazem.

Da mesma data.
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ibid. -Portaria p.a o Prou.or moro

De 25 de Abril de 1724.

ff. 20 v._p.a o M.e de Campo Enginhr.o

De 27 de Abril.

ibid. _p.a O Prou.or mór da faz.a

Da data da precedent .

ibid. -Portaria para o Carcereiro da Cadea.

De 28 de Abril.

ff. 2 I. _pa O Dezor Prouor mor da faz. da sobre fazer dous
cofres de boa madr.a e forte chapeados de ferro
com tres palmos de comprido e meyo de alto e
tres fexaduras e outras tantas chaves.

De 27 de Abril.

ibid. -Portaria p.a o Escriuão do Almox.e da Fortalleza
do Morro, sobre asistir na feitoria do Cayrfi.

De 25 de Abril.

ff. 2 I v.-Portaria pa o Prouor da AlLa sobre remeter a
Secretaria hua Rellação de todo o recebimlo que
tem loão de Souza e Silva com a ocupacão de
Thezour.o

Da data da precedente.

ibid. -Portaria pa o Gou.or dos lndios examlllar os ln
dios, e lndias que andãO experços pellos mattos e
catingaz das Aldeas do Rio de São Franco da
jurisdicãO do do Gouo. r

Da mesma data.

ff. 22. -Portaria p.a o Gov.o r dos lndios das Aldeas do
Rio de São Franco lorge Dias de Carvalho,
excitar a mesma juris q a tinha seu antecessor, e
Pay, e os Capitaens mores e officiaes das mesmas
aldeas o tenhão asim entendido.

Da mesma data
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ff. 22 V._p.a O Dezor Bernardo de Souza Estrella ·com os

documentos juntos.

De 29 de Abril de 172±.-:Não existem os auuexos.

ibid. _p.a o Prou.or da Caza da Moeda.

De 5 de Maio.

ir. 23. _p.a o Prou.or mór dar: sesenta alq:cs de farinha ao

M.e do Patacho q. vay p.a Pern.co

De 8 de JVIaio.

ibic1. _p.a o Prou.or mór.

Da data da precedente.

ibid. _p.a o Prou.o r da Alf.a

Da mesma data.

ff. 23 v._p.a o Dez.o I Prou.or moI'.

Da mesma data.

ff. 24. -Portaria para o Dez.or Prouor manElar receber
de Izidorio de Eyro M.c de hüa lancha do Camamu
cem cirios de farinha.

De 11 de Maio.

ibid. -Portaria pa o Prouor da AIP (Coronel Domzng'os
da Costa de Almeyda) sobre hir ao seu Eng.o e
ficar em seu lugar o Coronel seb.am da Rocha Pita.

De 11 de Maio.

ibid. -·Portaria .pa o Dezor Prouor moI' sobre mandar
receber de Manuel Pr.a M.c de hua land1a' do

Camamu cento e dez digo cento e secenta ClflOS

de La
De 15 de Iaio.

ff. 24 v.-Porta'ria pa o Dez.or Prouor mor s· m'a:11dar sátis
. fazer a Izidorio de Eyro M.e de 11lim barco do

CamamQ cem sirios de fa

De 16. de Maio.
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ibid. -Portaria para o Comissario das Fragatas de
smag. de sobre fazer preze a necessidade q tinha
de alguas couzas dos Almazens p" apresto das
Naos digo da Fragata Atallaya.

Da data da precedente.

ff. 25. -Portaria para o Prouor mor.

De 19 de Maio de 1724.

ibid. -Portaria p" o Prouor mor da faz."

Da data da precedente.

ibid. -Portaria p" o Dez.or Prouor moro

De 17 de Maio.

ff. 25 v.-Portaria para o Dezor Prouor mor sobre mandar
abordo da Fragata N. sr" da Atalaya buscar a
Artelharia pertencente a Feitoria de Cabinda.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o Capm de mar, e guerra Iozeph
de Semedo Maya, entregar a ordem do Dez.or

Proll.or mór, a Artelharia da Feitoria de Cabinda.

Da mesma data.

ibid. -Portaria p" o Dez.or Prouor mór da faz" mandar
ao Almoxe dos mantimentos sobre dar a ordem
dos Almotaceis mil e quentos alq.res de f.a p" se

repartir ao Pouo.

Da mesma data.

ff. 26. -Portaria para o Dezor Prou.or mór mandar entregar
ao Thezou. ro das feitorias do CayrO dez mil cru
zados p" pagamento de dez m~zes.

De 16 de 1\1aio.

ibid. -Portaria p.a o Capitão Manuel de Ar.o de Crasto

remeter logo todos os Calafates éí se acharem
na Ponte de Itaparica.

De 19 de Maio.
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ff. 26 v.-Portaria para o Coronel Ioseph Pires de Car
valho, sobre ordenar ao Capitão da Compa da
boca do Rio de Matuim remeta todos os Cala
fates q naquelle destr.o, e vizinhancas se acharem
a ordé do Dez.or Prouor mor.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o Cap.m de Mar e guerra Ioseph
de Semedo.

Da mesma data.

ff. 27. -Petição que fes ao Exm.o S.or Ve Rey Joseph
Pra de Ar,o Cap.m mor da Capitania de Seregipe
de EIRey, sobre as duvidas que teve com o
Ouu.or ·della.

O despacho do vice-rei é de 19 de :Maio de 1724.

ff. 27 v.-Portaria pa o Prou.or moro

De 20 de Maio.

ff. 28. -Portaria para o Dez.or Prouor mor da faza sobre
mandar entregar quatro centos mil reis ao Cap.m
mor D.oS Monis Barreto pa dar as carnes ne·
cessr,as pa os off.es da Feitoria das IVladr,as e as
charruas de smag.de q DEVS g.de

De 19 de {aio.

FC 28 v.-Portaria p.a o Capro mor do Terço da gente

preta.

De 22 de 1\{aio.

ibid. -Portaria pa o Dez.or PrOllor moro

Da data da precedente.

ibid. - pa o Dez.or Prouor moro

Da mesma data.

ff. 29. _pa o Dez.or Prouor mor da faz.a

Da mesma data.
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ibid. __pa o Dez.or Prol1or mor.

Da mesma data.

ibid. _p.a O Dez.or Prouor mor mandar satisfazer trinta
e sete sirios de' farinha a B.or GIz.

De 23 de Maio de 1724.

ff. 29 v.-Portaria para O Dezor Prouor mór da faz" sobre
entregar ao Furriel do Terço de Henrique Dias,
húa clavina das castelhanas.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prou.or sobre mandar dar

duas liuras de Polvora, e quatro de monicão aos
Cabos de Esquadra do Terço de Henrique Dias
q vão ao Rio das Contas.

Da me ma data.

t{ 30. - Portaria pa o Dezor Prouor mor da faza Real
mandar dar por via da m.ce ordinaria dezaceis mil rs
a Euzebio Cardim, e a Euzebio Bap.'a Cabos de
Esquadra do Terço de Henrique Dias.

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Coronel Seb."m da Rocha Pita
seruir de Prouor da AW, durante o empedim.1o do
Coronel D.oS ·da Costa de Almeida.

Da mesma data.

ff. 30 v.-Portaria p.a o Mestre de Campo Enginheyro.

De 24 de lVIaio.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.o r Prou.or mor da

faz." R. l

Da data da pl'ecedentp.

ibid. -Portaria fi se remeteo ao Carcereiro.

Da mo, ma da,ta.
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ff. 3 I. -Portaria pI. o Prou.or mar.

De 26 ele lVIaio de 1724.

ibid. - Portaria para os officiaes da Camera da Villa de
Iagoaripe, sobre mandarem logo fazer os referidos
caminhos para deserem as farinhas de Marago
gipe digo de Iagoaripe.

De 24 de Maio.

ff. 31 v.-Portaria para o Capitão Pedro de Brito e Souza
sobre toda a embarcação que for aquelle porto
buscar farinha, a remeter pa esta cid: registando
lhe primr.o o n.O de alq.res

Da mesma data.

ibid. _pa o Capitam mar Vicente de Argolo sobre .toda

a embarcação que for aquelle porto a buscar
farinha, a remeta com ella p.a esta Cidade regis
tando lhe primr.° o n.O de alq.res

Da mesma data.

ff. 32. -Portaria para o Dez.or Prouor mar, mandar satis
fazer a Pedro Dias de Oliur.a M: de hú barco
do Camamu duzentos sincoenta, e oito cirios de
farinha.

De 26 de lVIaio.

ibid.. -Portaria pa o M: de Campo da Artelharia sobre
fazer conduzir todo o taboado que se achar no
Destr.o de S. Amaro.

Da data da precedente.

ff. 33. -Portaria para os officiaes de justiça e milicia da
Villa de São Fran.co de Seregipe do Conde sobre
obedecerem ao M.· de Campo da Artilharia a
tudo o q lhes mandar.

Da mesma data.
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ibid. -Portaria p" Thomas Guedes Salgado serVir o
officio de Escrivão dos aggravos e Apellaçoens
durante o empedimento de Franc.o Ali Tauora
serventuario delle.

De 27 de Maio de 1724.

ff. 33 v.-Portaria p.a o Dez.o r Prou.or moro

De 29 de Maio.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 30 de Maio.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Cap.m de mar e guerra
loseph de Semedo M3.ya.

Da data da precedente.

ff. 34.-Portaria p.a o Prou.or mór.

De 31 de Maio.

ibid. -Portaria p.R o Prou.o r moro

Do 1. o de Junho.

ff. 34 v.-Portaria pa o Dez.or Prouor mor sobre mandar
comprar cem pessas de panico (paniculo) p.a se
remeterem pa a feitoria de Ajudã.

Da data da precedente.

ibid. -Petição que fes a Sua Ex.a o Cap.m Ambrozio
Fri Caranha.

O despacho é de 2 de Junho.

ff. 35. -Petição q fes a Sua Ex." Ignacio Gomes morador
no Ryo das Carauellas.

O despacho é da mesma data do autecedente.

ff. 35 v.-Petição que fez ao Exm.o s.r VRey deste Estado,
o Coronel loão Ferra Baup.ta

O q.espacho traz a data de 16 de Fevereiro de 1724.
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ff. 36..-Petição que fez ao Exmo sr VRcy O Coronel
Ioão Frr.a Bautista.

o despacho é dc 2 de Junho de 1724.

ff. 37. -Petição que fez Ioão Frr.a Bap.'a ao OUll.or da

Parahiba.

O d pacho é de 28 de Março do mesmo anDO.

ff. 37 v.-Portaria pa o Dezor Prouor moro

De 2 de Junho.

ibiel. _pa O Dez.or Prouor moro

Da data da precedente.

ibid. -Instrução que hã de observar o Capitão mór da
Capitania do Espirito Sancto Dionizio Carvalho
de Abreu no Governo delta, e mais dispoziçoefís
pertencentes ao Serviço de smag.de que DEVS
O" de &a.
b'

Da. mesma data.

ff. 38 v.-Portaria para o Dez.or Prouor mór da faz.a, sobre
mandar satisfazer a Antonio da Silva M.e de húa
Lancha do CamamO.

De 7 de Junho.

ff. 39. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor da faza, sobre
mandar dar a ordem do M.e de Campo da Arte
lharia tres quintaes ele polvora, hum de estopa
da terra, e duas arobas de murrão.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria pa o M.e de Campo da Artelharia ode
nar aos Capitaeii.s das Fortallezas desta praça
p.a q salvem terca fr. a com seis pesseas digo cõ
onzes pessas em q faz annos o Princepe . Sr.o

Da me ma data.
~I. B, N. 20
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ff. 39v. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor da faz. a sobre
Iozeph Guedes dar 6ança a pagar a terça parte
elo renelimento elo officio q serue em hú anno
visto não ser Proprietario.

Da mesma data.

ibiel. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor sobre mandar dar
a ordem do M.e ele Campo da Artelharia hú
quintal de Polvora.

Da mesma data.

ff. 40. -Portaria pa o Dez.or Prouor mór sobre mandar
dar a ordem do M.e de Campo da Artelharia qu'atro
quintaes de. Polvora e hú de estopa.

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor da faz. a sobre
mandar dar a ordem do M.e ele Campo de Arte
lharia hú quintal ele murão pa o forte da Barra.

Da mesma data. .
ibiel. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor da faz. a real,

sobre mandar dar a ordem elo M.e ele Campo ela
Artelharia tres quintaes ele Polvora pa o Forte
de S. An. to do Carmo.

Da mesma data.

ff. 40v. -Portaria para o Dez.or Prouor mor da faz. a

De 8 de Junho de 1724.

ibid. _pa o Dez.or Prouor mor mandar receber ele Ma
nuel GIz M.e de hüa lanca do cayru cem smos
de faLa

De 9 de Junho.

ff. 41. -Portaria para o Dez.or Prouor mór da faz. a sobre
mandar dar a ordem do Caplll mor Ant.~ Velozo
ela Silua pa a Conquista do Gentio barbaro dous
barris de polvora e elous qllin digo eluas @ ele
monição fina e duas groça digo 4 fina e otras
tantas groça.

Da data da autecedente.
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ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor mandar noti
ficar os M.es das embarcaçoens q venhão digo
q navegão para a Costa da Mina, p." ii venhão
declarar, o porto, ou portos daquella Costa.

De 9 de Junho de 1724-.

rr. 42. -Petiçoens que q fez o D.or loão Víllella do Amaral
ao Ouu.or das Alagoas as quaes acompanharão
outra q fez ao Ex l110 sr VRey, O mesmo loão
Villela do Amaral.

o Peticionario achava·se preso na cadeia da Villa
das Alagôas, e tratava de ser transferido para a da
cidade da Bahia, conforme ordem que para isso obtivera
do Vice Rei.

São tres as petições que e acham regish'adas sob
e te titulo:

A primeira não traz data; ma egue·se o respectivo
Despacho qlie é datado de A.lagôas a 17 de Abril de 1724.

A egunda tambem não traz data. Seguem-se·lhe
nu registro: o competente Despacho' uma Conta do Con·
tador; uma Replica. do preso; o Despacho d'esta replica,
e outra Conta (lo ContadoJ'; convindo advertir que tambem
nenhuma d'estas peças traz data. As contas referem-se
ao deposito, que o preso devia fazer, da quantia Deces
saria I ara o pagamento dos salario de UDl meirinh.Q,
eu escrivão, sete sold::tc1os e um cabo, afim de ser trans

pOI'tado com toda a segurança. Cumpre accrescentar
que o Dr. Ville]a tinha de pagar o serviço diurno de
toda essa gente, tanto de ida como de vo] ta, e ainda
mais o trabalho nocttuno, avaliado este no dobro do
outro. A importancia do deposito elevou-se a sim á
qnantia de 2 9'"'144 réis!

A terceira petição pedindo segurança de vida. no
ca o de er transportado por terra vem igualmente sem
data. eguem·~e-Ihe: o re pectivo De pacho de Alagôa.,
a 19 de Abril do me mo anDO; uma Replica do preso
citando o nome do sens inimigos (entre os quae está,
incluido o Dr. :nlanoel de Almeida l\fatozo, que era o
pro])rio Ouvidor da lagôas, a qu m eram dirigida
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e 'tas petições)' e o Despacho d esta replica ordenando
que o preso justifica '.'e a inimizade perante elle proprio
Ouvidor. Estas ultimas peças tambem não trazem data.

Sendo o despacho ua primeira petição de 17 de
Abril de 1724, e o da terceira de 19 do mesmo mez e
anno, é claro qne a data da segunda e das peças que
lhe estão annexas :fica entre ellas comprehendida, e
quasi completamente determinada.

Não exi te regi:strada a petição dirigida ao V"ice
Rei e mencionada no titulo que transcrevemo.

ff. 44 v. -Portaria p" o Dez.or Prouor mor mandar satisfazer
cem sirios de L" a Manu.e1 GIz M.e de hú barco
do Camamu.

De 12 de Junho de 172.,1,.

ibid. -Portaria p" o Dez.or ChancelIer remeter o tres
lado da petição q fizerão os Dez.ors dos Agrauos
desta R:"m ao Ex.mo s.r. VRey aserca de se lhe

dobrare as exportolas.

Da data da p l'eceden te.

ff. 45. -Portaria p" o Cap'u de mar, e guerra Iozeph de
Semedo, e Comissario FranCO de Moraes, e Silva,
declararem aopê desta se a fragata s.ra da
Atalaya podera fazer viagem com a Encarcia q
tem, e cabos por tempo de tres mezes.

De 14 de Jlmho.

ibid. -Portaria pa Mathias da Silva Gayo escreuer nos
L.0s digo nos Autos que se processão a bem
da arecadação da faz.a

Da data da precedente.

ff. 45 v. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor da faz.a real ver
a Prouisão e requerimento induzo.

Da mesma data.-Falta o requerimento.
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-P. pa o Dezor Prouor mar sobre

cretaria o treslado do Capitulo
q.\ se procede a avaluação dos
tomão pa a RebLa

Da me ma data.

remeter a se
do Regim lO do
generos q se

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mar da fza

De 16 de Junho de 1724,.

ff. 46. -Portaria pQ o Dez.or Prou.or mar mandar receber

de Manuel da Silva Costa 24 sirios de La

Da data da precedente.

ibicl. -Portaria para o Dez.or Prouor mar da faz.a, sobre
mandar receber de Ioaõ Miz M.e "de húa lancha do
CamamO, duzentos cirios de faLa

De 17 de Junho.

ff. 46 v.-P0rtaria para o Dez.or Prouor mar sobre remeter
logo húa certidão por tres vias da despeza que
se fez na vizita.

Da data da antecedente.

ibid. -Portaria pa o Dezor PrOllor mar, sobre mandar

ao lVI.e da Balandra q vay de auizo dous Cala
fates dos q trabalhão na Ribr.a

Da mesma data.

ff. 47. _p.a o Prou.or mór.

Da me ma data.

ibid. -Portaria para os officiaes da Camera terem en
tendido que se bâ de dar duzentos alq.res de far. a

de lVIaragogipe pa o Thenente Coronel Gabriel
da Rocha Moutt.o digo pa os moradores de Santo
Amaro mandarem húa lancba a Maragogipe a
buscar os d.oS duz'oS alq.res digo a Iagoaripe.

De"g de Junho.
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ff. 47 v.-Portaria para o Prou.or da faz.a

De 19 de Junho de 1724.

mandar dar a
sincoenta alq:es

-Portaria pa o Dezor Prou,or mor

Victoriano Dias Jordâo Cento e
de f. a

Da data da precedente.

ff. 48. -Portaria para o Dez,or Prouor moI' dizer a cauza,

e motivo q hâ pára senão obseruar na compra
dos generos necessarios pa provim. Lo da Rebr.n

Da mesma data.

ibid.

ibid. -Portaria pa os Almotaceis repartirem ao Pouo
farinha que estâ no Almazem.

DI:t mesma data.

ff. 48 v.-Portaria para o Dezor Prouor mor da faz.da sobre
mandar entregar mil alq:es de far.a da que tenho
mandado recolher no Almazem.

Da mesma data.

ibid. -Portaria para o Dez,or Prouor mor da faz. a sobre

declarar aopê desta, os ordenados Propinas, e
emolumentos q tem o Escrivão da fa e os seus
off.es

De 20 de Junho.

ff. 49. -Portaria para o Pron°l' da Alfandega sobre de
clarar logo o ordenado Propinas, e emolumentos
que tem cada hum dos officiaes que nella seruem.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Chanceller da Rellação deste

Estado, sobre examinar logo o ordenado, Propinas,
e emolumentos que tem cada hum dos officiaes
que nella servem.

"ão foi tenuinado o .'eLl regi Lro; decla.rauuo-se á
margem que não teve eff ito e que vai regi tada no
Livro a que toca.
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ff. 49 v.-Portaria para o SecretriO do Estado declarar logo
aopê desta o ordenado, Propinnas, e' emolumentos
que tem cada hum dos officiaes da Secret:ia

delle.

De 20 de Junho de 1724.

ibid. -Petiçam que fes ao Exm.o S.or V Rey o Alferes
Luis da Sylva Serq:a queixandosse do Cap.m mor
da Capitania de Seregipe de EIRey.

Oom doi despachos de 20 e 21 de Junho.

ff. 50 v._p.a o Prou.or mór, mandar satisfazer a loão Miz
duz.lOS sirios de farinha.

De 22 de Junho.

ibid. -Portaria para o Prou.or mor mandar receber S111

coenta sirios de farinha dos dous sog.tos nella de
clarados.

De 26 de Junho.

ff. 5I. _p.a o Prou.or da Alfandega.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor da faza, sobre
mandar satisfazer a Fran.co Gomes sincoenta si
rios de farinha.

De 27 de Junho.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor da faza, sobre
mandar logo notificar logo a Fernando da Costa
Silva Me da Balandra q esta pa hir de avizo
pa q se ponha prompto.

Da data da precedente.

ff. SI v.--Portaria p.a o Prou.or mor pa mandar receber
quarenta sirios de farinha.

Da mesma data.
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ibid. -Portaria para o Cap.m de mar e guerra lozeph
de Semedo Maya, sobre mandar entregar a ordem
do Prouor da Alf.a todas as fazendas que tras
na sua fragata.

De 8 de Maio de 1724.

ff. 52. -Portaria pa o Sarg. lO mor Gabriel barboza Lo
bato, sobre mandar soltar ao Ajud.e loão Caetano.

De 30 de Junho.

ibid. -Portaria pa o Dezor Prou.or mor sobre mandar
satisfazer a r.a a Manuel digo Belchior gIz.

Da data da precedente.

ff. 52 v.-Portaria p.a, o Dez.or Prou.or mor.

Do 1. o de Julho.

ibid. -Portaria p.a o Dez."r Prou."r moro

Da data da precedente.

ff. 53. -Portaria para o Dezor Prou."r mor da faz.a sobre
mandar receber de Manuel Antonio M.e de hú
Barco do Camamu cento e quarenta alq:cs de farinha.

Da mesma data.

ibid. -Portaria p.a o M.e de Campo Joâo de Ar." de
Azeuedo.

De 2 de Julho.

ff. 53 v._p.a O Me de Campo loão de Ar." de Azdo, digo
p.a lozeph Figr.a

De 3 de Junho.

ibid. _p.a o Secret:io de Est."

De 28 de Junho.

ff. 54. -Portaria pa o Dez."r Prou."r moI' sobre mandar
satisfazer a Manuel Me de hú barco do Camamíl
cento, e quarenta alq,"eS de La

De 4 de Julho.
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ff. 54 v.-Portaria para o Dez. o< Prouor mor sobre remeter
logo húa rellação de toda a despeza que athê o
prez.e se tem feito cQm a feitoria de Ajlldâ.

De 6 de Julho de 1724.

ibid. _p.a o Prou.or mor da faz.a

Da data da precedente.

ff. 55. _p.a o PrOll.or da Alf.a

Da mesma data.

ibid. _p.a o Cap.U1 do forte de S.lO Ant.° do Carmo.

De 7 de Julho.

ff. 55 v.-Portaria q se remeteo ao Dez.o< Prollor

De 10 de Julho.

ibid. _pa o Dez.or Prollor moro

Da data da precedente.

ibid. -Port" Para o M.e do Nallio lESVS M.a lozeph.
Alagoas.

Da mesma data.

ff. 56. _p.a o Proll.o< da Alfandega.

De 11 ele Julho.

ibid. _p.a o Prou.or mór.

De 12 de Julho.

ff. 56v.-p.a o Proll.or mór da faz.a

Da data da precedente.

ibid. -P." O Dez.or Prouo< mor mandar receber a farinha
q declara.

De 13 de Julho.

ibid. -Portaria pa o Capitão de mar e guerra lozeph
de Semedo, sobre mandar por Mia sentinela nos
Quarteis do Rozr.o·

Da data supra.
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ff. 57. -Portaria p.a o Dez.or super~ntendente do Tabaco
sobre mandar dar seis @ delle pa a Equipagem
do Nauio Frances p.lo seu dr.o

Da mesma data.

ibid. -Reprezentação do Dez.or Prou.<\r mór (Berna1'do
de Souza Estrel/a) sobre os Francezes da Nao de
Guerra que neste porto se acha.

Da mesma data.

ff. S7 v,-Reposta do Exmo Sor VRey â reprezentação
atraso

Da mesma data.

ff. 58. -Portaria para o Dez.or Prou.or m'">r, sobre mandar
receber de Andre Mar digo de Andre da Silva,
M.e de húa lancha do Cayru, vinte sirios de La

Da mesma data.

ibid. -Portaria p.a o Prou.or mar mandar satisfazer a
Seb.am Marques a La que se lhe tomou.

De 14 de J 111bo de 1724.

ibid. -Portaria p.a o Prou.or mar mandar satisfazer a
Seb.am Pr.a a La q se lhe tomou.

Da data supra.

ff. 58 v.-Portaria pa o Prou.or mar mandar satisfazer a
Anta Simoens a farinha que delIa consta.

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Prou.or mar.

Da mesma data.

ibid. -Reprezentação do Dezor Prouor mar, sobre os
Francezes que aqui se achão.

Da me ma data.

ff. 59. -Reposta (do ViCe-Rei) a reprezentação asslma.

Da mesma data.



•

313

ibid.- -Ordem pa o Capm de mar e guerra ]ozeph
de Semedo Maya sobre as sentinelas q estão
aos doentes francezes.

Da .mesma data.

ff. 59 v.-Portaria p" o Prouor mandar receber setenta SI

nos de farinha de Miguel de Souza.

De 15 de Julho ele 1724.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor da faz.a sobre
mandar satisfazer a Manu.e' de Saldanha M.e de
hü barquo do Camamu cento e oitenta e sinco
alq. res de faLa

De 17 de JulhQ.

ff. 60. -Portaria pa o Dezor Prouor mor sobre mandar
receber cento sincoenta sirios de La do M.e An
tonio de Villas boas Dizimr.o do Camamu.

Da data supra.

ibid. -p" o Dez.or Prouor mor da faz."

Da mesma data.

ibid. -p" o Prou.or mor pa mandar satisfazer a Mel de

Souza Neto (M! de uma lancha do Camamú,
I50 alq! de .farittha.)

Da mesma data.

ff. 60 v.-Portaria q se remeteo ao Dez,or Prou.or mor,
sobre mandar satisfazer a Miguel de Souza M.e de
hüa lanxa do Camamu secenta sírios de f.a.

De 18 lle Julho.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.OI mor sobre
mandar receber de M.e1 da Silua M.e de húa
lanxa do Camamu quarenta sirios de La

Da data upra.
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ff. 61. -Petição que fez Manuel Nune's Vianna ao Exm.o
Sol" VRey deste Est.o

O de pacho é de 17 de Julho de 172-*.

ff. 61 v.-Portaria q se remeteo ao Cap.m da Fortaleza do
Morro.

De 19 de Julho.

ff. 62. _pn o Dez.ol" Prou.ol" mor mandar satisfaz~r a An

tonio de VilIas boas Dizimr.o do Camamil cento,
e sincoenta sirios de farinha.

Da data upra.

ibid _pa o Dez.o r Prouor mor, mandar satisfazer cento

e secenta sirios de Ln A Ilario Antunes.

Da mesma data.

ibid. -Portaria p.n o Dez.or Prou.or mor mandar pagar

a M.e' da Silua M.e de húa lanxa quarenta çmos
de farinha.

Da mesma da ta.

ff. 62 v.-Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor
sobre mandar receber de João An. to M.e de hum
barco vinte cirios de La

Da mesma data.

ibid. _pn o Dez.or Prouor moro

De 20 de Julho.

ibid. -Reprezentação do Prouor mor aserca dos Fran
cezes.

De 23 de Julho, e o despacho é do dia immediato.

ff. /Í3 v.-Petição que fez o Sargento mór lozeph Baptista
de Carvalho ao Ex.mo S.r VRey deste Estado.

O de pacho é de 24 de JuJllO.

ff. 64 v.-Portaria q se remeteo ao Cap.m Luis Pr.a de
Alm. da

De 2 de Julho.
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ibid. _p.a O Prou.or mor sobre a Nao que vay para a
India.

De 31 le Julho de 1724.

ff. 65. _p.a O Prou.or da Caza da Moeda.

Do 1.° de gosto.

ff. 65 v.-Portaria pa o Dez.or Prouor mor sobre mandar
asistir com a comedoria a gente que pertence a
Equipagem da Fragatinha Sancto An. lo

Da data da precedente.

ibid. _p.a O M.e de Campo da Artelharia fazer as del

. lig.citlS abayxo d.as

De 31 de Julho.

ff. 65.::: -Portaria para o Dezor Prouor mór da faz. a sobre

mandar receber de Gasl"ar Sanchez M.e de hüa
lancha do Camamu cecenta sirios de farinha.

De 4 de Ago. to.

ibid. - pa o Dezor Prou.or mor da faza

Não esM terlllÍ.liado o seu lançamento.

ff. 6.1 v.-Petição dos Contratadores g.es do Tabaco feita
por Hyacinto Barboza seu Procurador.

a despacho é de 7 de Agosto.

ff. 66. -Ordem que levou o Cap.m Luiz Pr.a de Almeyda,
s.e os Gados.

De 7 de Agosto.

ff. 66 v.-Outra ordem q levou o d.O .Cap.m aSSlma, p.a
Fran.co Roiz Lobo.

Da data supra.

ff. 67. -Outra ordem q levou o sobred.o Cap.1n para o
Cap.m mor da Freguezia do Espirito Sancto do
Inhambupe.

Da me ma data.

* A folha 65 está repetida DO códice.
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ff. 67 v. - Portaria que se remeteo ao Dez.or Prou.or Olor,
sobre mandar recolher no Almazem trinta sirios

de farinha.

De 9 de Agosto de 1724.

ibid. Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or Olor,
sobre mandar recolher no Almazem setenta smos
de farinha.

Da data supra.

ibid. -Portaria pa o Prou.or Olor.

Da mesma data.

ff. 68. -Portaria para o Prou.or Olor da faz."

Da mesma data.

ibid.- Portaria para o Coronel Manuel de Brito Ca·
zado, sobre prender todo o mulIato, mamaluco,
que achar no seu destr.o vadio, e o remeter prezo

a Cadea desta Cidade.

Da mesma data.

ff. 68 v._pa o Dez.or Prouor OlOr.

De 12 de Agosto.

ibid. Portaria para os officiaes da Camera da Villa do
Rio Real sobre os lauradores de mandioca do
seu destr.o não venderem fa por mayor preço de

duas patacas.

Da data da precedente.

FC 69. -Portaria pa o Capm 1110r loão Correa Pim.'e] e o
Cap.m Pedro de AvilIa fazerem dar toda a far." ao
R.do p.e P.o de Abreu de Lima Vig.ro da freg.a de

N. Sr" da Abbadia.

Da me ma data.

ibid. -P." o Prou.or OlOr.

De 16 de Agosto.



•

317

Ff. 69 v._p.a o Dez."r Prou.or m6r.

Da me ma data.

ibid. -Portaria para o Coronel Franc.o Barretto de Ara.
gão não proceder contra o Thenente Coronel
Lourenço Correa Lx."

.De 14 de Agosto de 1724.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor sobre mandar
fazer hu saco de Damasco Carmezim de 2 c.OS p"
o desp.o da Secret.'i"

De 16 de Agosto.

ff. 70. -Portaria p." o Dez.or Prou°l' mar.

De 17 ele Agosto.

ibid. -Portaria p" o Prou.ór mor mandar notificar o
Cap,m dó nàuio Ftances p" seguir fi. sua viàgem.

De ~1 de Agosto.

ibid. -Portaria p" os officiaes de miliéÍa e just,a dos
Destr.°s da Patatiba, e Sto Amaro executarem

todas as ordens q lhe der o M: de Campo da
Artelharia.

Da data da precedente.

ff. 70 v.-Portaria para o M:de Campo da Artelharia
FranCO Lopes Villas boas passar aos destr.°s da

Patatiba sobre fazer conduzir dous paos p." bin
barras da Nao S'" Thereza.

• Da mesma data.

ff. 7 I. -Portaria para o PrOll. 01' mor niandar consertar a

Capella da Fortalleza do Morro.

De 22 de Agosto.

lbid. -Portaria para o Dez.or Prot.1°r mor sobre fazer
rematar o contheudo na memoria junta.

pe 25 de .gosbo.-F:1lbn. a alludida memoria.
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ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or mor.

Da data supra.

ff..7rv.-Portaria pa o Dez.or Prouor moro

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Dez.or ProuQr moro

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Sargento mar da CavaIlaria Ant.°
Ali. de Ar.o morador na frega ele S. P.o do Monte
sobre examinar se vão p.a as Minas mais es
cravos, dos q se lhe concede p.los Pas~aportes

aqueIlas pessoas q os leuão.

De 31 de Julho de 172,1,.

fC72 v.-Peticão que fes Manuel Giz Vianna ao Ex. mo

Snor Vasco Frz Cezar de Menezes VRey deste
Estado.

o despacho é de 27 de Agosto.

ff. 73. -Informação do Prou or mar da faz." (Benza7'do de
Smtza Estre!!a, sobre a petz'ção acima).

De 27 de Agosto.

ibid. -SegLl ndo despacho (á 111.esma petiÇãO).

Da data snpra.

ff. 73 v.-Portaria pa o Prou.or mar ela faza

De 28 de Agosto.

ibid. -PetiçãO que fes ao EXl11.o s.r VRey o Coronel
Garcia de AviIIa Pereyra sobre a Estrada q se
hade abrir, OLl q jâ esta aberta no Certão elo
Iaguaribe.

O primeiro despacho é de 24 de Julho de 1724,
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ff. 74 v.-Informa<;:ão que derão os officiaes da Camara
desta Cidade (á Petz'Ção supra).

De 26 de Ago to de ln!.

o primeiro oflicial sub cripta é Ignacio Barboza
l\'1achado, irmão do celebre bibliographo Diogo Bar
bosa Machado, abbade de Sevér, autor da BibliotheceG
Lusitana. Os outros sã.o: Manuel Ramos Parente, Se
bastião de Brâ e Ar. 0, lHiguel de Pas os Dias.

ibid. -Segundo despacho do Exm.o so" V. Rey (á mesma
PetzÇão).

De 28 de Agosto.

ibid. -Petição ,q fizerão os moradores de Iaguaripe, ao
Exm.o s.r VRey deste Estado queixandoçe do
Capm mor das Entradas Fran,co Frz de Britto.

O despacho é de 23 de Agosto.

ff. 75 v.-Portaria p.a Antonio Cabral da Rocha sobre pu
char p.los off.es das Entradas pa prenderem os

negros fugidos.

De 31 de Agosto.

ff. 76. -Portaria pa o Dez.or Prou.or mor mandar reco

lher no Almazem noventa sirios de farinha.

Do 1.0 de Setembro.

ibid. -Portaria lt o Dez.or Prov.or mór da faz.a sobre
mandar entregar ao Capitão Bernardo de Mattos
de Albuqre o Cofre e balança pa o recebim.'o dos

Quintos.

De 31 de Agosto.

ibid. -Ordem p.a o Thenente Coronel Mel P.lO de Souza

e Eça, mandar a Franc.o Frz de Brito.

De 28 de Agosto.

ff. 76 v.-Portaria pa o Dez.or Proll.or mor.

De 4 de etembl'o.
II!. B, N, 21
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ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor.

De 4 de Setembro de 1724.

ibid. -Portaria pa o Dezor Prou.o\' moro

Da. mesma data.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor moro

Da mesma data.

ff. 77. -Portaria pa o M: de Campo da Artelharia sobre
mandar quinta fr.a das onze pa o meyo dia que
salvem todas as fortallezas desta praça porq faz
anos a Rainha Nossa sra

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor sobre remeter

hua Rellação de toda a far. a q tem entrado no
Almazem.

Da mesma data.

ff. 77 v.-Portaria pa o Dez.or Prouor mor.

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Capm de mar e guerra Joseph de
Semedo Maya sobre, tanto na quinta fr.a se aca
barem as salvas das fortallezas farâ dar a sua
Nau com 17 pecas, e ordenando aos mais Cap.ms
fação a mesma delig. ca

Da mesma data.

ff. 78. -Portaria p.a se entregarem ao Almox.e da The·
nencia, dous mil cruzados para a compra das
Madr.as p.a as obras do Passo.

Da me ma data.

ibid. -P." O Prou.or mór, sobre os viradores que se
mandarão vir p.a do ~ulO Alagoas p.a a botação

da au.
Da me ma data.

Dau de que trata o titulo era a Santa The1'eza.
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ff. 78 v.-P." o Prou.or mór.

De 5 de Setembro de 1724.

ibid. -P." O Prou.or mór.

Da data da pl'e ·ec1ente.

ff. 79. -Portaria para o Dezor Prouor mór da fazenda,
sobre fazer ao Then,e Cap.m de mar e guerra
Gp."r Borges de Vasc.1os os provimentos que

aponta.

De 6 de Setembro.

ibid. -Portaria p.a o _Dez.or Prou.or mor da faz." Real
mandar satisfazer a M.el An.'o M.e de hüm Barco

do Camamu duzentos e des alqueyres de fa
rinha.

Da data da antecedente.

ff. 79 v.-Ordem p" o Capitão da
porto se .acha.

De 7 de Setembro.

ao da lndia que neste

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mór da faz.a sobre
mandar logo satisfazer a Thomas loão M.e de
hfi barco do Camamu 200 e setenta e quatro
alq.res de f."

Da data supra.

ff. 80. -Ordem q se remeteo ao Sarg.'o mor Bertholameu
Soares de Argollo, sobre remeter a esta Cidade
a loão de Oliur.a Gago, Ventura de Siq:a e a
Antonio Frz, e a outras mais pessoas.

De 11 de Setembro.

ff. 80 v.-Portaria p" o luis dos orphaoi1s examll1ar os re
querimentos incluzos.

Da, data upra.
Faltam os reqnerimentos.
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ibid. -Portaria para o Prouor da Alf.a sobre mandar
entregar ao Almox· da Thenencia quatro mil
Cruzados.

Da mesma data.

ff. 8 I .-Portaria para o Dez.or Prouor mar da faz.a ter
entendido q pa pagam. to das madeiras q estão
encarregadas ao M.e de Campo da Artelharia, se
ha de fazer pia consignacão dos direitos dos
negros de S.to Thomé.

Da mesma data.

ibid. -Portaria p.a o Prouor da Caza da Moeda desta
Cide

, sobre remeter 'ào da do Rio de Ianr. O o
sullimãopa a Casa da Moeda das Minas geraes.

Da mesma data.

ff. 8 I v.-Portaria q se remeteo ao Dez.or PrOll.or mar,
sobre mandar pagar aos officiaes q ce acharão
na botação da N ao Sancta Thereza.

De 12 de Setembro de 1724.

ff. 82. -Petição que fez Ioseph da Costa Terra ao EXlll.o

s.r VRey des~e Est.o

O despacho é de 1õ ele Setembro.

ff. 82 v._p.a O Prou.or mór.

De 18 de Setembro.

ff. 84. -Portaria pa o Dez.or Prollor mór sobre mandar
asentar praça de soldados da Nau da India a
Bernardo Vzorio, e os mais q declara a Portaria.

De 22 de Setembro.

ibid. -Portaria pa o Dez.or PrOllor mór da faz. a sobre
mandar dar a ordem do SargtO mar da Arte
lharia hfia deriça.

Da data supra.
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ff. 84 v._p.a o Proll.or mór.

De 20 de Setembro de 1724.

ibid. _p.a o Prou.or mor mandar meter goardas a bordo
do Patacho Frances, de cujo theor se passou
outra p.a o Prou.or da Alf.a

De 23 de Setembro.

ibid. _p.a o Prou. r mór, por prompta a Mestrança da
Ribr.a, e o mais a ordem do Dez.or luis dos
feitos.

Da dat::L supra.

ff. 85 .._p.a o Cap.111 de mar, e guerra lozeph de Semedo
Maya hir abordo do Patacho frances.

Da mesma data.

ibid. -Reprezentação do Prou.or mar da faz.a (sobre a

Portano' pncedente).

De 27 de Setembro.

ff. 85 v.-Reposta (do Vi'ce-Rei á Represe1ztação aúma).

Da mesma data.

ff. 86. -Portaria pa o Dez.or Prouor mar sobre o Patacho
Frances digo Nauio Frances.

Da mesma data da Reposta supra.

ibid. -Portaria p.a o Prou.or da Caza da Moeda com
os q.'os da lacobina.

De 30 de Setembro.

ff. 86 v.-Petição que fe~ .0 p.e Asenço Frz de Aragão
Caranha ao Exm.o sr VRey deste Estado Vasco
Frz Cezar de Menezes.

O de pacho é de 30 de Setembro.

ff. 87. -Portaria pa o Capp.m lozeph Barreiros soltar o
Arraes de hum barco de farinha q prendeo.

De 6 de Outubro.
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ibid. -Portaria pa o Dezor Ouuor g.' do Crime ouvIr
as Testemunhas a requerim. to de Martinho Roiz
Seixas.

Da data da precedente.

ff.87 v.-Portaria p.a o Prou.or moro

Da mesma data.

ibiJ. -Petiçam que fes o p.e Frey l\1.eJ da Me de DEOS
Relliogo (s/c) do Carmo ao Exm.o S.r VRey.

O despacho é de 11 de OLl tubro de 1724.

ff. 88. _p.a o Proll.or mor.

De 13 de Outubro.

f( 88 v._p.a osofficiaes da Cam.ra da Jacobina.

De 19 de Outubro.

ibid. _p.a O Prou.or mór.

Da data supra.

ff. 89. _pa o Prou.or mor.

Da me ma data.

ibid. -Portaria p.a Simão Cardozo dos Santos Almoxa-
rife da Feitoria de Ajudâ se recolher a esta Ci
dade.

De 26 de Setembro de 1124-.

ff. 89 v. -Portaria p.a o Prou.or mor da Caza da Moeda,
sobre a execução da Ley aserca, do Ouro em
pô, e estabelecimento das Cazas de fundição.

De 17 de Outubro.

ff. 90. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or mor da faz. a R.'

Não e 't{L terminada, e a margem se declara que não
te\'e fl'eito.

ff. 90 v.-P." O PrOll.or mór.

De 13 de Ontubro.
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ff. 9 I. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or moro

De 27 de Outubro de 172-1.

ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or moro

Da data :upra.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prou,or moro

Da mesma data.

ff. 91 v.-Portaria p.a o Dezor Prou.or mór.

De 25 de Outubro.

ff. 92. _p.a O Cap.11l de mar e guerra lozeph de Semedo

Maya.

Da data supra.

ibid. _p.a O Dez.or Prouor mór.

Da mesma data.

ibid. _p.a o Dez.or Prou.or mór.

De 30 de Outubro.

ff. 92 v.-Portaria para loão de Souza se embarcar por
primr.° Thenente da Nao <1 vay p.a a lndia.

~ão foi lançada. Occone ,1. margem a declaração
de que se registrúra no Livro das Patentes.

ibid. _p.a o Dez.or Prou.or mor s.e se concerta a Caza

do Cap.111 do Forte da Ribr.a

De 2 de XOí'"embl'o.

ibid. _p.a O Dez.or mor mandar alcatroar as carretas q
forão para o forte de São Pedro.

Da data supm.

ibid. -Portaria para o Capitão mór da Cap.nia de Sere

gipe de EIRey, sobre prender logo a André Car
dozo.

De 3 de "ovembro.
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ff. 93. _p.a o Sargento mór Seb..m Ali de Affoncqua.

Da data da precedente.

ff. 93 v._p.a o Prou.or mór da faz,a

Da me ma data.

ibid, _p.a o Prouor mor.

De 6 de :N ovembl'o de 1724.

ibid. _p.a O Dez,or Prou.or mór mandar registar o Bando
de I I de out,bro s." o ouro.

Da data supra.

Nr~o e tá registrado o Bct1tclo a que se refere o titulo,

ff. 94. -Portaria para o Prou,or mor da faz,~ sobre o navio
que proximamente chegou da Ilha do Principe.

Da mesma data.

ff. 94 v._p.a O Cap.m de mar e Guerra Jozeph de Semedo
Maya.

Da mesma data.

ibid. -Portaria p" o Iuiz ordinario da Villa da Cachoeira,
sobre remeter com toda a seguranca a Cadea
desta Cid.e Valentim Roiz de Moura.

De 7 de Novembro.

ff. 95. -Petição que ao Exmo S.r V. Rey fes M.el Car
dozo de Negreiros sobre o procedim.'o do Ouu.or

da Cap.nia de Seregipe deI Rey.

O de pacho é de de "ovembro.

ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or mor.

De 10 de ovembro.

ff. 96. -Portaria p.a o Prou. r da Caza da Moeda com o
Bando do Ouro.

De L de Rovembro.
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ibid. -Ordem p.a o Coronel do Regim. LO da Villa de
São Franco de Seregipe do Conde, ou q.rn a es
tiver governando, dar ao Juis ordinario della, todo
o fauor, e ajuda q se lhe ordena.

De 7 de ovembro de 1724.

ff. 96 v._p.a o Prou.or da Alfandega desta Cidade com o
Bando da Ley do ouro.

De 17 de :rovembl'O.

ibid. _p.a o Caprn mor do Terço da Gente preta.

De 21 de ~ovembro.

ibid. _p.a os off!S da Cam."' da Villa de Jaguaripe.

De 16 de Novembro.

ff. 97. __p.a o Dez.or Prou.or moro

De 25 de :N ovembro.

ibid. -Ordem q levarão o Sarg. to e Soldados do Terço
da Gente preta q forão as minas do Ryo das
Contas.

De 25 de :rovembro.

ff. 97 v.-Portaria que se remeteo a Camera da Villa de
N. S. do Liuram lO dó Ryo das Contas.

De 17 de Novembro.

ibid. -Petição que fez ao Exm.o s! VRey deste EstO,
loão GIz Pessoa.

O despacho é de 24 de Tovembro.

ff. 99. -Portaria p.a o Prou.or mor, sobre a despeza da
barca.

De 12 de Agosto de 1724.

ibid. -Portaria p" o Prou.or mór sobre os pezos p." a
Caza da poluora.

De 17 de:N ovembro.
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ibid. -Portaria p.a o Prou.or mor mandar comprar çem
peças de panico, p.a gastos da Feitoria de Ajudâ.

De 2.') ele N o,embl'o de 17240.

ff. 99 v.-Petição que fizerão os officiaes da Camera da
Villa dJ. Cachoeyra ao Exm.o s.or VRey deste

Estado.

o despacho é ele 27 de Novembro.

ff. roo. -Portaria p" o Dez.ol' Prouor mor sobre ver a re
presentacão q fez o Senado da Camera, sobre,
sobre (sz'c) o Thezour.° g.1 e dos da Caza da Moeda.

De 12 ele Dezembro.

ff. roo v.-P." o Bacharel formado Ant.° Correa Ximenes.

De 13 ele Dezembro.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Prou.or da Caza da
Moeda, sobre remeter hum emsayador p.a O Ryo
de Ianr.o

De l± ele Dezembro.

ff. lO I. _p.a o Prou .01' da Caza da 10eda remeter hum En

sayador p.a as Minas.

Da data , npra.

ibid. -Portaria p.a o Prou. or da Alfandega, sobre mandar
abordo da Curveta J. S:a do Rozario, S.lO An. to

e Almas examinar os generos q vão na d. a em
barcação.

De 16 de Dezembro.

ff. [01 v.-Petição que fizerão os Almotaces das execuçoens
q se achão prezos por ordem do Senado da Camr.a

,

ao Exm.o s: V. Rey.

O de pacho é de 16 de Dezembro.

fi. r02. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or moI'.

De 14 de Dezembro.
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ff. 102 V._p.a O Ensayador da Caza da Moeda.

De 16 de Dezembro de 17U.

ibid. -Portaria que se remeteo ao Prou.or da Caza da
Moeda desta' Cid~de, sobre ordena r a lozeph Cor
rea Ensayador clella se prepare logo p.a partir
pelo Ryo de lanr.o p.a as de Minas do Ouro.

De 1 de Dezembro.

rr. T03. -Portaria q se passou ao p.e Bernardo de Faria
Barboza q vay por vizitador dos destrictos

do Certão, p.a os officiaes delles lhe dêm toda a
ajuda e fauor.

De 19 de Dezembro.

ff. 103 v.-Portaria concedida a Dos Dias de Sâ Cap.m do
mato pa poder prender no Regimo to do Coronel
P.o Barboza Leal.

De 27 de Novembro de 1724.

ibid. -Portari.a q se remeteo ao Dez.or Prou.or mar da
faz.a R.I mandar entregar a Anoto de Aguiar Bar
riga Administrador dos lndios da Aldea de S.'o Anoto

da Cachoeyra de laqueriçâ, ou a seu procurador
des armas de fogo, húa aroba de poluora, meya
de monição, e meya de balla.

De 22 de Dezembro.

ff. 10+. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prouoor mor sobre
mandar dar a ordem do Súg. IO mor da Artelharia,
húa talha, e os mais cabos necessr.OS pa se
meter dentro a artelharia do forte de São Pedro.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria p.a o Comissr.o Fr.cO de Moraes e Sylva.

De 23 de Dezembro.
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ff. 104 \T.-Portaria pa o Dez.or Prou.or mor sobre mandar
dar a ordem do Sarg. IO mór ela Artelharia, hum
quintal ele Polvora.

De 29 de Dezembl'o de 1 lU.

ibiel. -Portaria, p" o Dez.or Prou.or sobre manelar elar a
ordem do Sarg. IO mór ela Artelharia, quatro Quin
taes ele Polvora, p" o Forte ela Ribr."

Da data SUPl'a.

ibiel. -Petição que fez Manuel ele Almeida Sal:Jele, ao
Exm.o sr VRey eleste Est.o

0-(( Primr. U de paclJo» ~ ue 23 de Dezembro de 1724.

ff. 105. -Informac~o elo Ouu.or geral ela Comarca (Ped1"o
G01lçalves C01'deiro Pe1-ára, na petição supra). .

De 24 de Dezembro.

Em eguida occorre 0-(( Segtmdo de 'pacho» d'aquella
petição, datado de 29 de Dezembro do mesmo anno.

ff. 106. -Portaria p." o Carcereyro entregar ao P.e Reytor
elo Colegio hum Inelio q se acha prezo.

De 2!) de Dezembro do reíeric10 anuo de 1724.

ibiel. --Ordem p." Ant" ele Aguiar Barriga Administrador
da Alelea do Jaquiriça entregar os Indios que
nella se achão pertencentes a administração dos
Rdos P.es ela Comp." Do mesmo teor se passou
outra p" o P.e Administrador da Aldea de S. Ant.o
de Jagoaripe.

Da data da antecedente.

ff. 106 v.-Ordem pa o Thenente Coronel M.e' Pinto de
Souza e Eça remeter os Indios auz. 1eS da ê;ldmi
nistração dos R.dos P.es da Comp."

Da mesma data.
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ff. I07. -Ordem pa Jacinto da Costa Parente prezlOnar os
negros fogidos que nos destritos de Camorogipe
fazem alguns insultos.

De 29 de Dezembro de 1724.

ff. 107 v.-Ordem pa o Juis do destrÍcto da Ribr.a do Podi
para restituir a Ant.° da Rocha Pita a antiga posse
em que esta de hufís Citios naquelle destrito.

Nã.o foi terminado o registro.

ibid. -Portaria p" o luis do destr.O da. Ribr." do Pudy,
sobre restituir a Antonio da Rocha Pita, a antiga
posse em que estã daquelles Citios.

De 22 de Dezembro do referido al1llo.

Esta P01·tetl'iet é ielentica á Ol'denb precedente cnjo
registro não está terminado.

fi. 108 v.-Portaria para o Coronel Bento Caru.o Silva, e o
Capitão Fran.co da Silva, Cardoso, e o Cap.m Franc.o
Soares de Andrada, sobre todos jLll1tos ou cada
hú de per sy com algús lndios, e mais homens
necessr.OS prendere a P.o Frr.a Braga, Gaspar de
Ar.o, e seus cunhados loão u<Yr.a, e lozeph

ugr.a

Nrw e tá completa, poi. faltam a ff. eguintes, 109 e
110; convindo de novo advertir que as ff. 108 e 111 e. tão
transpostas, achando· e collocadas entre as ff. 148 e 149.

ff. I I I. _p.a os officiaes da Camera da Villa do Camamo..

De 11 de Janeiro ele 172..

ibid. -Portaria para o Dez.or Prou.or mór da fazenda,
sobre mandar dar a ordem do M.e de Campo da
Artelharia o contheudo na relIação induza.

De 16 de Janeiro do mesmo anno.

Acompanha·a uma - «( Rellação do q hã, de hir pI'
S. Paullo.)
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fi. III V.-P." O Prou.or 01Ór.

De 15 de Janeiro de 1725.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mór da faz." sobre
se lhe dar quatro mil rs, por mês p.l" mce ordinari

".

De 1 de Janeiro.

ff. J I 2. -Portaria q se remeteo ao Comissario das F ra
gatas Fran.co de Moraes, sobre fazer dezaparelhar
a Nau N. S.r" da Atallaya.

De 20 de Janeiro.

fi. I 12 v.-Portaria p." o Prov.or da Alfandega. s.e os Nauios
se porem promptos.

De 22 de Janeiro.

ibid. -P." O Prouedor da Alfandega s.c o Cap.m do
Nauio de li.ca asinar o termo q se declara.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor, sobre mandar
por correntes sincoenta sellas, e sincoenta pares
de botas.

De 25 de Janeiro.

ff. T r 3. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mar.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Thenente Coronel
Caetano Buytrago.

Da mesma data.

ff. T T3 v.-Instrucção que deu Sua Ex." ao Cap.m do Nauio
de licença.

De 26 de Janeiro.

Ff. r r 4. -Portaria para o Dez.or Prov.or mor mandar fazer
húa prença de emmassar cartas, p.a a Secretaria
deste Estado.

De 2! de Janeiro.
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ibid. -Portaria p.a o Cap.am mór do Terço da Gente

preta fazer a nomeação que se lhe ordena.

De 17 de Janeiro de 1725.

ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prov.o," mor sobre as Armas
que se derão p.a. armamento das Comp.as dos
Terços desta Praca.

De 25 d Janeiro.

ff. I r4 v.-Ordell1 p.a o M.o de Cam João dos S.lOS Ala.
mandar recolher a esta Praça todos os soldados
do seu Terço, q estiverem com l.ca

De 27 de Janeiro.

-Ordem para o Sarg. IU mor Gabriel Barb.a Lobato,
s.e o particullar da ordem assima.

Da data supra.

ff. II S. -Ordem p.a o Cap,m mor do Terco da Gente
pr'eta desta Praça sobre (szc.)

Da mel ma data.

ibid. -Ordem p.a o Thenente Coronel da Cavallaria
Cayetano de Buytrago, s.e. (sic.)

Da me ma data.

(f. r r 5 v.-Ordem p.a o Cap.m Ant.o GIz da Rocha do Forte
de Itaparica, s.e

Da mesma data.

ibid. -Ordem p.a o M.o de Campo da Artelharia. se

Da mesma data.

ff. r ró. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor.

De 29 de Janeiro.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.o, Prou.or mor

sobre mandar satisfazer ao M." da Lanxa do Ca
mamu M.e l de Souza etto sincoenta sirios de
farinha.

Da data da pr cedente.
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ff. I I 6 v.-Portaria ii se remeteo ao M.o de Campo de ar
thelharia.

Do 1. o de Fevereiro de 172-.

ibid, -Petição que fez ao Ex.mo sr VRey deste Estado

Domingos de Azeuedo Coutt.o

O despacho é do 1,° de Fevereiro.

ff. I 17 v.-Portaria pa o Dez.or Prou.or mor sobre mandar

dar a ordem do M.o de Campo da Artelharia o
q conthem a memoria junta asinada por elle.

Da data supra.

Acompanha-a uma - (C Rellayão do que hê necessr.O
p" e fornecer a FOl'taJJeza do Morro. J)

fi. 118. -Portaria pa o Dez."r Prouor 0101', sobre mandar

dar doze mil rs' da mee ordinaria pa alabardas
. dos Alvorados.

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Dezor Prou.or 0101', da faz.a sobre

mandar dar logo armas aos Tercos desta Praça.

Da me ma data.

ff. I 18 v.-Portaria q se remeteo ao Dez."" Prou."r mor
p.a mandar satisfazer a Me' An.'O M.e de hum

barco q veyo do Camamu cem cirios de farinha.

Da mesma data.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor p.a

mandar satisfazer a Ioseph da Silua M.e de hum
barco q veyo do Camu (sic) duzentos e vinte
Çirios de farinha.

De 3 de Fevereiro.

ff. 119. -Petição que fez ao Exmo s.r VRey deste Es
tado Domingos de Azevedo Couttinho.

O despacho é de 5 de Fevereiro.
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fi. 120 v.-Portaria pa O Dezor Prouor mor sobre mandar
recolher no Almazem seis centos alq.res de farinha.

De 7 de Fevereiro de 1725.

ff. 121. -Portaria pa o Contratador André Marq.s remeter
as copias de tres Provizoefís expedidas pelo
Conc.o Vltr.o

De 5 de Fevereiro.

ibid. -Portaria para o Dezor Prouor mor sobre fazer
huã rellação exacta porque conste as baixas que se
derão aos soldados dos tercos, e Artelheiros.

Da data da precedente.

ff. 121 v.-Portaria p.a o Dez.or Prouor mor sobre mandar
satisfazer a farinha a loão de Souza M: de húa
Lancha do CamamO.

De 3 de Fevereiro.

ibid. -Portaria p" o Dez.or Prouor moro

Da data supra.

ff. 122. -Petição que fez ao Exm.o s: VRey deste Es
tado Bertholameu de Ar.o do Vale.

o despacho é de 5 de Fevereiro.

fi. 123. -Portaria q se remeteo ao Dez.Ol
o Prou.or mor da

fa.z.", sobre mandar satisfazer a M.e1 Pr." Duarte
1\rLe de hum barco do CamamO duz.tos e' quarenta e'

sette cirios de farinha.

De 6 de Fevereiro.

ibid. -":Jortaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor da
faz.a, sobre mandar satisfazer a Mel Pr." digo a
Pedro Fran.co da Fonceca M.e de huã Lancha do
CamamO secenta e'seis cirios de farinha.

Da data da I recedente.

M· B. N 22
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ff. 123 v.-Portaria para o Dez.or Prou.or mor, sobre mandar
satisfazer a Manuel da Costa de Oliueira trezentos,
e quarenta e tres alg.res de farinha.

De 5 de Fevereir'o de 1725.

ibid. -P." o Dez.or Prou.or mór.

De 7 de Fevereiro.

ibid. _p.a o Coronel P.o Barboza Leal.

De 8 de Fevereiro.
"

ff. 124. -P." o Dez.or Prou.or mór.

De 29 de Janeiro de 1725.

ibid. -Portaria p" o Dezor Prouor mór da fazenda, sobre
mandar logo satisfazer a Manuel Teyxeira dos
Anjos cento e sincoenta sirios de farinha.

De 8 de Fevereiro.

ff. 124 v.-Petição que fizer~o os officiaes da Cam:a da
Villa da Cachoeyra, ao Exm.O S.or VRey sobre
o procedimento do Ouu.or da Cap.nia àe Seregipe
de EIRey.

O despacho é de 9 de Fevereiro,

fi. I 2S v.-Portaria pa o Coronel Iozeph Pires de Caru.o

sobre tanto q se tocar rebate, mandar vir do
destr.o do seu Regim. to p" esta Cid: 40 juntas
de Bois.

De 12 de Fevereiro.

ibid. -Portaria pa o Thenente Corone' Caetano de
Butrago, sobre fazer huã rellação dá.s pessoas que
tem Cavallo, e suas vizinhanças.

Da data da precedente.

ff. 126. -Petição que fez Alvaro Pinto de Azevedo, ao
Exm.o s: VRey deste Estado, Vasco Frz Cezar

de Menezes-l-
O cc Despacho» é de 9 de Fevereiro de 1725,
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fi. 127. -Informação do Dez.or Chanceller (Caefallo de
Brito e Fig'uez"redo, na petição supra).

De 10 de Fevereiro ele 1725.

Em seguida vem o - c( Seguudo despacho. II da mesma
petição, com data ele 12 ele Fevereiro do mesmo anno.

fi. 128. -Portaria para o Dez.or Prou or mór sobre mandar
satisfazer a Ioão Nogueira Me de hum barco do
Rio R.I seis centos, e' oitenta e dous Alqres de f.a

De 16 ele Fevereiro.

ibid. -Portaria que se passou ao Secretr.o do Estado.

De 15 de Fevereiro.

fi. 128 V.- Portaria pa o Prouor môr,
roubo q fez o Director da
em húa Charrua Holandeza.

sobre exammar o
Comp.a do Corisco,

Da data da precedente.

A' margem occorre a seguinte nota: - (C Não teve
effeito, e Se passou a que vay reg. dn a ff. 177 v.o l)

Já se disse que as folhas el'este códice ele 94, em dirunte
tem duas numerações: uma moderna, que preva.leceu, e
outra primitiva, muita errada, que foi ri cada. Â. indi
cação ele ff. 177 v.o refere-se á primitiva numeração, e
corresponde a ff. 131 v.O ela actual.

ibid. -Ordem q se remeteo ao Cap.m de Cauallos da
Ilha de Itaparica sobre remeter as pessoas no
meadas nella pR asentarem Praça na mesma

. Tropa.

Da mesma data.

ff. 129. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor sobre
mandar logo satisfazer a Iozeph Roiz Botelho
quinhetltos, e l doze alqueyres de farinha.

Da mesma data,.
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ff. 129 v.-Ordem q se remeteo ao Coronel Iozeph de Ar.o

Rocha, sobre ordenar aos Cap. es do Seu Regim.to

fação huã Lista com toda a exacção dos negros
com q se acha cada um dos moradores do destricto
das suas Comp.as e' depois de feita esta deligencia,
os mandarâ notificar p.a q em termo de quinze
dias os armem com chuchos, e partezanas; e' do
mesmo theor se paçarão mais tres, e' huã mesma
data, huã ao Coronel Sebastião da Rocha Pitta,
outra ao Thenente Coronel Marcelino Soares
Frr.a e' outra ao Coronel Domingos da Costa de
Alm. d!,:.

De 15 de Fevereiro de 1725.

ff. 130. -Portaria para o Dez.or Provar mor da faz.a sobre
mandar pagar a Belchior GIz Cento, e' seis sirios
de farinha de Guerra.

Da mesma data.

fi. 130 v.-Petição que fez ao Exmo s: VRey deste Es
tado o Capitão Soterio Telles de Menezes.

Em seguida a esta Petição occorrem: - «Despacho))
do vice-rei, de 8 de Fevereiro de 1725; - « Despacho do
Dez. ar Prouar moI' )l, sem data; - cc Informação do Escrivão
da úlzenda)), de 9 de Fevereiro; - cc Despacho do Dez. ar
digo informação do Dez. ar Prou. ar moI' da faz. a.)), de 10
do mesmo mez; e - ~Segundo despacho)) do vice-rei,
datado de 12 tambem do. mesmo mez e anno.

ff. 131 V .-Porta ria para o Provor mór,
roubo que fez o Director da
em huã charrua Hollandeza.

De 15 de Fevereiro.

sobre examinar o
Comp.a do Corisco,

E' a esta Portaria que se refere a nota existente á
margem da de ff. 128 v. de que já fizemos menção.

COInpanhia do Oorisco era estabelecida no cabo le
Lopo ou de Lopo Gonçalv ,na costa da Mina j e o Di-
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rector incriminaio era João Dansen ou Dausaint, Capitão
do :Navio Pl'imogenito, que rcprezára uma charrua hol
landeza, com sei ceutos eSCl'a,os resgatados em Ajuda,
Arda e Iaquem! e bast te copia de ouro. - Sobre o
me mo Dansaint, vide a Petição que fez ao vice-rei e se
acha registraua a fI. 1.32 v. d'e te mesmo Codice' e sobre
o as nmpto COD ulte-'e ainda a Petição de fI. 136 v.,
feita ao vice-rei pelo Tbesoul'eiro dos defunctos e au
sentes.

ff. 132. -Portaria para o Me de Campo loão de Ar.O de
Az.do sobre mandar recolher todos os soldados
do seu Terço, e officiaes.

De 16 de Fevereiro de 1725.

ibid. -Sem titulo. - (Portaria para o mestre de campo
João dos Santos Ala, sobre mandar recolher todos
os soldados do seu terço e officiaes.)

Da data precedente.

ff. 132 v.-Portaria concedida ao Dez.or Prou.or p.a mandar
socorrer aos officiaes e soldadós da Guarnição da
fortaleza do Morro.

Da me ma data.

ibid. -Petição q fes ao Exm.o so" V.Rey loão Dansaint,
administrador, e' Director da nova Comp." de
Africa,

O despacho é de 19 de Fevereiro.

ff. 133 V.- Portaria p" o Dez.or Prouor mor, mandar ao
Pedr.o Manuel Antunes duzentos mil reis pa os

reparos, e conser"tos do forte da Barra.

De 19 de Fevereiro.

ibid. -Portaria p" o Coronel lozeph de
sobre nomear 40 homens p" quinta
se acharem no forte de S. P.o

Da data da precedente.

Ar.o Rocha
fr." demenhã
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ff. 134. -Portaria para o Mão postr." dos Cap.tos sobre
remover logo a rematação q Pedr.o An. to are·
matou em praça os Capt' digo em Praça os es
crauos.

Da mesma data.

Esse Pedro Antonio era criado do vice-rei; e havia
"\;lma disposiçã"o prohibindo ao' Governadores e a seus
domesticos as arrematações ou lanço ,

ff. 134 v.-Desp.o que Sua Ex.a deu em huã petição dos
homens de negocio.

De Fevereiro de 1725. - A indica.ção do dia está
em branco.

Não occor1'e registrada a petição, a que se refere
este despaoho. Era assignada por 60 homens de negocio; e
o vice-rei mandou que o Coronel Domingos da Costa de
Almeida escolhesse 50 d'entre elles, para formar uma
çOII\pauhia, que seria a sua.

ibid. -Portaria para Manuel da Cunha sobre exercitar
os SQldíldos, do Regiroto do Coronel Ioseph Ali
Vianna.

De 19 de Fevereiro.

ff. 135. -Portaria pa o Dez.or Prouor mar, sobre mandar
dar a ordem do M.e de Campo da Artelharia 8
quintaes, e duas @ de Polvora.

De 21 de Fevereiro.

ibiel. -Portaria p.a o Dez.or PrOll.or mar mandar dar
50$rz ao Pedreyro nella declarado.

De 22- de Fevereiro.

fi. 135 v.-Portaria para o Dez.or Prouor mar sobre mandar
dar a ordem do M.e de Campo ela Artelharia o
contheuelo na rellação induza.

Da <lata da precedente.

Em seguida o corre a - «( ReUaçã,o do que hê ne
ces 1'.0 p.' ao ooro~el Gar-cia de Avilla Pr." )l, assignada
por - Franco LOJles Vilas boas, se.\U data.
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-Portaria pa o C.apln de Cavalos sobre
digo de Cavalos da Ilha de ltaparica,
meter huã lista dos Soldados.

Da mesma data.

remeter
sobre re-

ibid. -Portaria para o Cap.1n mor da Gente preta mandar
para o forte de S. Ant.O alem do Carmo hum
Capm com trinta soldados do seu Terço.

De 23 de Fevereiro de 1725.

ff. 136 v.-Petição que fez o Thezour.o dos defuntos e
abzentes (Manuel da Fonceca Rabelo) ao
Exm.o s! VRey deste Est.°

O despacho é de 23 de Fevereiro.

A. Petição e o Despac7w refe~'em-se ao aprezamento
dos 600 escravos da charrua hollandeza, feito na Costa
da :l\1ina por João Dansaint, Director da Companhia
do OO1"Í.sco e Capitão do Navio Prirnogenoito. A. este res
peito consultem-se, neste mesmo Codice as Porta1'ias de
ff. 128 v. e ff. 131 v., e bem assim a Petição do proprio
Dansaint, registrada a ff. 132 v.

ff. 137. -Portaria pa o' Dez.or Provor mor digo pa o Prou.or

da Caza da Moeda.

De 26 de Fevereiro.

ff. 137 v.-Portaria pa o Dez.or Prou or mor sobre mandar sa
tisfazer a loão Freire, cento, e vinte, e quatro
Ciríos de far.a de Guerra.

Da data da precedente

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor sobre mandar
satisfazer a loão Miz' Pimenta M.e de hum barco
que veyo do Camamfi cento, e noventa e dous
círios de fa insiriada e mais cento e oitenta e
hu' alqre e meyo de fa medida.

Da mesma data.
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ff. 138. -Despacho que deu o Exm.o sr VRey deste Es
tado, a hua' reprezentação que fez o Bacharel
Iozeph Mendes Machado, Ouu.or g.al da Capitania
do Cearâ gr. de

De 23 de Fevereiro de 1725.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Proll.or da Alfandega,
sobre obrigar aos Cap.os dos Nauios, e M.·s das
Sumacas q aquy se achão a fazerem hum termo
de não consentirem nas suas embarcaçoefis pessoa
algua do seruiço do Nauio primogp.nito da Comp.a

do Corisco.

Do 1.° de Março.

ibid. -P." O Prou.or mór.

Da data da precedente.

ff. 139. -Portaria para o Thenente
Soares, sobre nomear duas
Forte do Barbalho.

De 2 de Março.

Coronel Marcelino
Comp." (sic) pa o

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor sobre mandar
dar duzentos, e sincoenta mil rs' ao M.e Pedr.o
Manu.el Antunes p" a obra do Forte do Bar
balho.

Da data supra.

ff. 139 v.-Portaria p" o Cap. m de mar, e Guerra Iozeph de
Semedo Maya, sobre mandar a Infanteria da sua
Fragata fazer a guarda da Praya.

De 3 de Iarço.

ibid. -Portaria p" o Dez.or Prou.or mar sobre mandar
satisfazer a Manuel Ribr.° M." de hú barco do Rio
Rial 617 alq."·s de f."

De 5 de Março.
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ff. 140. -Ordem q se remeteo ao Capitão Iozeph de Amorim
Bizerra p.a remeter prezo o Alferes loão Frr.a

Leite.

Da data supra.

ibid. -Portaria p'" o Coronel lozeph de Ar.o Rocha,
sobre mandar asistir os quarenta homens no tra
balho da fachina do Forte de São Pedro.

De 6 de iarço de 1725.

ff. 140 v.-Portaria p'" o Thenente Coronel Marcelino Soares,
sobre mandar asistir as duas Comp.as no Forte
do Barbalho a fachina do do Forte.

Da data da precedente.

ff. 141. -Portaria para o Dez.or Prou.or mor da faz.a, e Pro
curador della hirem a bordo da Nao da lndia que
proximam. 1e chegou a este porto.

De 8 de :I\'Iarço.

ff. J 4 I v.-Portaria q se remeteo aos off.es da Camr.a da
Villa do Camamu, sobre mandarem remeter logo
logo a farinha q se estâ deuendo a guarnição da
Fortaleza do Morro; e' na mesma forma foi outra
aos off.es da Camr.a da Villa de Boipeba, e' com
a mesma data.

Da data da precedente.

ff. 142. -Portaria pera o Sarg. IO mor Manuel Frz Lima,
prender ao P.e Frey Manuel de Santiago.

De 9 de Março.

ibid. _p.a O Prou.or mor.

De 10 de Março.

ibid. _pa O M.e D.oS Franc.O Mayo.

Da data supra.
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ff. r 42 v._p.a os Coroneis.

Da mesma data.

ibid. _p.a O Prou or da faz. a

Da mesma data.

fi. 143. -Portaria para o Dez.or Prouor mor sobre mandar
satisfazer a Manuel loão quinhentos e sete alq:e.
de faLa de guerra.

Da mesma data.

ibid. -p" o Prou.or mor.

Da mesma data.

ibid. -Petição que fez Dom loam Mascarenhas ao
Exmo Snor' VRey deste Estado.

O despacho é de 12 de Março de 1725.

ff. 144. -Portaria q se remeteo ao Prou.or da Caza da
Moeda.

De 13 de MaTço.

ibid. -Ordem q se remeteo ao Carcereyro Miguel Car-
dozo.

De 14 de Março.

ff. r 44 v.-Ordem q se deu a fauor dos P:s da Comp."

Da data da precedente.

Refere-se á reconducçã.o de Indios de sua adminis
traçã0' que haviam fngido para ° Rio das Caravellas,
onde se estava formando nma nova Aldeia.

ibid. -Portaria p.a o Coronel P.O de Ar.o Villasboas
digo p." q os Coroneis da Ordenança daquelles
destritos lhe nomeem soldados p." as suas tropas.

De 8 de 1\'[arço.

ff. 145. -Ordem q se remeteo ao Sarg,to mar do Terço
Velho, Gabriel Barboza Lobato.

De 15 de Março.
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ff. 145 v. _p.a o Prou.or da AlLa

De 19 de Março de 1725.

ibid. -Portaria para o Coronel Iozeph de Ar.o Rocha,
sobre mandar dous Sargtos do seu Regim. to asistir
no desterro desde quinta fr." de Endoencas athe
Domingo da Paschoa, e outros dous na frega de
S. P.Q

De 26 de Março.

ibid. _p.a o Prou.or mór, sobre as faz. as da Nau da
India.

De 27 de Abril.

ff. 146. -Portaria pa os Coroneis do Reconcavo desta Cid.e

darem ao Ouu.or da Comarca os officiaes 'e sol·
dados que lhe forem necess.os

De 4 de Abril.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mar.

De 5 de Abril.

ff. 146 v.-Portaria q se remeteo ao Meyrinho Miguel Car
dOZQ.

Da data da precedente.

ibid. ~PQrtaria p" O Capm de mar, e guerra da Nao da
India, sobre nomear em acto de Mostra os offi
ciaes da obrig.am da mesma Naó como de· pas
sagem, e mais homens do mar p" asistire' a
bordo.

Da mesma data.

ff. 147. -Portaria que se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 6 de Abril.
Manda entregar munições para o Forte de Pa1·auasú.

- Segue-se: « Rellaçl1.o ii sita a Portaria assima.» s. d.,
assignada por - Fran. co Lopes. V,mas boas -I- -
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ff. 147 v. -Ordem p.a o Thenente Coronel Iozeph de Toar
de Vlhoa.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o Dez. or Ouuor geral do crime,
sobre mandar hir a sua prezença a An. to Frz
Cabo de Esquadra da Fragata N. S. da Atalaya
q prendeo a dous moleques por se achar com

moeda falça.

De 7 de Abril de 1725.

ff. 148. _p.a o Dez.or Iuiz conseruador do Contrato do

Sal.

De 11 de Abril.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prou or mor sobre mandar
tirar por tres vias toda a despeza q tem feito a
faza Real com a fortificação de S. P.o

Da data da precedente.

ibid. -Portaria que se remeteo ao PrOtl.or e' irmãos da
Caza da Sancta Mizericordia desta Cidade.

Da mesma data.

ff. 148 v.-Portaria que se remeteo ao Dei.or Prou.or moro

De 1... de Abril.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 11 de Abril.

Entre esta folha e a seguinte, 149, acham- e collo
cadas as ff. lOS e 111, que, como dissemos, estão trans·
postas.

ff. 149. -Portaria q se remeteo ao Prou.or da AlLa desta
Cidade.

Da data supra.

ibid. -Portaria que se remeteo ao Secretario do Estado.

Da mesma data.
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ff. 149 v.-Portaria pa o Prou.or mor; sobre não leuar o
d... de doze vintefis por cada escravo q vay
pa as Minas.

Da me ma data.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor sobre não venser

hu' dos ordenados q tem por ajuda de custo, e
escolher hu' delles.

Da mesma data.

ff. 150. -Portaria p.a o Prou.or da Alfandega.

De 16 de Abril de 1725.

ibid. -Portaria pa o Cap.m mor An. to de ALo Lima

sobre os Gados.

De 9 ue Abril.

ff. 150 v.-Portaria pa O Cap.m loseph Borges david.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para M.e1 de Almeyda Costa.

De 14 de Abril.

ibid. ·-Portaria pa O Prou.or mor da faz.a

Da data. supra.

ff. 15 I. -Portaria pa o Prou.or moro

Da mesma data.

ibid. -Ordem para o Juis ordinario da Villa de lagoa-
ripe remeter prezo a Jozeph Cardozo.

De 16 de Abril.

ff. 151 v._p.a O Prou.or mór.

De 18 de Abril.

ibid. -Portaria q se rerneteo ao Prou.or da Alfandega.

De 19 de Abril.
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ibid. -Portaria q se remeteo ao Dezoor Prouoor moro

Da data da precedente.

ffo 152. -Portaria para os dez.ors Prouor mór da fazoa
, e

Procoor della sobre hirem a bordo da Nau da India
N o Senhora Madre de Ds

Da mesma data.

ff. 152 v.-Ordem p" O Capm mar da Capitania do Spirito
Santo.

De 20 de Abril de 1725.

ibid. -Ordem pa o Administrador da Aldea de S. Ant.°
do Iaquiriça mandar entregar huns' Indios ao
Reytor do Colegio.

Da data da precedente.

ibid. -Ordem p.a o Cap. m da Fortalleza de s.to Antonio
alem do Carmo receber nelIa prezo a D. João Moa.

De 19 de Abril.

ff. 153. -Portaria pa o Prou.or mar da faz. a

De 17 de Abril.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or PrOl1oor mar,
sobre mandar asistir ao Cómissr.° das Fragatas
com dr.o, assim p.a o Comboy, como p.a as char
ruas.

De 18 de ÀbriL

fi. [53 v.-Petição que fez Maximo Antonio, ao Ex.mo snõr
VRey deste Estado.

O despacho é de 9 de Abril.

ff. 154 v.-Portaria P" O Dez.or Prouor mór.

De 21 de Abril.
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ibid. -Portaria para o Coronel Sebastião da Rocha
Pitta p.a mandar a prezença de SEx.a as pessoas·
nomeadas na lista de que se acompanha. A mesma
Portaria se mandou ao Coronel }ozeph de Ar.O
Rocha.

De 20 de Abril de 1725.

Não occorre registrada a Lista a que se refere o ti
tulo.

ff. 155. -Portaria q se remeteo ao M." de Campo Ioaõ
dos Santos Ala; e' do mesmo theor se passou
outra ao M.e de Campo Ioaõ de Ar.o e' Az.e.o

De 21 de Abril.

ibid. -Portaria pa o Sargto mor das Entradas Antonio
de Ar.o Vas, sobre prender a hu' mestisso Ma
nu.el escravo do Capm Ioão de Freytas, e outros
negros.

Não está terminado o registro; declaraudo-se á
margem que nã.o teve effeito.

ff. 155 v._p.a o Prou.or da Alca informar sobre o requerim to

de Paschoal Marques.

De 22 de Abril.

ibid. -Portaria para o Sargento mor das Ent'radas dos
Mocambos, sobre prender hum mestico, Manuel
escravo do Capitão Ioão de Freitas, e outros ne
gros malz.

De 6 de Abril.

ff. 156. -Portaria para o Coronel, e Comandante Bernardo
Freire de Andrade com os capitaens de mar, e
guerra, Thenentes e M.es das fragatas da Coroa,
e alguns Capns e M.es dos auios Mercantes,
sobre verem se hã embarcacão capaz, de se virar
nella a Nao da India N. s.ra ela Piedade.

D 20 de Abril.



350

ibid. -Portaria p.a o Mamposteyro dos Cap'o, (Captivos).

Da data da precedente.

ff. 156 v.-Portaria para o M.e de Campo Enginhr."

De 24 de Abril de 1725.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor' da faz. a sobre
mandar fazer huã rellação da despeza q tem feito
os fortes de s. P.o e do mar, e caza do sello da
Alr.a e Quarteis do Rozr.o e com o do Terço

novo.

De 25 de Abril.

ff. 157. -Portaria p.a o Coronel Dos da Costa de Al
meyda mandar a prezença do Exmo S: V. Rey
as pessoas que constão da lista de que se acom

panha.

De 26 de Abril.

Não occorre. registrada a ListCt a qne se refere o
titulo.

ibid. -Portaria p.a o PrOtl.or da Alfandega.

Da data da precedente.

ff. r 57 v.-Portaria que leva o Me de Campo da Artelharia
pa todos os officiaes dos destrictos de Jagoarippe
e Cayru lhe darem todo o fàuor e Ajuda.

De 27 de Abril.

ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or moro mandar 20$.dos
p.a as feitorias do Cayru.

De 28 de Abril.

ibid. -Portaria pa o Prou.or mor mandar rondar o Pa-
tacho Jngles que aqui se acha. A mesma se passou
ao Prou .or da Alfandiga.

Do 1. n de Maio.
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fi. 158. -Portaria p.a o luis da Villa de São Francisco
para fazer executar o mandado junto.

De 30 de Abril de 1725.

Não occorre registrado o Mandado a que se refere
o titulo.

ibid. -Portaria p.a o t.am Jozeph de Valensuela da Silva.

De 3 de Maio.

ff. 158 v.-Portaria que se passou aos Coroneis Seb.am da
Rocha Pitta, Joseph de ALO Rocha, Domingos da
Costa de Alm.da e ao Thenente Coronel Marcelino
Soares Frr.a

De 5 de Maio.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Provar mar, sobre mandar dar
ao Furriel do Terco Velho hum Quintal de Polvora.

De 9 de Maio.

ibid. _pa o Dez.or Prou or mar.

Da data da precedente.

ff. 159. -Portaria pn o Carcereiro Miguel Cardozo.

De 11 de Maio.

ibid. -Portaria para o Mãopostr.o mar dos Captivos.

Da. data da precedente.

íbid. -Portaria pa o Coronel Iozeph Alz' Vianna Proc.or

da Rainha N. s.ra

Da mesma da.ta.

ff. 159 v.-Portaria p" o Comissario das fragatas.

Da me ma data.

ibid. _p.a o Prou.or mór mandar fazer as esplanadas da
fortaleza do Morro.

De 15 de lVbio.

ff. 160. _p.a o Prou.or mar.

Da. data lIupra.
r. B. N. 23
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ibid. -Portaria concedida a Franc.o de Barbuda, e Goes.

De 16 de Maio de 1725.

ff. 160 v._p.a o Coronel Garcia de Avila Pr.a

De 15 de 'Iaio.

ibid. -P." o Cap.m mar M.eI Pinto de Caru.o sobre Gado.

De 12 de j\Iajo.

ibid. _p.a o Dez.or Prou.or mór.

De 17 de l\1:aio.

ff. 161. _p.a o Prou.or da Alfandega.

Da data supra.

ibid. -Petição que fez a o Exm.o Snõr VRey deste Es-
tado o Bacharel Iozeph Mendes Machado, Ouv.or

g' da Cap.Dia do Cearà grande.

O despacho é de 23 ele lVraio.

ff. 162. -P." o Coronel Garcia de Avila Pereyra, aserca
da prizão de Manuel da Affonceca.

De 23 ele Maio.

ff. 162 v._p.a O Prou.or moro

Da elata supra.

ibid. -Portaria para o Prou.or da Caza da Moeda sobre
mandar receber de Manuel Montr.° Roiz', du
zentas e cincoenta e quatro outavas e tres quartos
de ouro.

De 25 de })iraio.

ibid. _pa o Prou.or mór da faz."

Da elata supra.

ff. 163. -Portaria para os officiaes da Camera da Villa de
São Fran.co sobre mandarem reedificar as Pontes
e estivas por donde se transportão os asucares e
Tabacos.

De 2 ele Junho.
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ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor moro

De 4 de Junho de 1725.

Em seguida a esta POTtm'ia occorrem dois annexos,
a saber: - « Memoria q acuza a Portaria assima ), e
« Prezos q se achaõ na Cadeya e fugiraõ de Bordo da
Nao noua donde jã. tinhaõ praça); - ambos sem data
nem assignatura. O primeiro annexo é uma relação de
pessoas que deviam sentar praça na Nau &t1lta Thereza.

ff. 164, -Portaria para o Carcereyro da Cadea desta Cid."
sobre entregar ao Capitão Rufino dos S.'05 Ant.o
da silva chaves,

Da datà supra.

ibid. _pa o Prou·r moro

De 5 d~ Junho.

ff. 164 V;-Portarià pa Ó Déz.or Próll,or mdr.

De 7 de Junho.

Logo depois occorre o seguinte annexo a esta Por
taria: - cc Lista de que fàz mencão a Portaria assima ).
E uma relação de pessoas que deviam sentar praça na
Na~t nova (Santa The1'ezct). - Não traz data nem assigna·
tura.

ff. 165. -Portaria pa b Prou or moro

Da data supra.

ibid. _pa o Dez.or Prouor mor.

Da mesma data.

Determina que o Provedor-mór da Fazenda mande
entregar á ordem do Mestre de Campo da rtilharia,
para fornecimento da Nau Santct Thel'eza, os obj ctos
constantes de uma Relação por elle as ignada.

Segue-se a mencionada - cc Relação», sem data, as
signada por-Prancisco Lppes ViUas boas.
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ff. 166. -Portaria pa o Prou.or moro

Da mesma data.

ibid. - Portaria p.a o Dez.or Prouor moro

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor moro

De 9 de Junho de 1725.

ff. 166 v.-Petição que fez ao Exmo sr VRey O P.e Ra
phael Machado Reytor da Compa de IEsvs do
Colegio desta Cid" da B.a

Refere-se ao arrendameuto das terras do Camamú,
de que o dito Collegio se achava ((de posse iuviolada e
pacifica... hã. ceuto, e setenta annos, provada fi. tal posse
com titullos, e sentenças, e confirmadas a taeB terras
pello senhor Rey D. Sebastião ". - :Não traz data.

Seguem-se: - (( Primr.' despacho», de 3 de M:arço
de 1725; e - (( Segundo despacho», de 9 do mesmo mez
e allllO.

ff. 169. _pa o Dez.or Prouor mor.

De 12 de Junho.

Ordeua que (( O Dez.· r Prou.· r mOI', mande logo
entar praça na Nau nova Sancta Thereza as pessoas

contheudas na lista junta......
Segue-se a - «Relação êí acuza a Portaria assima )l,

sem data nem assignatura.

ff. 170. -Portaria pt< o Dez.or Prouor moro

De 11 de Junho.

Mande entregar á ordem do Mestre de Campo da
Artilharia 110 Contheudo na lista junta asignada por
elle p" apresto da Nau na Innia N. Senhora da Pie
dade».

Segue-se a - (C Rellação êí acuza a Portaria asima»,
sem data, a ignada por-Ji1/'ancisco Lopes Villa,ç boas, e
Santo Ioão.
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ff. 171. -Portaria p.a o Dez.or Proll.or mór s.~ remeter ao
Depozito dos Contos do R.no a importancia que
declara.

Da tlata upl'a.

ibid. -Portaria pU o Dez.or Prou.or mor.

De 14 de Junho de 1725.

ff. 17 ( v.- Portaria pU o Dez.or Prouor mar.

Da data da antecedente.

ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or moro

De 15 de Junho.

ibid. ·-Portaria pU O Prou.or mor mandar satisfazer a
Ant.o de Villasboas de Moraes qlOS e doze alq:"S
de farinha.

De 18 de Junho.

ff. 172. - Portaria para o Prouor da Alfandega.

De 19 de Junho.

ibid. -Ordem que se passou ao Sargento mor das En-
tradas Ant.O Teyx:a de Mendonça.

De 16 de Junho.

ff. 172 v._P.u O Prou.or moro

De 19 de Juuho.

ibid. -Petição que fez ao Exm.o s: Vasco Fri Cezar
de Menezes VRey deste Est.o o ThezOllr.O g.' da
faza R.' deste EstO o Cap l11 Manuel Cardozo da
Silva.,.

o despacho é de 23 de Junho de 1725, concedendo
ao peticionario a exoneração solicitada do seu logar de
Thesoureiro geral da Fazenda Real do Estado do Brazil.
Esse mesmo pedido havia sido feito anteriormente, e
não fôra acceito pelo vice-rei. - Vide a petição irume
cliata despachada em 10 de Maio do mesmo anno.
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ff. 173. -Petição que fez ao EXl11.o s: VRey deste Es
tado o Thezour.o Geral deste Est,ç o Cap.m Ma
nuel Cardozo da Silva.

O despacho é de 10 de raio de 1725.

ff. 174 v.-Portaria p.a o Me de Campo JOão de Ar.o de
Azevedo.

De 25 de J1.mho.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor da faz. a

Da mesma data.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor.

Da mesma data.

ff. 175. _p.a o Cap."' Jozeph Borges dauid.

Da mesma data.

ibid. _p.a o Prou.or moro

De 26 de Julho (sio).

ibid. -Portaria pa o Prou.or da Alra

De 28 de Junho de 1725.

fi. 175 v.-Portaria p.a o Dezor Prou.or mor.

De 27 de ,Tunho.

ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or mor.

De 30 de Junho.

ibid. _p.a O Dez.or prou.or mór.

Da data supra.

ff. 176. _p.a o Dez.or Prou.or mor.

De 4 de Julho.

ibid. -p" o Dez.or Prouor mor.

De 6 de Julho.

ff. 176 v.-Portaria pa ser prezo hum Marinheiro.

Da data supra.
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ibid. _pa o Dez.or Prouor mor da faz.a

Da mesma data.

Em seguida a este documento occorrem duas Rela
ções de pessoas que deviam sentar praça nas duas Naus
da India; sendo a primeira - c( p.a a Nau da India Pie
dade»); e a segunda - «pa a Nau M.· de DEVS»;
ambas sem data nem assignatura.

ff. 177. -Portaria pa o Coronel loseph Alz Vianna receber
a vintena pertencente a Rainha nossa s:a

De 7 de Julho de 1725.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prou.or mor ordenar ao
Thez:o g.' remeta ao do Conc.o Vltr.o a impor
tancia dos Quintos da Jacobina e Ryo das Contas.

Da data supra.

fi. 177 v.-Portaria pa O' Prou.or mor mandar entregar ao
Coronel Jozeph Alz a vintena dos 5.oS da Jacobina
e Ryo das Contas pertencente a Rainha Ns:a

Da mesma data.

ibid. _p.a o Prou.?r da Caza da Moeda.

De 10 de Julho.

ibid. -Portaria para o Coronel Comandante da frota.

De 14 de Julho.

fi. 178. -Portaria pa o Comissario das Fragatas.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria pa o Dez. or Prouor mor da faz. a

Da mesma data.

ff. 178 v.-P." O Comissr.o das fragataz de smag.de q Do·
gde

De 16 de Julho.

ibid. -Portaria p" o Prou.or moro

De 21 de Julho.
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ibid. -Portaria pa o Prou.or moro

De 21 de Julho de 1725.

ff. 179. -Portaria pa o Prou.or moro

Da mesma data.

ibid. - p.a o Prou.or moro

Da mesma data.

ibid. _p.a o Prou.or moro

Da rue ma data.

ibid. _pa O Prou.or mor.

Da mesma, data.

ff. 179 v.-Portarias que se passarão aos M." de Campo
loão de Ar. o e AZ.do e loão dos Sanctos Ala, e
ao M.e de Cam po da Artelharia.

Da mesma data.

Acha·se apenas transcripta a que foi dirigida ao
lHestre de Campo João de Araujo e .Azevedo. As oUüras
naturalmente foram do mesmo theor.

ibid. -Portaria pa o Prou.or da Alf.a

Da mesma data.

ibid. -Portaria para o Thenente General de Semana.

Da mesma data.

ff. 180. -Portaria q se remeteo ao Carcereiro Miguel Caro
dozo.

Da mesma data.

fi. 180 v.-Portarias que se passarão aos Coroneis e The
nente Coronel, lozeph de Ar. o Rocha, Sebastião
da Rocha Pitta, Domingos da Costa de Almeyda,

Marcelino Soares Frra'"

De 23 de Julho.

Acha-se apenas transcripta a que foi dirigida ao
Coronel Iozeph ele Aralnrjo Rocha j sendo naturalmente
a outra' do mesmo theor.
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ibid. -Portaria p.a o Cap'" mor do Terço da Gente
preta, sobre mandar os soldados delle a fachina
do Forte do Barbalho.

Da mesma data.

fi. 18 r. "":""Portaria pa O M.e de Campo da Artelharia deste
Est.°

Da mesma data.

ibid. -Portaria para o M.e de Campo Enginhr.o

Da mesma data.

ff. 181 v.-Portaria para o Dez.or Prouor mor da faz.a sobre
mandar a ordem do M.e de Campo da Artelharia
duas @ de Polvora.

De 24 de Julho de 1725.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor da faz.a de cUJo
Theor se passou outra pa os dous Terços.

Da data da precedente.

ibid. _p.a o Prou.or mór.

De 27 de Julho.

ff. 182. _p.a o Prou.or mór.

De 28 de Julho.

ibid. -p" o Dez.or Prouor mar.

De 3 de Agosto.

ibid. _pa o Dezor Prouor moro

Da data da precedente.

ibid. _ pa o Dez.or Prouor mar.

Da mesma data.

fi. 182 v.-Portaria q se remeteo ao Coronel Iozeph de Ar.o

Rocha.

Da mesma data.
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ibid. -Portaria q se remeteo ao Prou.or da Caza da
Moeda.

Da mesma data.

ff. 183. -Portaria q se remeteo ao Thenen te Coronel Mar
celino Soares Frr.a

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Dez..or Prouor moro

De 4 de .Agosto de 1725.

ff. 183 v.-Petição que fez ao Exm.o sr VRey deste Est.o
o pe Fr. Fran.co do Esperito Sancto Religiozo
Capucho do Rio de Ianr.o

o peticionaria era Religioso Capucho da Província
da Immaculada Conceição do Rio ?-e Janeiro, e tambem
Guardião eleito do Convento de S. Francisco da Villa
da Victoria, na Capitania do Espirita Santo.

Esta Petição ao Vice-rei é uma queixa. contra o
Padre Frei João do Rosario, Monge de São Bento, que
se achava no Convento d'aquella Villa, feito cabeça de
Bandos, amotinando os Padres do mesmo Oonvento contra
os seus legitimas prelados, e commettendo toda a sorte
de tropelias. Armados de catanas, pistolas e bacamartes
mataram a João de Lemos, feriram a dois outros Irmãos,
e prenderam ao P.· Presidente Frei João da Encarnação,
que no Carcere do convento soffreu toda a sorte de in
jurias.

A Petição não traz data. Acompanha-a uma relação
- (( Das pessoas que nesta cide sabem do procedimento,
e viver do p.e FI'. Ioão do Rozario -)l, igualmente sem
data. - Em seguida vem o despacho do vice-rei, datado
de 3 de Agosto de 1725.

ff. I8S. -Portaria para o Dez.or Prouor moro

De 4 de Agosto.

ibid. -Portaria para o CoroLlel Sebastião da Rocha Pita.

De 3 de Agosto.
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ff. 185 v.-Portaria para o Coronel Iozeph de Ar.o Rocha.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria p" o Coronel Dos da Costa de Almeyda.

Da mesma data.

ff. 186. _pa o Thenente Coronel Marcelino Soares.

Da mesma data.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor da faz."

De 13 de Agosto de 1725.

ibid. -Portaria p.a o Dez.or Prouor moro

Da data da precedente.

ff. 186 v.-Portaria p" o Dez.or Prou.or mor.

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor mor.

Da mesma data.

ff. 187. -Portaria pa o Prou.or moro

Da mesma data.

ibid. -Portaria p.a o Prou.or mor.

Da mesma data.

ibid. -Portaria p.a o Prou.or mor.

Da mesma data.

ff.187v.-pa O Prou.or mór da faz.a

Da mesma data.

ibid. -p" o Prou.or mor.

Da mesma data.

ibid. - p.a o Prou.oz mór.

Da mesma data.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor, sobre mandar
satisfazer a importancia das duas ferias da des
peza que fez o Me dos Calafates.

Da mesma data.
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ff. 188. -Portaria para o Dez.or Provedor mór.

Da mesma data.

ibid. -P. pa o Dez.or Prou ur moI'.

Da mesma c1atü.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prou.or moI'.

Da mesma data.

ff. 188 v.-Portaria para o Sargento moI' Bento Frra de
Souza, sobre fazer conduzir pa feira a entregar
ao Cap"' Luis Pra de Almeida todo o Gado que
deser do Certão.

De 11 de Agosto de 1'725.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prou"r moI' sobre mandar
por tudo prompto, e entregar a ordem do Cap"'
moI' An. lo Vellozo da Silva.

De 7 de Agosto.

ff. 189. -Portaria para o Dez.or Prou.or mór da faza Real,
sobre mandar entregar a ordem do l e de Campo
da Artelharia des Barris de Polvara pa a Capnia

do Esperito Sancto.

De 13 de Agosto.

ff. 189 v.-Portaria para o luis ordinario da Villa de lagoa
ripe, sobre remeter prezos para as Aldeas dos
Religiozos da Comp." todos os lndios que anda
rem pios Lemites da quella Villa.

De 19 de Julho de 1725.

ibid. -Portaria para o Capitão moI' da Freg" do Poxim
Manuel Gomes, sobre prender os lndios da Aldea
do Mayrahú que administrão os P.es da Comp.a

Da data da precedente.

ff. 190. -Portaria para o Administrador da' Aldea do la
quiriçá.

Da mesma data.
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ff. f90 v.-Portaria para o Administrador dos Indios da Alcfea
do Iaqlliriçâ.

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Sarg'O mor da Capitania dos Ilheos
sobre remeter logo a carta inc1uza a Manu.eJ

Gomes Capm mar da Freg.a do Poxi.

Da mesma data.

ff. 191. -Portaria para o Dez.or PrOllor mor sobre mandar
fazer pagam.'o a D.oS GIz da silva impreitr.o da
obra do forte de São Pedro.

De 13 de Agosto de 1725.

ibid. -Portaria para os Coroneis, Sarg.'os mores, Capi-
taefís mores, e todos os mais officiaes de milicia
sobre darem todo o Adjutorio aos officia{'s da
Camera da V.a da cachoeira.

De 7 de Agosto.

ff. 191 v._p.a o Prou.or mór.

De 14 de Agosto.

ibid. _p.a o Dez.or Prou.or mór.

De 18 de Agosto.

ibid. -Portaria para o Capitão mór Antonio Vellozo da
Silva.

De 7 de Agosto.

ff. 192. _p.a o Cap.1n dos assaltos LlIiz de Matos de Mi
randa, prezionar os negros fugidoc; que andão no
Camorogipe.

De 20 de Ago to.

ff. 192 v._p.a o Dez.or Prou.or mór.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or PrOll.or mar.

De 23 de Ago to.
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ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 22 de Agosto de 1725.

ff. 193. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor.

Da data da precedente.

fi. '193 v.-Portaria 'para o Dez.or Prouor mór da faz. a

De 27 de Agosto.

ff. 194. _p.a o Dez.or Prou.O I mor da faz. a

Da data da precedente.

ibid. _pa o Dez.or Ptouor moro

Da mesma dMa.

ff. 194 v._pa o Cap.m da fortaleza do Morro.

De 31 de Agosto.

ibid. -Portaria para o Déz.or Pro.ur mor da faz. a .sobre

mandar por promptos 90 machados e o mesmo
enchadas, e façoens p.a a AÍdea nova dos Indios.

De 3 de Setembro.

ff. 195. -Portaria pa o M." de Campo Enginhr.°

Da data da precedente.

ibid. _pa o Dez.or Prouor mar.

Da mesma data.

ibid. _pa o Dez.or Prouor moro

Da mesma data.

ibid. -Portaria para o Provor da Alf.a mandar notificar

aos Capitaens, ou Mestres dos Nauios, e maiS

embarcaçoens.

De 31 de Ago to de 1725.

ff. 195 v.-Portaria pa o Prouo l
' da Alf.a

De 5 de SetembL"o.

ff. 196. _p.a o Coronel D.O! 'da Costa de Almeyda.

Da data da antecedente.
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ibid. _p.a o Coronel Sebastião da Rocha Pita.

Da mesma data.

ibid. _p.a O Sarg. to mór da Artelharia.

Da mesma data.

ff. 196 v.-Petição que fes o Cap.m do Nauio Alagoas (Iozeph
Barr.os de Ca1"u.O) pera poder carregar tabaco.

R' acompanhada do Despacho do vice-rei, dado a 3
de Setembro de 1725; da Resposta de D. o, de AZdo 001ttt.·,
de 4 do mesmo mez ; e do (segundo) Despacho do vice-rei,
de 5 do referido mez e anno.

ff. 197 v.-Portaria pa o Prou.or da Caza da Moeda.

De 7 de Agosto de 1725.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prouor moro

De 11 de Setembro.

ff. 198. -Portaria para o Capm mor dos lndios da Aldea
de S.lo Antonio de lagoaripe.

De 9 de Agosto de 1725.

ibid. -Portaria pa o M.e de Campo loão de Ar.- e

Azevedo +
De 10 de Setembro.

ff. 198 v.-Portaria pa o M.e de Campo João dos Sanctos
Ala.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o D.or luiz de fora sobre tirar
Devaça de hu' negro por nome Do~ingos.

Da mesma data.

ff. 199. -Portaria para o Dez..r Prouor mór.

De 12 de Setembro.

ff. 199 v.-Portaria q se remeteo ao Prou.or da Caza da
Moeda desta Cidade.

Da 14 de Setembro.
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ibid. -Portaria que se remeteo ao luis ordinario da
da VilIa de São Fran.co Bertholameu de Argollo.

De 15 de Setembro.

ff. 200. -Portaria para o Dez.or Prouor mor da fazenda,

sobre o Conserto da Secretaria.

De 12 de Setembro.

ibid. -Portaria pa os officiaes da Camera da V.a da
Cachoeira, sobre fazerem comprar a farinha, e
carne, pa apresto da Guerra do Gentio Barbaro.

De 7 de Agosto de 1725.

ff. 20[. -Portaria para o Capitão mór Antonio Vellozo da
Silva, sobre com os officiaes e mais gente des
tinada fazer entrada no Matto p.la parte por onde
lhe paresser mais conveniente.

De 9 de Agosto.

ff. 202. -Portaria para os luizes e officiaes das Cameras,
ou outros quaes quer de milicia, dem a ordem do
d.o Cap.m mor Antonio Velozo da Silva, tudo o
que lhe mandar pedir.

De 7 de Agosto.

ff. 202 v.-Portaria p~ o Coronel Fran.co Barreto de Aragão,
ou o seu SarglO mór ou quaes quer outros offi
ciaes sobre fazere' execu tar as ordens q lhe ex
pedir a Camera da Cachoeira pa se conduzir a
far. a pa a faza da Palma.

De 27 de Agosto.

ff. 203. -Portaria p.a o Dez.or Prou,or moro

De 22 de Setembro.

ibid. -Petiçaõ que fes o D.or Raphael Soares Henriques.

E acompanhada de 3 Despachos do "ice·rei, todo
de 24 de Setembro de 1725; occorrendo depois do pri
meiro uma Declamção do Supplicante.
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fI". 204. -P.~ O Prou .or mór.

De 25 de Setembro de 1725.

ibid. -Portaria êí. se remeteo ao Cap.m mor Jozeph de
Arunha, sobre aldear os Indios, êí. seguião os
Indios digo êí. seguião o partido de' Iozeph Fi

gueIra.

Da data. da precedente.

ff. 204 v.-Portaria pa o Prouor ç1.a Alf.a

Do 1.0 de Outubro.

ibid. -Portaria p.a o Coronel da Iacobilla mandar pren-
der os contheudos nella.

De 5 de Olltubro.

ff. 205. -Portaria êí. se remeteo ao Coronel Sebastiaõ da
Rocha Pitta.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria êí. se remeteo ao coronel D.oS da Costa
de Alm.da

Da mesma data.

ff. 205 v.-Portaria êí. se remeteo ao Coronel Iozeph de
ALo Rocha.

Da me ma data.

ibid. -Portaria êí. se remeteo· ao Thenente Coronel Mar-
cel1ino Soares Frr. a

Da mesma data.

ff. 206. -Portaria êí. se remeteo ao Carcereiro Miguel Car
dozo.

De de Outubro.

ibid. -Portaria para o Cap.m Vallerio Ramos Coman-
dante da Esquadra da Cidade do Porto.

Da data da antecedente.
M B. N.
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ibid. -Portaria para. o Sargento mor An to de Affon-
ceca Nabo.

Da mesma data.

ff. 206 v.-Portaria para o Thente Coronel Iozeph de
Toar de Vlhoa.

Da mesma data.

ibid. -Portaria pa o Thenente Coronel Manuel Pinto
de Souza, e' Eça.

Da mesma data.

ff. 207. -Portaria para o Meyrinho Antonio Duarte digo
Antonio Coutt.o de Aguiar prender a Iozeph.
Duarte da Silva, a Fr. cO de Barros de Vasc.10s, a
Iozeph. dos Sanctos, e Ambrozio Caldr.a Bicho.

De 11 de Outubro de 172fl.

ff. 207 v.-P. pa o Dezor Prouor mor da faza..

De 17 de Outubro.

ibid. -Portaria pa o Dezor Prouor moro

Da data da precedente.

ibid. -Portaria pa o M.e de Campo da Artelnària.

Da mesma data.

ff 208. -Portaria para o Dez.or Prouor mor.

De 18 de Outubro.

ibid. -Portaria pa o Dezor Prouor mór.

Da data da precedente.

ibid. -Ordem que se passou a Jacinto Soares p.a de-
clarar o que ella contem.

Da mesma data.

ff. 208 v.-Portaria para o Coronel Domingos da Costa de
Almeyda.

Da mesma data.
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ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 19 de Outubro de 1725.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor.

Da data da precedente.

ff. 209. ~Portaria p.a O Capp."' mor dos Ilheos.

De 22 de Outubl'o.

ibid. -P." o Juis da Villa de São Franc.o

De 23 de Outubro de 1725.

ff. 209 v.-Portaria para o Dez.or ProiJor moro

Da data da precedente.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Carcereyro ela Cadeya
desta Cidade.

De 2 de Dezembro de 1723.

J\fandà entregar ~9 presos, cujos nomes e tão con
tidos em uma memoria assignada pelo pl'oprio vice-rei.

Segue·se: - « Rellaçao êí acnza a Portaria assima ll,
sem data, dividida em duas partes: - 1. a c( Prezos na
Oadeya êí haõ de embarcar nas duas aos de gnérra
Oomboys da prezente fl'otta. II ; - 2. a ({ Romen s ela terra
êí tem crime de querellas, e tambem embarcarrLo na d.·
occazião por ordem do Exm. o s.l" V.Rey. II

fi. 2 IO v. -Portaria q se remeteo ao Carcereyro da Cadeya
desta Cidade.

De 16 de Novembro de 1724.

:JVIanda entregar 27 presos, cujos nomes estão con·
tidos em ontra memoria assignada pelo mesmo vice-rei.

Segue-se: - Rellação êí acuza a Portaria as iroa ",
sem data, dividida em tres parte : - 1.. « Prezo na a·
deya êí haõ de embarcar na J ao da rndia .S. 'o An. lu de
Padua q agora vay p.' aquelle Estado. 'I ; - 2.· « :S:oruefis
do mar Oriminozos êí tambem vaõ ne ta occaziaõ II ; 

3.· c( Oriminoí\os q vaõ sentenceado . "
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fi. 2 I I. -Portaria q se remeteo ao Carcereiro da Cadeya
desta Cidade.

De 15 de Julho de 1725.

lVIanda entregar 12 pre os, cujos nomes constam de
outra memoria, tambem rubricada, pelo me mo vice·rei.

Segue-se - (C Rellação êí acnza a Portaria assima II ;

occolTendo logo depois est ontro titl1l0 explicativo:
cc Prezas que haõ de embarcar nas duas Naos de guerra
Comboys da pl'ezente frotta. l) - Sem data.

ff. 2 [2. -Portaria q se remeteo ao Carcereiro da Cadeya
desta Cidade.

De 2 de Setembro de 1725.

lVIanda entregar oito presos, cnjos nomes estão de
clarados em outra memoria, ainda rubricada pelo proprio
vice-rei.

Segue-se: - (C Rellação ti acuza a. Portaria assima. ll,
sem data, dividida em duas partes: - 1. a (C Prezas éj haõ
de embarcar p" Lix." na Nao IESVS M.' Iozeph Ala
goas. l) ; - 2." (( Pl'ezos êí vieraõ da Nova Colonia.ll

ff. 2 [2 v.-Portaria para o Alferes Manuel de Souza e o
Sárgento do n.O Valentim da Costa dostos (rios

Sanelos) ambos do Terço do M! de Campo João
dos Sanctos Ala, sobre hirem de Prezidio pa a
Cap.ni" de Seregipe de ElRey.

De 24: de Ontubro.

ibid. -Ordem p.a o Ouu.or da Capitania de Porto Se-
guro sobre suspender a Gonçalo Neto Cruz de
Escrivão.

De 19 de Outubro.

fi. 2 T 3. -Portaria para o Coronel Lourenço de ~arros.

De 11 de Outubro.
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ibid. -Petição que fes ao Exm.o s.or VRey loão Roiz
de Freytas.

O despacho é datado de 25 de Outubro de 1725.

O peticional'io achava-se preso na Villa de Santo
Antouio da JacolJiJ?a, onde 1'e idia. O despacho mandou
1'estituir-llle a liberdade.

ff. 2 I 4. -Portaria pa o Dezor Prou.o r

De 25 de Outubro.

ibid. -Portaria pa o Prou.or moro

Da data da precedente.

ibid. -Portaria p.a o Prouor moro

Da meSUl<1. data.

ff. 214 v.-Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 26 de Outubro.

ibid. -Ordem que se passou ao M.e de Campo loão de
Ar.o, e' Azevedo, pa que no seu terço haja huã
Compa de Granadeyros, e o nesmo no do M.e
de Campo loão dos Santos Ala.

Da data da antecedente.

fi. 2 I 5. -Portaria para o Capitão Dos Dias de Sã, hir logo
a prezenca elo Coronel P.o Barboza, sobre lhe
dar a gente pa. hir prezionar os negros fugidos
q anclão nos distritos de Sancto Amaro.

De 13 de Outubro.

ff. 2 IS v.-Portaria pa O M.e de Campo da Artelharia.

De 27 de Outubro.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or 0101'.

De 29 de Outubro.

Esta pOI·tctria foi acompanhada de documentos que
não estão regi trados.

fi. 216. -Portaria ti se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

Da data da precedente.
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ibid. -Porlaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

Da mesma data.

Esta POI'tarja levava annexo um documento, que
não e tá registrado.

ff. 2 [6 v.-Portaria pa o Dez.or Prouor mor.

Da mesma data.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mór da faza.

De 31 de Outubro de 1725.

ff. 217. _p.a quaes quer officiaes sobre os filhos de Antonio
Duz.

Da data da precedente.

ibid. -Petição que fes ao Exm.o sor VRey o Baxarel
formado Dos Affonço do Carmo.

O desI acho é de 2 de Novembro.

ff. 218. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 2 de Novembro.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

Da data da precedente.

ff. 2 r8 v.-Portaria p.a o Guardamor das Minas do Ryo das
Contas, sobre obrigar as pessoas que vierem
dellas a que dem a registo o ouro e fianca a
trazeremno a Caza da Moeda; e do mesmo
Theor foi outra p.a a Iacobina.

De 24 de Outubro de 1725.

ff. 219. -Ordem para o Guardamor das Minas do Ryo
das Contas.

De 31 de Out.ubro.

ff. 2 r 9 v.-Portaria pa os Iuizes, e officiaes da Camera dos
destr.os do Rio das contas sobre prenderem

todos os Criminozos que se acharem nelles.

Da data d~ preced(?llte.
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ff. 220. -Portaria p" o coronel Manuel de Brito cazado.

De 7 de Novembro de 1725.

ft.220 v.-Portaria pa os officiaes de just.a melicia Entra
das ou do Terço da Gente preta prenderem a
Alex.e de Moura, e a seu Irmão An. to Cabral.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria pa o Dezor Prou.or mor.

Da mesma data.

ft 22 r. -Ordem para os Capitaens das Compas do Regim.to

das Minas do Ryo das Contas executarem as
ordens q lhes der o Guardamor dellas.

De SI de Outubro de 1725.

ibid. -Ordem para o Coronel Andre da Rocha sobre
fazer alistar dos moradores do seu Regimento,
cincoenta homens.

Da data da precedente.

ff. 221 v.-Portaria pa o M: de Campo Enginheyro.

De 7 de Novembro.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Prou.or da Caza da
Moeda.

De 10 de Novembro.

ff. 222. -Ordem q se remeteo ao luis ordinario da Villa
de laguaripe, sobre não consentir q nenhum of
ficial de justiça sirua Sem Prouizão deste Gouerno,
e' estando acabado o tempo della os suspender,
athê lhe aprezentarem outra; e' na mesma forma
se paçarão mais tres com a mesma data: ao luis
Ordinario da Villa de São Fran.co de Seregipe
do Conde, ao da Villa da Cachoeira, e' ao de

Maragogipe.

De 7 de Novembro.
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ff. 222 V._p.a O Dez.ol' Prou.o r mór.

De 12 de Novembro de 1725.

ibid. _p.a o Dez.or Prou.o r mór:

Da data da antecedente.

ibid. -Ordem q se remeteo ao Ouv.or da Cap.nia dos

Ilheos.

De 7 de Novembro.

ff. 223. -Ordem q se remeteo ao Juis ordinario da Villa

de São Fran.co

Da dat<1 da precedente.

. ( 223 v.-Portaria pa O Tabaleão Custodio Nobre de São·
payo, sobre tanto q receber a Portaria, reco
lherce a esta Praça.

De 10 de Novembro.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor moro

De 15 de Novembro.

ibid. -,-Portaria p" o M.e de Campo Enginhr.°

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o M.e de Campo Engenheiro.

Da mesma data.

ff. 224. -Portaria .para o Capln de CavalIos Bernardo de
Matos de Albuqrc Guarda mor das Minas ào Rio
das Contas.

De 16 de Novembro.

ibid. -Portaria p" o Me de Campo loão dos Sanctos Ala'

Da data da precedente.

ff. 224 v.-Reprezentação que fez ao Exmo s! VRey deste
Estado, o Dez.ol' Prouor mor da fazenda.

E' datada de 15 de :N ovembl'o de 1725 e assjgnada
por - Bema1'do ele Souza Est1·ella. Segue-se o despacho
do vice-rei, de 16 do mesmo mez e anno.
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ff. 225. -Portaria pa o Prouor da Caza da Moeda.

De 19 de Novembro de 1725.

ff. 225 v.-Portaria para o Meyr.° Miguel
logo a Ioão Barboza Lima p.a
Nossa Senhora da Palma.

De 21 de Agosto de 1725.

Cardozo levar
o Hospicio de

ff. 226. _p.a o I?ez.or Prou.or mór.

De 21 de ~ovembro do mesmo anno.

ibid. -Ordem para o Coronel M.e1 de Figr.do M.a! passar

mostra as Companhyas do seu Regimento.

De 22 ue:N ovembro.

ibid. -Ordem para o Ajudante de Thenente Dom ]ozeph
Miralles.

De 25 de Novembro.

Este D. Joseph de Miralles é o autor da « Historia
Millitar do Brazib desde 1fJ49 até 1762, msc. inedito
existente em nossa Collecc;ão. Vide o N. o 10751 do Catalogo
ela Exposição de Historia do Brazil e mais especialmente
o N. o 19 da 2.' parte do Catalogo ela Exposição Pe1"Tnanente
dos Cilltelios elc/, Bib7:iotheca Nacional.

ff. 226 V.- Ordem p.a o ] uis ordinario da Villa do Cayril.

Da data da precedente.

ibid. --Petição que fez Balthezar Alz de ALo, ao Exm.o
sr VRey deste Estado, Vasco Frz' Cezar de
Menezes.

Em seglúda occorrem: - «Declaração do Promotor
do Juizo.)l, sem data, as ignada pelo E cri vão BelchiO?' elos
Reis D UaI 'te. (Esta declaração traz ainda a assignatura
do Bacharel formado Rapl/CLel SOa?'es Hen1Tiq1f,es, que havia
sido inquirido sobre o aSHumpto da Petição.) - (C Des
pacho.)) do vice-rei, de 23 de Outubro de 1725; e - (C De
claração do requerente Fr. co Ferreyra de Mello.)l, da
mesma data do despacho.

Logo depoi e tá lançada a
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ff. 229 v._2.a Peticão que o Cap.m Balthezar Alz' de ArO
(.fez) ao Exm.O Snôr VRey deste Estado.

Acompanham·na dois despachos do vice-rei, a saber:
-(C eglludo despacho digo primr.o despacho. ), de 24 de
Outubro de 1725; e - « Segundo despacho, depois da Iu
formacão do D.or Prou. or dos defilUctos e auzentes. ), de
26 de Novembro do mesmo anuo.

ff. 230 v.-Portaria p.a o Dez.or Provor mor mandar dar a
Poluora, que for necessaria ao furriel do 3.° velho
p.a hua' carga q ha de dar q.do passar o Arce
bispo.

De 26 de Novembro de 1725.

Depois da Po.rtaria occorre a seguinte nota: - K Do
mesmo Theor se passou outra p.R dar Poluora ao Furriel
do· Terço novo. -- )

ff. 23 r. -Portaria para o M.e de Campo da Artelharia,
sobre q.do (sic) dezembarcar o Arcebispo de bordo,
e salvar a Nau, hão de salvar as Fortalezas da
Ribr.a do mar, e as mais.

De 27 de Novembro.

ibid. -Portaria para o Juis ordinario da Villa da Ca-
choeyra.

De 23 de Novembro.

ibid. -Portaria para o Thiz.'o g.! Ambrozio Ali Pr.a na
na forma do Cap.o 12 do Regim: to do Com'issario
fazer as despezas da quella n~partição.

De 24 de Novembro.

ff. 231 v.-Portaria para O Proll.or moro

Do 1.o de Dezembro.

ibid. -Portaria pa o M.e de Campo da Artelharia.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria pa o M.e de Campo Enginheiro.

Da mesma data.
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.fi: 23 2. -Portaria para o Guarda mór das Minnas da To
caimbira, sobre nào consentir, entrar nellas nenhum
comboeyro, ou tratante.

De 3 de Dezembro d 1725.

ff. 232 v.-Ordem para o Guardamor das Minas da Tocaim·
bira, sobre a cobrança dos Quintos dellas.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor.

De 5 de Dezembro.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Prou.or da Caza da Moeda.

Da data da precedente.

ff. 233. -Portaria q se remeteo ao ruis Ordinario da Villa
da Cachoeyra.

Da mesma data.

Ordena ao referido jwz que (C mande logo notificar
as pessoas nomeadas na memoria junta q todos saõ mo
radores no destricto daquella Villa p.n q em termo de
de hllm mes venhaõ a esta Cidade (ela Bahia) a prezença
do Dez. or Ioaõ Verissimo da Silva Torres Cordeiro, p. a

certa deligencia do eruiço de II\ag. e )l.

E' acompanhada da referida ?nellw1'ia, sob o titulo :
(C :N omes das pessoas q acuza a ordem assima. )

. ff. 233 v.-Portária para o Iuiz' ordinario da Villa da 'Ca
choeyra, sobre mandar notificar as pessoas no
meadas na memoria junta p" virem em termo de
hum mes a prez.c

" do Dez.or loão Verissil11 0 da
Silva Torres Cordr.o

Da mesma data.

A margem lê· e: - (C Não t ve effeito que vay
regullo a f. 203 retroo »

Esta indicação refere-se á numeração priJwtiva das
folhas do codice (a qual, como já dis elUos, foi ri 'cada),
e cor~'e ponde a, ft'. 233 da numeração postel~ior, que
prevaleceu. E' pois relativa :1 Portaria anteced nte, lan
çada no recto d' e ta mesma folha.
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ff. 234. -Portaria para o Provor da Cala da Moeda, sobre
por promptos os Cadinhos, e Solimão para hirem
p" as Minas.

Não foi terminado o seu lauçamento, e á margem
lê- 'e : - (l Não teve eifeito êí vay a f. ~02 v. o))

Esta iudica~o corresponde a ff. 232 v. da moderna
numeração; e e:lfectivamente ahi se acha lançada outra
Portaria sobre o mesmo assumpto.

ff. 234 v.-Portaria pol o Guardamor elas Minas ela toc~im

bira, sobre fazer a cobrança dos Quintos.

De 3 de Dezembro de ]725,

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor ela
faz. a

De 7 de Dezembro.

ff. 235. -Portaria q se remeteo ao M.e ele Campo da Ar
telharia.

. Da data da precedente.

ibid. -Portaria q se remeteo ao iI.e de Campo da Ar·
telharia.

Da mesma data.

ibid. -Portaria q se remeteo ao M.. de Campo da Ar-
telharia.

Da mesma data.

ff. 235 v.-Portaria que se remeteo ao M.e de Campo En
genheiro.

Da mesma data.

ibid. -Portaria para o Dez.or Prouor mor ela faz. a

De 10 de Dezembro.

ff. 236. -Portaria para o C'ap.1n lozeph Borges daVid.,
sobre prender logo a Miguel do Rego.

Da data da precedente.
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ibid. -Portaria para o Capitão Luis Pr." de AlmeydaJ

sobre prender a ventura de Almeyda.

De 20 de Novembl'o de 1725.

ff. 237. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or mar se. (sobre) hlla'
deriça para a Bandra do CasteIlo das portas de
São Bento.

De 12 de Dezembro.

ibid. -Petição que fez loão Roiz de Freytas ao Exm.o
Snôr. VRey deste Estado.

o De pacho do vice·rei é de 12 de Dezembro de
1725.

fi. 238. -Portaria p.a o Cabo de Esquadra Valentim Lopes
prender os soldados êí. ella contem digo mencio
nad03 na memoria junta.

De 22 de Dezembro do dito anno de 1725.

Falta a alll1dida Me?1W1"ia.

ibid. -Porta ria pa o Prollor moro

De 3 de Janeiro de 1726.

ff. 238 v.-Portaria p.a o Prou.or moro

De 2 de Janeiro do me mo amlO.

ibid. -Portaria pa Franc.o de SeIlazar.

De 5 de Janeiro.

ff. 239. -Portar;a p.a o Prou.or moro

Da data da precedente.

ibid. -Ordem p.a os Coron(>is e mais officiaes de millicia
e justiça darem ao Dezor Caetano de Br. 'O e Figr.do

toda a ajuda.

De 7 de Janeiro.

ff. 239 v. -Portaria para o Prouor da Alfandega.

De 8 de Janeiro.
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ibid. -Portaria para o Dez.or Prou or mar.

De 9 ele Janeiro ele 1726.

ibid. -Portaria p.a o Prou.or mar.

De 10 ele Janeiro.

ff. 240. -Ordem p.a o Cap.m mar da Gente preta.

Da elata ela precedente.

íbíd. -Portaria para o Dez.or Prouor mar.

De 12 da Janeiro.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mar.

Da elata da precedente.

ff. 240 v.-Portaria para o Cap.m Andre Marques sobre \Ter

a Provizão de smagde que Ds G,de, e dizer o

que se lhe offeresse sobre a sua execucão.

Da mesma data.

ibid. -Portaria p.a o Capm M.el de Ar.o Castro fazer

prender os negros fugidos que ouuer em Jta
panca.

De 14 de Janeiro.

ff. 241. -Portaria pa o Coronel P.O Leolioo Maris.

De 5 ele Janeiro elo dito anno de 1726.

ff. 241 v.-Portaria para nenhum official de justiça milicia,
ou outra qualquer pessoa, sobre não embaras
sarem a Custodio de MageS Teixra, e Ignacio do
Porto Farinha, .as delig.cas dos descobrim:'os em

que andão por ordem do Coronel P.O Barboza
Leal.

De 20 de Dezembro de 1725.

ibid. -Portaria para o Coronel Pedro Leolino Maris.

De 5 de Janeiro de 1726.

ff. 242. -Portaria pa o Dez.or Prouor mar. .

De 14 de Janeiro do mesmo anilO.
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ibid. -Portaria p.a o Coronel P.o Leolino Maris, sobre
não ser obrg.do a servir de luis, Vereador nem
Almotassê na Camera da Villa de N. s.ra do Lí
uram lO do R.o das Contas.

De 2 de Janeiro do dito anuo de 1726.

ff. 242 v.-Portaria pR os F.es Missionarios das Mossoefis (sz'c)

do Sahy, e do bom lEsvs da lacobina darem a ordem
do, Coronel P.o Leolino Mariz todos os Indios que
nelIas houver capazes de trabalho.

Da data da precedente.

ff. 243. -Portaria para o Coronel Pedro Leolino Maris.

Da mesma data.

ff. 243 v.-Portaria para o Coronel Damazo Coelho de Pinho,
e o Coronel Andre da Rocha Pinto ambos unidos,
fazerem Guerra ao Gentio barbaro.

De 20 de Dezembro de 1725.

ff. 244 v.-Portaria para o Coronel Pedro Leolino Maris
sobre examinar os descobrimentos das Minnas
de Prata.

De 2 de Janeiro de 1726.

00111,. = As noticias que me tem chegado dos novos des
cobrimcutos feitos proximamente I 01' Antonio Carlos
Pinto nas J\'1innas do Rio das Contas, me tem po to
em grandes esperanças por se entender que entre
estas e as da Iacobina, donde saõ aquelles desco
brimentos hã ouro de Beta, e estão as Minnas da
Prata que descobrio que antigamente se offerecia a
de cobrir Belclrior da Fonceca, e como Antonio
Carlos diz que na Serra do eu descobrimento hã
hum grande sel'uiço que mostra er feito hã muitos
annos com signaes de se haver aly' uzado de fornos
achandosse muita pedra queimada, me rezolvo a
mandar examinar a qualidade, e circunstanciai'?
daquelles descobrimentos, ... =
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ff. 246. -Portaria pa o Coronel P.o Leolino Maris sobre
mandar vir a sua prezença os Paulistas, e lhe 10

sinuar o q sua Ex.a ordena, sobre a Guerra do
Gentio Barbaro.

De 5 da Janeiro do mesmo anno.

ff. 247 v.-Reprezentação do Prouor mor da faz. a Real (Be7'
7ta1'do de Souza Estrella).

De 16 de Janeiro de 1726, e o Despachl) do vice-rei
de 17 do mesmo mez.

ff. 248 v. -Portaria para o Prou.or moro

De 17 de Janeiro.

ibid. -Reprezentação que fez o Prouor mor da fazenda
ao Exm.o Snôr VRey deste Estado.

De 21 de Janeiro, e o Des]Jctcho do vice-rei é da
mesma data.

ff. 249 v.-Reprezentação que o Dez.or Prouor fez ao Exm. °
s.r VRey deste Est.o

De 22 de Janeiro, e o Despacho da mesma data.

ff. 250 v. -Portaria q se remeteo ao Prou.or da Caza da
Moeda.

De 23 de Janeiro.

ibid. -Portaria pa o Coronel Mallu:1 de Fig.do Masca-
renhas.

De 22 de Janeiro.

ff. 25 I v. -Petição que fez ao Exm.o s.r VRey deste Estado
Manuel Coelho de Ülíur.a

Acompanlmm a esta Petiçei,n val'ios de pachos e in
fOl'mações. São os seglliotes :

1. - cc De pacho)) do vice-rei, de 7 de Janeiro de 1726.
2. - cc Ioformacão do Pt'OU. Dr digo despacho do

Prou. Dr )1. S. d.; assignado : - E. trella,.
3. - c( Informação do E3CrL vão da fazenda ", datada

de 14 de Janeiro de 1726, e as ignada por 
lozeph dos Eeys oliueil'a.
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4. - cc Despacho do Prouor moI' )l. S. d.; assignado:
- EstrellcG.

5. - cc Resposta do Contratador »), de 15 de Janeiro
do mesmo anno, e assignada por - Simão Lobo
Guim.'8

6. - cC Jnformação do Dezor Prou.or moro )), de 16 do
mesmo mez e anno, e assignada : - Benulfrdo
de S01./,ZCG EstTella.

7. - cc Despacho do Exm.o s.' VRe.f II, de 18 de Ja
neiro do mesmo anno.

8. - C( JnformacrLo do Dez. or Provor moI'. », da mesma
data do despacho antecedente, e assignada: 
BeTna?'clo de SO?G CG Estl·ella..

9. - cc Despacho do Exmosr VRej II, de 19 do mesmo
mez e anno.

10. - cc Despacho do Pl'oc. or da faz.' ». S. d.; assi
gnado: - GCb1ninha.

11. - « Despacho do Exm. ° sr VRejr», de 22 do mesmo
mez e anno.

12. - C( Despacho do Dez. or Pronor mor». S. d.; as
signado : - Est?·ellcb.

13. - (C Jnformação do Escrivão da faz."», datada de
23 do mesmo mez e anno, e assignada por
lozeph dos Reis OliueY?'CG.

14-. - (C J nformação do Dez. or Pl'OUo r moI'. II; da mesma
data da precedente, e assignada: - BemCG1'do
rIe SO?GZCb Est1·ella.

15. - (C Despacho do Exm:o r VRej», tambem de
23 de Janeiro do referido anuo.

A petição que teve tantos despachos e informações
refere-se a uma simples licença para o peticionario poder
seguir viagem pelo Rio de Janeiro, juutamente com
quatro escravos já despachados, e cujos direitos por con·
seguinte estavam pagos!

E aiuda não é tudo. A' margem da Petição occorre
a seguinte nota:·- C( 'A f 225, vão reg. do. outros despachos,
sobre este requerimento. » - Esta indicação corresponde
a ff. 255 v. da moderna numeração; e effectivamente ahi
se acham lançados mais dois cIespcGchos e duas informações
sobre. a mesma pétição.
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ff. 253 v. -Portaria para o Prouor mor, sobre se averiguar o
preço porq o Contratador Andre Marques vendeo
os ramos dos Dizimos dos destr. os do Certão
que smagde ordena sejão das Minas Geraes.

De 22 de J aneÍl'o ele 1726.

ff. 254 v. -Portaria para o Dez.or Prouor mór.

De 25 ele Janeiro.

ibid. -Reprezentação q fes ao Exm.o s! V.Rey deste
Estado, o Dez.or Prou.or mor.

De 26 de Janeiro, e o Despacho é ela mesma data.

ff. 255. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or mor.

De 26 de Janeiro.

ff. 255 v. -Despachos que precederão sobre o requerimento
que fica reg.do a f. 225.

À indicação está errada. Deve ser ff. 221 v. da an
tiga numeração, equivalente a ff. 251 v. da moderna, que
ficou prevalecendo.

São dois ele :pachos e duas informações, a saber:

1. - « Despacho do Dez. or Pronor moI' da faz. a )l.

S. d. i assignaelo : - Est:/'ella.
2. - cc Jnformação do Escrivn.õ ela faz.a»i datada de

26 de Janeiro ele 1726 e a siguada por -10
zeph elos Reys olineira.

3. - cc Jnformação do Prouor moI' da faz. a ) i ela
mesma data da antecedente, e as igoada por
- Bel'1w/'(lo de souza Estrella.

4, - « Despacho. ) do vice·rei) de 29 do mesmo mez
e anIl;o.

ff. 256 v. -Portaria q se remeteo ao Cap.1n de mar e' o'uerra
Pedro de Oliur.~ Muge.

De 29 de Janeiro.

ff. 257. -Portaria q se remeteo ao Comissario Fran.co de
Moraes, e' Sílua.

Da data da precedente.
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ibid. -Portaria pa o Cap.m Iozeph Pinhr.°

De 31 ele Janeiro de 1726.

ff. 257 v. -Portaria p" o Cap.m da Fortalleza do Morro.

Da data da prece lente.

ibid. -Portaria p" o Dez.or Proll.or mar.

De 5 de Fevereiro.

ff. 258. -Portaria para Jacinto Barboza.

Da data da precedente.

ibid. -Portaria pa Iacinto Barboza digo p.a O Cap.m
Gaspar dos Sanctos.

Da mesma data.

ff. 258 v. -Portaria p" o Dez.or Prollor mór.

Da mesma data.

ibid. -Portaria p" o Comissario das Fragatas Fr.co de
Moraes, sobre págar logo a Manuel Vieyra
Rabello.

. Da mesma data.

ff. 259. -Portaria para Bernardo de Mattos de Albu
querque, Guarda mór das Minas do Rio das
contas.

De 6 de Fevereiro.

ff. 259 v. -Despacho de Sua Ex.a sobre a informação que
o Dez.or Prou.or mar deu aserca do requerim. ro de
Franc.O Roberto de Gouuea soldado da Campa do
Cap.m Dom Hyer.mo da Silvr"; em que pertendia
dar hum homem por sy.

De 9 de Fevereiro.

:Não estão registradas nem a informação nem a I e·
tição a qne se refere este d pacho.

f( 260. -Portaria pa o Dez.or Prouor mar.

De 11 de Fevereiro.
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ff. 260 v. -Portaria pa o Capm Andre Frr.a Pinhr.° sobre
mandar logo fazer toda a Madr.a de CundurO e
Piquiã.

De 5 de Fevereiro de 1726.

ibid. -Portaria para o Thenente Coronel loão Teyxr,a de
Souza.

Da data da precedente.

ff. 26r. -Portaria para o Juis ordinario da Villa da Ca
choeira, sobre mandar logo logo prender ao
Capitão mór Simião Correa, e 19nacio Roiz mo
radores no latapicurü (sic).

De 7 de Janeiro ue 1726.

. ibid. -Portaria p.a o Juis ordinario da Villa de Jagoa
nppe.

De 6 de Fevereiro.

ff. 26r v. -Portaria p.a o Dez.or Prou.or moro

De 12 de Fevereiro.

ibid. -Portaria pa o Dez.or Prou.or moro

De 14 de Fevereiro.

ff. 262. -Ordem que se expedio aos Coroneis Seb.am da
Rocha PittaJ Domingos da Costa de Almeyda
Jozeph de Ar.o Rocha, e ao Thenente Coronel
Marcelino Soares Frr.a sobre a occazião de
rebate.

De 8 de Janeiro (sic) de 1726.

ibid: -Ordem que se passou ao Thenente Coronel Cae-
tano de Buytrago sobre o rebate.

De 8 de Fevereiro.

ibid. -Ordem que se expedio ao Coronel Jozeph Pires
de Caru.o aserca do rebate.

Da data da precedente.
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ff. 262 v. -Ordem pa o Cap.111 mor do Terco da Gente
preta sobre o rebate.

De 7 ele Fevereiro de 1726.

ibid. -Portaria para o Iuiz ordinario da Villa de Nossa
Senhora do Liuram. LO do Ryo das Contas, sobre
se não proceder contra Pedro Pra Dantas, e
Fran.co da Silva.

De 13 de Fevereiro.

ff. 263. -Portaria para o Coronel Andre da Rocha Pinto.

Da data da precedente.

ibid. -Reprezentação que fes ao Exm.o s.or VRey o
Dezor Prou .or Mor da faza real.

De l± de Fevereiro.

E' seguida da « Reposta do Exl11,° sor VRey 11, tam
bem da me ma data.

ff. 264. -Despacho com que S Exa respondeo a hu'
Requerimento que lhe fez o M.c de Campo João
dos Sanctos Ala.

De l± de Fevereiro.

Não está registrado o mencionado requerimento.

ff. 264 v. -Portaria para o Dez.or Prouor moro

De 15 de Fevereiro.

ff. 265. -Despacho com q S Ex.R defirio ao requerim'O de
Manuel Frz da Silva.

De 5 de Fevereiro.

Tambem não está registrado o requerimento.

ff. 265 v. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 19 de Fevereiro.

ibid. -Portaria pera o Coronel Iozeph Ali Vianna.

De 20 de Fevereiro.

ff. 266. _pa o Coronel Iozeph. Ali Vianna.

De 21 de Fevereiro.
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ibid. -PetiçãO que fez ao Exm.o sr VRey Antonio
GIz' .Chaves.

É acompanhada de varias despachos e ,iuformayões,
a saber:

1. - « Despacho do EXllio sr VRey '), de 18 de Ja
neiro de 1726.

2. - « Despacho do Prouor mar I). S. d.; assignado:
- Est'l'ella.

3. - (C Jnformação do Escl'ivão dos A..rma,zens»; da
tada de 6 de Fevereiro do mesmo anno, e as
signada por - Manuel FJ'z clc~ Costa.

40. - (C Conta do Contador geral. );, de 7 do mesmo
mez e anno. E' assignada por - Metthias da
s'il'UCt Gayo.

. 5. - (C Declaração do do Contador g.1 l), COlll a mesma
data e assignatura.

6. - (C Informação do Dezor Prouor mar.)), tambem de
7 de Fevereiro do lllesmo alino; sendo assi
gnada por - BeJ'naJ'do de Souza Est'J'ellct.

7. - (C Despacho do Exm. ° sr VRejr l), de 26 do
mesmo mez de Fevereiro.

ff. 267 v. -Portaria para o Dez.or Pronor mor.

De 27 de Feyereiro de 1726.

ibid. -Portaria para Ioseph de Calel~s hir a deligencia
ela cobrancas das fintas nos destr.os dos Ilheos
digo a cobrança elas divielas da faz.a R.I

De 2 de Iarço.

ff. 268. -Ordem p.a o Coronel elo Cayru.

De 5 de lVlarço.

ff. 268 v. -Portaria pa o Coronel Iozeph Ali Vianna.

De 9 de Maio (sic) de 1726.

Manda que (C pase logo as ordens necessarias para
erem prezas as pe soas mencionadas na memoria junta >l.

egue-s a alludida. memoria, com o titulo: - cc Mo
radores em ltaparica >l, sem data nem assignatura.
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ibid. ""--Portaria para o Dez.or Iozeph de ACLInha Soares
(aliás Iozeplt de Gl1Izi1tlta Falcão) servir o lugar
de Agravos por empedim.'o do Dez.or Iozeph de

Acunha (Soares).

De V de l\larço de 1726.

Por engano do empregado lo regi tro demru-se no
titulo d ta portaria os engano de nome, que 'ião re
ctificado entre parenthesi .

ff. 269. -Portaria para o Juiz ordinario da Villa da Ca

choeira.

De 15 de l\Iarço.

ibid. -Portaria passada a requerim'o de Him.o Lobo
Guim."s

De 12 de Março.

ff. 270. -Portaria para o Dezor Prou.or mor.

De 1 de Março.

ibid. -Portaria para o Capm mor Gonçallo Pereyra da

Asumpção, sobre ser nomeado p" o Regimen

dos moradores do Pillão Arcado destr.O da freg"

do Cabrabô.

De 16 de 1\1a,]:ço.

Fr. 271. -Ordem q se remeteo ao Sargento mor Ignacio

Teixr." Rangel.

De 18 de Março.

ibid. -Portaria q se remeteo ao Dez.or Prou .01' moro

Da data da precedente.

ff. 271 v. -Petição que fez Sebastião da Cunha Ar.o ao
Exmo sr VRey deste Estado.

É acompanhada de varios despachos e informações,
a abel':

1. - « De pacho do Exm. o s. r VRey» de 1 de J a
neiro de 1726.
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2. - (( Despacho do Dez. or Prouor mar. Jl S. d. ; as
signado : - Esf;l'ellc~.

a. - (( Informação do Escrivão da faz. da »); datada de
30 do me mo mez e anno, e assigllada por 
Iozeph (lo' Reis OliveYl'a.

4. - (C Despacho do D z.o" ProLlor mar ». S. d.; as
signado : - Estl'ellct.

5. - «( Conta do Contador geral I). S. d. ; Hssignada
por - Maihias da Silva Gayo.

6. - (( Informação do Dez. or Pl'OUor mar. da faz. a l) ;

datada de 6 de Fevereiro do mesmo anno) e
assignada por - Bel'n(~I'(lo ele so!tz(~ Estl'ella.

7. - C( Despacho do Exm.o sr VRey deste Estado. »),

de 12 do mesmo mez de Fevereiro .
. - (( Despacho do Dez. or Prou. or mór da faz. a»).

S. d.; assignado: - EslJl'elle~.

9. - CC Informação do Escrivão da fazenda. Jl l\fais
longa do que as peças antecedente, é datada de
19 de íarço do referido anuo, e assignada por
- Iozeph (los Reys OUt~I'."

10. - «( Informação do Dez. or Prouor mar. l) Da mesma
data supra; é assiguada por - Bel'nw'do de SOt~ZC~

ElJtl'ell(~.

11. - ce De 'pacbo elo Exmo r VRey. Jl) ele 26 ele
l\farço de 1726.

ff. 274. --Portaria para o Dez.or Prouor mór da faz.a

De 26 de 1\Iarço.

Ff. 274 v. -Reprezentação que [es o Prou.or mar sobre a
fachina das Portas de São Bento.

De 29 ele 1\:[arço e a RelJVsta do vice- rei da mesma da,ta.

ff. 275. -Portaria para o Dezor Prouor mar.

De 26 de l\farço.

ibid. _p.a o chanceller, sobre a descarga das charruas.

De 29 ele l\farço.

ibid. -P." o Dez.or Prou.or mór, e do mesmo Theor foi
outra p.a o ComÍssr.o

Da data ela preceelente.
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ff. 275 v. _pa o Prou.or mór.

De 28 de Iarço de 1726.

ibid. -Portaria pa o Prou.or da Alfandega.

Do 1.° de Abril do dito anno de 1726.

ff. 276. -Para o luis ordinr.° da V.a de Maragogipe,
sobre despezaz.

De 3 de Fevereiro de 1728.

ibid. -Reprezentação que [es ao Exm.o S.or V.Rey o
Dez

Não foi acabado o titulo, nem está regi trada a Re
preJentaçâo j terminando aqui o Códice, na folha 276 verso,
da moderna numeração.

110. Patentes, provlsoes e alvarás passados nos annos
de 1718 a 1728 por el-rei D. João V, e registrados no
governo do vice-rei do Estado do Brazil Vasco Fernandes
Cesar de Menezes nos ann?s de J 721 a 1728.

E' o lino de registo.

Sem titulo nem folha de rosto.

Cad. DXC om 26 X om 13
26-20" ,

Consta de 661 pp. num. - As primeiras 46 são occupadas
101' um Iiulice nominal alphabetico das pes ôas qne obtiveram
aquellas Patentes, Provisões e Alvanls, que formam o texto do
volume. Das 46 paginas do Indice, 18 estão completamente em
branco, e 4 apenas trazem as lettras de ordem (O, R, X e Z); e
faltam as duas folha, que deviam conter as pp. 3-4 e 7-8 ; as quaes,
mui provavelmente, tambem estavam em branco.

Em relação ao texto cumpre fazer as seguintes observaçõe :
-1~, acham-se em branco as pp. .Jo90 e 624, e a que e segne a
661 (verso da folha); - 2~, não existem as folhas que deviam
conter as pp. 167-168, 221-222 303-304, 415-416, e 653-654 ;
mas estas lacuDas são apenas apparentes e não affectam a integri
dade do Codice; são cinco erros de paginação, commettidos por
inadvertencia, e que serão explicados DOS devidos logares ; achan
do-se completos os textos dos documentos nesses ponto$ ; - 3~, em
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outro pontos o Codice acha-se mais ou menos atacado l)ela acção
corrosiva da tinta sobre o papel, que ou se cobl'Íu de ferrugem
prejudicando a leitura, ou :ficou mutilado, impossibilitaudo-a mais
ou menos completamente; havendo algumas folhaR inteiramente
dilaceradas, de que só restam intactas as margens com a numeração
de ordem. Estes estragos são mais I ronl1llciados nas pp. 20--212,
e ainda mais de pp. 305-334., 351-352, e 379-3 -40.

llmpre ainda fazer outra observação: - os documentos re
gistrados neste Codice [oram pa sados, como j~í. se declarou, entre
o annos de 171 e 1728 . mas alglills d' elles trazem incorporados
outros de epoca' muito anteriores, ele 1709, 1707, 1702, 1700, 1609,
e até um de 152-40.

Ha um documento que merece mais especial menção; é a.
= arta de confirmayão de Sucecão Concedida a D. Anna Maria
de .A.tdide (aliás Alahyàe e Castl'o) por smg. de da Cap.uin dos Ilheos.
= datada de Li boa Occidental aos 13 de Jullio de 1726 ; a qual
occllpa as pp. 505-603, encerrando mlútos 110cumentos relativos
á pos e d aque11a Capitania; e entre e11es a primitiva Carta de
doação feita por D. João III ,L seu historiographo e Escrivão da
Fazenda Jorge Figlleirelo Corrêa, pas ada em Evora a 27 de
Jlllho de 1524; e tambem os referentes á venda da mesma Capi
tania a Luca . Giralde , pela quantia de -40825 cruzados, ele qnal'l'oaentos
1'éis altc1a al'1l aelo, feita por Jeronymo de Larcão e Figueiredo, filho
e succe sol' do primitivo donatal'Ío.

Coutém:

pp. -47.-Alvarâ de Sismaria, concedido a Manuel Ramos
Ayres e aos mais por smagde que DvSgde

Datado de Lisboa Occidental a 6 de Novembro
de 1723.

E' uma Carta de confirmação de data de terras de
sesmaria, passada a favor de Manuel Ramos Ayres, do
Capitão-mór Thomé de lVleirelles Machado, do Alferes
Custodio de lHeire11es IIfachado do C~pitão Luiz Pereira
de Aglúar, de Manuel Lobo de Souza e do Capitão An
tonio Ribeiro de' 1\'[eire11es. - A sesmaria era de « duas
leg()a de terra no Citios de Pernamerim, e Seregipe do
Conde, lue foi dada a Iorge de IIfe110 Coutinho, Seu an
tecessor, pello Governador Geral que foi elo Estado do
Brazil, Dom Diogo de Ienezes, sem embargo de exceder
o nt1lllerO de hna' legoa de telTas que V IIfagde tem tai-
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xado, visto ter mais de cem annos d ::jJntiguidad, e e
acbar bem cultivada, tendo em y' sinco Engenhos... Jl

:N esta Carta de conjirmação está incorporada a pri
mitiva Carla ele (esmw'ü~, dada pelo mencionado Gov 1'

nador ao refel'ic1o Jorge de le110 outinbo. Foi lavrada
na cidade do Salvador, .em H de Jnnho de 160Ll, pelo
TabeUião de Nota Al\raro Sanches, que tambem 'ervia
de Escrivão das Se mal'Ías, no ollicio vago por falleci
mento de Diogo Ribeiro.

Na Carlc~ ele Sesmaria occorJ'em transcríptos: - 1. 0, o
Reqnerí1nenlo de Jorge de l\Iello CouLinho, allegando er
viços «( em todas as Guerras, e rebates que sobre e t~L

Ci lade tem vindo, asim de flamengo.' como de Franceze ,
e Holandes s tudo a sua custa com seus criado., escravo
armas e cavallos, ... Jl, e pedindo (( quatro 1 goa de terra
em quadra pas ando o Rio de Iacuhipe, correndo do
R.io de Pojuca norte sul, e Le te ao Este pelo Rio assima
e abaixo athê 'e encber as dita' quatro legoa , ... Jl; 

2.°, o Despacho (lo Govemador, datado da Bahia a 13 de
JUllho de 1600, maudando pas ar carta (( na forma costu
mada para duas legoas não sendo dadas a outrem na
parte aonde a' pede,,; - 3.°, o (( Te..lado (sic) do r gisto
digo do Regimento de ElRey :N O' o '. r ", contendo a'
condições em que podia o Governador dar terras de
sesmaria.

C(t'I't(~ ele cOllJinncu;âo traz o Gnllbprllsse e j'egistesse
do Vice-Rei Va co Fernandes Cesar ele l\Ienezes, datado
da Bal1ia, a 21 de Setembro de 17A.

pp. 54.-Carta Patente de confirmação de smag.de q DEVS
g.do do posto de Jnfantaria da ordenança, conce·
dida a Antonio Pr." digo da Cunha Pr."

Pa ' aela em Lisboa a 3 de Abril de 172-1.

Confil'lna Antonio da Cunha Pereira no posto do
Capitão de nma Companb.i.a de Infanteria da Ordenança
do districto dos Palmare, do Regimento de qne era Co
ronel Fl'allci co Pereira de Vasconcellos. Provido pelo
Vice-Rei asco FeI'Jlaudes Ce 'ar de lHenezes, em substi
tuição de ntonio Corr'a L do que fallecêra. Traz o
cmnpmsse e registesse do me mo ice-Rei, datado da Bama
a 30 de.Outubro ele 172-1. - ""ão vellcia soldo.
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pp. S6.-Alvarâ de mantimento concedido ao p.e Iozeph.
Ferreira de Mattos.

De Lisboa a 21 de Setembro de 1723.

O Padre José Ferreira de JUattos era Clerigo do
habito de •. Pedro e fôra provido pelo Tribunal da
Me a da Consciencia e Ordens na dignidade de Thesou
reiro-mór da Sé da Cidade da Bahia, vaga por falleci
mento do Padre ![anuel Ferreira de lUatto . - A Pro
visâo manda abonar-lhe o mantimento, que com aquella
dignidade lhe era ordenado, e levava o seu antecessor.
Traz a as: ignaturas de João Telles da Silva e Antonio
Rodrigues da Costa, Con elheiros do Conselho UltI'ama
rino; sendo o OUlnprasse do Vice-Rei de 2 de Março de 1724.

pp. s8.-Provizão
Guim.cs

de smacrde
b

concedida a Him.o Lobo

Datada de Lisboa a 9 de Setembro de 172.1.

Hieronimo Lobo Guimarães representára ao Rei
(( hauar rematado o Contracto dos tres mil e quinhentos rs
que paga de dJ reito cada escrauo nessa Capitania da
Bahya, e suas anexas que custumaõ vir de todas as partes
exceptuaudo somente os do Reyno de Angola por tempo
de tI'es annos, dando em cada hum delles sessenta, e dous
mil cruzados lin'es. para a fazenda Real, principiando em
Ianeyro do anno que vem de mil setecentos, e vinte e
sinco.. , ))' e allegando o pouco tempo que tinha para pôr
corrente a sua fiança, e mandar tratar da al'l'ecadação do
me mo Contracto, por si e seus Procuradores obteve esta
Provisão, ordenando ao Vice-Rei que o reconhecesse por
Coutractador do dito Contracto, e a ens Procuradores,
(C deixando por estes administrar, por Guardas nos Na
uio', e mais parte, e todos os mais officiaes que forem
necessarios, dandolhes toda a ajuda, e fauor, e tudo o
mais que for conveniente para a boa arecadação do dito
Contracto, ob ervandosse nesta parte o que dispoem as
condiçoens da Dizima dessa Alfandega cobrando o ilie
zoureiro eomo athê o prezente o seu rendimen. to e assis
tindo este por conta do do Contratador a todas as des
pezas que forem precizas, e necessarias para a arecadação
€lo dito Contracto. "
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Esta Provisão não é a, signada pelo Rei, como o titulo
parece indicar; mas por João Telles da Silva e Antl)nio
Rodrigues da Costa, Conselheiros do onselho Ultramarino.
-O Cmnpm.8se do Vice-Rei é de 22 de Dezembro de 1724.

pp. 60.-Petição que fes ao Exm.o sr VRey deste Estado
Dona Luiza Tinorio de Molina.

Seguem-se o Despacho do Vice-Rei, datado da Babia
a 19 de Dezembro de 1724, e dois Alva1'âs Re.qios, a
que a petição se refere, solicitando que fossem ellcs re
gistrados nos Livros da Secretaria d'E tado.

O « 1.0 AIvara)) é datado de Lisboa a 28 de l\1aio
de 1709, e l( faz mOO a D. Luiza Tbenorio de Molina de
faculdade para poder renunciar o officio de Escrivão do
Ouu. or geral do Crime da Cidade da Bahia com a mesma
declaracão com que lhe foi dado para V Magc10 prover
em pençoens o que mais render de quarenta mil rs', e
com a clauzula, de que o procedido do dito officio se
depozite para mais comodamente poder tomar o Estado
de Religioza, que pertende.... II

O l( segc10 Alvarâ de smagl\O )) é de 19 de Fevereiro
de 1700, e faz mercê á mesma Senhora (( da propriedade
do officio de Escrivão do Ouu. or geral do Crime da Ci
dade da' Bahia que mandou crear de novo pR a pe oa
que com ella cazar sendo apta, com declaração que tudo
o mais que render de 40· rs será p. fi Y1VIagc10 prover de
pencão nas pessoas que lhe pares er, e êí assim como por
huas forem vagando as hÜ'â provendo ... »

Por esse 2. 0 Alvará vê-se que a propriedade do
mesmo officio fôra concedida a Braz da Rocba ardoso
(por outro Alvará de 25 de Novembro de 16 4), para
casamento de uma de uas:filha, e com a mesma decla
ração restrictiva já indicada; e qne fallecendo este Car
doso, deixou nomeada no eu Coc1icillo por h rdeira da
referida mercê, sna filha D. Lniza Tenorio de Molina.

pp. 66.-Provizão de smagde
, pela qual concede a Jozeph

Borges de Oliur.a o poderse livrar nesta Ci
dade da culpa porque se acha prezo.

Passada em Lisboa em 24 de Setembro do me mo
anno de 1724.
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Oliveira estava preso na a.deia da cidade da Bahia,
em ,·Ü'tnde de ordem expedida de Portugal pelo D.' Bento
Coelho de Sousa) Juiz dos feitos da fazenda; e~ tendo sido
citado para livrar-se por Procurador em Portngal) não
podia fazeI-o) por não constar da ordem de pri ão a culpa
que lhe tinham imputado. Por esse motivo requereu
poder livrar-se na Bahin,. A PJ'ovi.~ão concedeu-lhe o re
querido para o julgamento de primeira instancia) dando
appelluçf'Lo e aggravo para a Casa da SupplicaçfLo de
Lisboa.

Esta Provisão não é assignada pelo l~ei, como o
titulo parede indicar; mas por João Telles da Silva e
pelo D.' José Gomes de Azevedo, Conselheiros do C011
selho Ultramarino. - O Onrrllpm se do Vice-Rei é de 9 de
Janeiro de 1725.

pp. 69.-Provizão de smao-de concedida d Antonio da Rocha
Branco.

O regiRtro está apenas começado. Traz á margem
a dec]araçrLO: - II "aõ teue eifeito lJ.

ibid.-Provizão de
Campos de
Thezour.° da

smagde concedida a Virissimo de
Carvalho; pa seruir o officio de
Alfandega ·desta Cidade.

Datada de Lisboa a 30 de Agosto do dito alma.

O Capitão Verissimo de Campos de arvalho fôra
provido nes e lagar) por um anno) pelo Vice-Rei Vasco
Femalldes Cesa,l' de 1VIenezes) em virtude de proposta <10
Senado da amara da Ci<1ade da Bahia; e) expirado o
praso obtivera nova Provisão do Vice-Rei, para conti
nuar na erventia do mesmo officio por mais antro anuo.
Requerendo então ao Rei, obteve e ta PI'ovisão Regia,
conced ndo-lhe a lliesma erventia por mais nm anno,
para completar os tres, por qne se co tumava prover se
melhantes officio.. - O On1npl'c/,Ssfl é do me mo Vice-Rei
em 17 de J aoeira de 172-. - O o.fficio era remunerado.

Vide a Patente de 17 de Dezembro de 1725 (a pp. 298
deste Codice) que confirma o me mo Veris imo de

ampos de Carvalho no posto de Sargento-mór da fre
gl:ezia de No sa Senhora das Brotas do CamiJibo Grande.
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pp. 72. -Provizam concedida a Iozeph Borges de Oltura
,

digo concedida a Fran.co Xavier da Costa, e
Dom Iozeph Miralles se liurarem nesta Cidade.
he so concedida a Franc.o Xavier.

Datada de 21 ele Outubro (10 mesmo anno em
Li boa.

Assignac1a por Antonio Rodrigues da Costa e pelo
D.or Jo é de Carvalho Abreu, Conselbeiros do 'ollselbo
Ultramarino. - O Onmp1'C/sse elo Vice-Rei é de 22 de Ja
neiro ele 1725.

Por Provisão de 6 de Outubro de 1722 fôra conce
dido a Francisco Xavier da Costa e a D. Jo é de lVIiralles,
Aj ndantes de Tenente ela Praça da Bahia II se pode em
liurar naqnella Cidade da culpa qne lhe reznltou da de
vaça que o Prou. or mar da faz. n do E tado do Brazil.
Luis Lopes Pegado Serpa tirou das pes oas que comer
ciaraõ com E trangeiros ". - Tendo o procurador de Xa
vier da Co ta declarado, por equivoco, na supplica que
fez para obter aquella graça, que o seu constituinte esta.va
exercendo o seu posto, quando apenas se acliavlt em ome
na-gem, requereu o dito Costa e obteve a presente Pro
visão, sanando aquelle equivoco. Em virtude d'ella podia
elle livrar- e da mesma culpa « na Cidade da B.. por
primeyra instancia, dando se Appellação e Agravo pa.l'a
a Caza da Suplicaçaõ desta Corte... l) (de Lisboa).

pp. 74.-Provizam de mantimento concedido a Paullo da
Costa Brandão.

Datada 1e Lisboa a 29 de Novembro do referido
anno.

O Padre Paulo da Costa Brandã.o era sacerdote do
babito de S. Pedro, e fôra prov~do pelo Tribunal da Mesa
da Consciencia e Ordens na Conezia Doutoral da é da

idade da Bahia, vaga por promoção de Ignacio de Az 
vedo. Provi ão manda abonar-lhe o mantün nto r pe
ctivo e traz as as ignaturas de Joã.o Telle:; da Si1Ya e
do D.r José Gemes de Azevedo, Con e111eiros do Con' lho
Ultramarino. - O OnmlJl'as e do Vice-Rei é de 22 ( ) de
Janeiro de '1725.
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pp. 7s.-Patente de confirmação por smagde que DEVS
ge, concedida a Antonio Fran.co Carnr.o

Datada em Lisboa a 4 de Maio do mesmo anno
de 1724.

Confirma Antonio Francisco Carneiro (C no posto de
apitaõ da Companhia de 1nfanteria da Ordenança do

Regimento do Coronel Mannel Cluvello de Mendonça, da
Cap."!" de Seregipe de E1Rey que comprehende os destri
cto do itio de 1aria Matoza, Pexim grande, pelo mesmo
Rio continuando ao Engenho de No sa Senhora do PUlar
da Senhora da Conceyçaõ pelos Rios Manhamga Coman·
darova lVIerim estrada Real, Rio Comendarova retiro athê
o obrado, em q o proveo o VRey e Cap.'" General, de
mar, e terra do E tado do Bl'azil (Vasoo FeJ·/lO.neles Oesm'
cle]lIenezes), que creon de novo, em virtude de huã Pro.
vizaõ de smagdo passada em vinte de 1ulho de mil sete·
Centos, e dezoito.... » - O O!tmpl'Cbsse do lJleSlUO Vice·Rei
é de 30 de Janeiro de 1725.- E se posto não vencia oldo.

pp. 7H.-Patente de confirmação pr smagdo concedida a
Estevão Machado de Mir.da no posto de Cap'"
de Infanteria de todos os off!' de just.a

Dada em Lisboa a 7 de Abril do dito anno.

A Companhia de todos os Officiaes de jl,lstiça da
cidade da Bahia era aggregada ao Terço do Coronel
Sebastião da Rocha Pitta. - Estevão lVIachado de Miranda
fôra provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Ce ar de
Menezes) na vaga de Francisco Diniz da Co. ta) que havia
sido promovido ao posto de Sargento·mór de 1nfantel'ia
da Ordenança. - A Patente traz o Olt1npmsse do mesmo
Vice-Rei, datado da Bahia, a 3 de Fevereiro de 1725. 
E ta confirmação foi feita sem soldo; vendo·se por ella
que o referido .l\1iranda havia servido umais de oito annos
de Alferes da me ma Companhya que está exerceudo com
boa satisfaçaõ n.

pp. 8 I .-Patente de confirmação de smage do posto de
Capitão de Infanteria da ordenança dos homeõs
pardos concedida a Miguel Velho Serqueira.

Dada em Lisboa a 27 de Fevereiro de 1721.
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Serqueira fôra provido nesse posto pelo Conde do
Vimieyro D. Sancho de Faro quando Governador do
Brazil, em virtude da Provizão Regia de 20 de Julho de
1718 que o maudou crear de novo. A Companhia dos
Homens Pardos fazia parte do Regimento do Arrabalde
da Cidade da Bahia, de que era Coronel José de Araujo
Rocha. - A Patente de confirmação declara que Serqueira
estava então servindo no posto de Capitão de outra Com
panhia do Regimento do Coronel Pedro Barbosa Leal.
O atm~p1'Ctçe é de Vasco Fernandes Cesar de Menezes em
26 de Fevereiro de 1722. - O posto não vencia soldo.

pp. 83.-Patente do posto de Capitao' mor da Freguezia
de N. s:a da Conceiçao' da praya desta Cidade
confirmado por smag.e qe DEvs g.de, Concedido a
Ignacio de Ar.o de Coes.

Dada em Lisboa a 29 de Abril de 1724.

Ignacio de Araujo de Goes fôra provido nesse posto
pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de Menezes que o
creou de novo em observancia da Ordem Regia de 20 de
Janeiro de 1699. - A Patente, que o confirma por tempo
de tres anuos sem soldo, traz o Ownpraçe do mesmo Vice
Rei, datado de 5 de Fevereiro de 1725. - Por ella vê-se
que o mencionado Official havia servido alguns annos
como Capitão de uma Companhia de Infanteria da Orde
nança do Regimento do Coronel Domingos da Costa de
Almeida; e, pela Patente de pp. 128 d este mesmo Livro
verifica-se que foi substituído ne se nltimo posto por
Ignacio Can7alho da Cnnha.

pp. 86.-Alvarâ de mantimento. concedido ao p.e Iozeph
de Passos.

Dado em Lisboa a 18 de Novembro do referido anno
de 1724.

O Padre J o é de Passos era Clerigo do habito de
S. Pedro, e fôra provido pelo Tribtmal da 'l:esa da Consciencia
e Ordens na Igreja de N. S. do Rosario da Villa do Cayrú,
no rcebi pado da Bahia, vaga por fallecimento do Padre
João Dias eves. A Provisão manda abonar-lhe o manti-

l'rl B. . 26
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mento correspondente a esse cargo, e traz as a.ssignaturas
de Antonio Rodrigues da Costa e do Dr. José de Carvalho
Abreu, Conselheiros do Conselho Ultramarino. - O
Omnp1'a88e do Vice-Rei é de 9 de Fevereiro de 1725.

pp. 87.-Patente de confirmação por smagde que DEVS ge,
do posto de Sarg to mar de Infanteria da Orde
nança provida em D.oS Raiz' Silva +

Dada a 5 de bril do mesmo auno.

Para o Regimento de Infanteda da Ordenança da
Villa dos Ilheo , de que era Coronel João Pinto de l\'Iaga
Thães. Domingos Rodrigues Silva fôra provido pelo Vice
Rei Vasco Fernandes Cesar de 1YIenezes, na vaga de
Ignacio Thomé Telles, a quem se dera baixa.-O Gurnp1'a88e
é do mesmo Vice-Rei em 10 de Janeiro de 1725. - Pela
Patente de cQnfi1'nuu)ão vê-se que o O.fficial agraciado havia
bem servido por <emais de tres annos de Capitaõ de huã
Companhia de Infanteria da Ordenança do Regimento do
Coronel Iozeph de Ar. ° Rocha, haveudosse no referido
tempo com boa satisfaçaõ nas snas obrigaçoens', princi
palmente nas oCazioefís em que entrou de Guarda com a
dita Companhia q.do lhe tocava, pela falta que havia de
Soldados pagos havendo antecedentemente feito o mesmo
em semelhante oCazião: )l. - O novo posto não vencia
soldo.

pomingos Rodrigues Silva morreu positivamente
antes de 20 de Novembro de 1726, data da Patente de
confirmação de Manuel Fernandes da Costa naquelle posto
de Sargento·mór da Villa dos Ilheos, qne eUe occupara;
pois nessa Patente se declara: « ... que vagou por faUe·
cimeuto de Domingos Roiz da. Silna )l. - Vide a referida
Patente, que está registrada a pp. 469 d'este mesmo Codice.

pp. 9 L-Patente de confirmação iS s Magde que DEVS ge,
no posto de Thenente do Castelo das portas de
Saõ Bento, concedida a Dos Ali Romano +

Dada em Lisboa a 3 de Agosto do me mo anuo.

Domingos Alvares Romano havia sido provido n( sse
posto pelo Vice·Rei Vasco Fernandes Cesar de {enezes,
na vaga que se deu II pena auzencia que delle fez par::\l
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a :Mjuas de Ouro Antonio Pinto Alz' hã mais de dous
annos sem licenca do Governo geraL.. i). - O Owmpras e
é do mesmo Vice-Rei em 5 ele Fevereiro de 1725. - O
referido Romano estava servindo (na datada con.firmação),
o posto de Capitão de uma Companhia de Infanteria da
Ordenança, do Regimento de que era Coronel José de
Araujo Rocha, com bom procedimento; e tinha concorrido
ce voluntariamente com a quantia de Cem mil rs' para o
Donativo que os homeiís de negocio oífereceraõ para e
poàer acabar a Nau Nossa Senhora do Liuramento que
se estava fabricando na ribeira da dita Cidade... ». 

Ne ta conjirmação declara-se que cc haverâ hua praça de
soldado na forma que a vencia seu antecessor... i).

A acção corrosiva da tiuta sobre o papel atacou·
fortemente as folhas que contém a pp. 93-94, e 95-96;
por esse motivo o final d'esta Patente (pp. 93) está
bastante damnificado.

pp. 94.-Patente de confirmação por smagde que
concedida a Thomê da Rocha Frenis
de Capm de Infanteria da ordenança.

Dada em Li boa a 9 de Janeiro de 1723.

Para a Companhia de Aventureiros, de que era
Coronel Simão Alvares Santos. - Provido pelo Vice·Rei
Va co Fernandes Cesar de Menezes, na vaga que se deu
pela promoção de Theodosio da Rocha Frenis ao posto
de Cavimo·mór ela Freguezia de Santo Amaro de ltapa
rica (hoje Santo Amaro de Catú). - O OU111]J1"GSSe é ào
lllesmo Vice-Rei em 6 de Dezembro ele 1725.-A Patente
declara que não haverá soldo aJgnm :Ia Real Fazenoa.

Pela razão jG1. indicada tambem está ba tante damni
ficado o corpo d'eEta Carta.

pp. 96.-Provizaõ de sÍ11agde que Ds Gde concedida aos
Ajudantes do Thenente FrancO Xavier da Costa,
e Dom Iozeph Mirales.

O registro e tá. apenas omeçaelo. Traz á margem a
declaração: - (e ~aõ t ve effeito)l.

pp. 96.-Provisaõ concedida a lVlanuel da Costa Te1'e1Zo.

Dada em Li boa a 7 de Agosto de 1724.
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Tereno era residente em Lisboa e tivera nm :/ilho
de nome José da o. ta, o qnal fallecêra na Cidade da
Bah:ia haveria cinco para seis .annos, instituindo-o seu
herdeiro necessario. Feitas as partilhas pelo testamen
teiro Pedro Ferreira Andrade, o herdeiro julgou-se lesado
nellru e em antros actos do inventario; pelo que appellou
da sentença, por seu procurador, f6ra dos dez dias da
Lei. - A seu requerimento pas ou-se-lhe esta Provisão,
para que podesse appellar da sentença na forma costu
mada para a Casa da Supplicação, sem embargo de ser
passado o tempo da Lei. - A Provisão é assignada por
João Telles da Silva e pelo D.r José Gomes de Azevedo,
Conselheiros do Conselho Ultramarino, seudo o Cnmp1'a8Se
do Vice-Rei de 9 de Fevereiro de 1725.

pp. 99.-Patente de confirmação por smagde que DEVS
ge, concedia (szc) a Manuel de Lima Favacho, no
posto de Cap.m de Infanteria paga.

Dada em Lisboa a 29 de Julho do mencionado anno
de 1724.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fermmdes Cesar dc
l\!enezes naquelle posto c( da Companhia que vagou no
Terço de que he ~I. c de Campo Ioão dos Sanctos Ala da
Guamiçaõ da Praça da Bahya por fallecimento de
Theodozio Mauoel de Lima; " . - A confirmação régia
foi feita com o soldo que lhe tocasse, e motivada nos se
guintes termos; (C attendendo ao d. o {anuel de If.<...;na Fa
vacho soldado da mesma Companhya, ser filho do mesmo

apitaõ (Tlteoclosio), e a me llauer semido com boa satis
façaõ por espaço de viute annos, e vinte, e quatro dias,
dos quaes foraõ sete aunos, sete mezes, e vinte, e dous
dias de soldado do Regimeuto da Armada Real de ta Cidade
de Li boa, e na da Babia doze annos, cinco mezes, e
dous dias e:ffectivos, em praça de soldado Sargento Supra,
e do numero Alferes, Ajudante supra, e Capitaõ de huã
Companhya do me mo Terço em que foi nomeado pello
dito VRey (cuja nomeaçaõ não aprovey) por estar ante-
edentemente provida por mim em Antonio da Cunha

Leytão, e por esta Cauza tornar a asental' praça de
soldado em que actualmeute me e!:)tã, Servindo com bom
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procedimento havendosse com eUe no discurço do referido
tempo em tudo o de que foi encarregado principalmeute
em inco vezes que se embarcou no fragatas da Armada
real que sahiraõ desta Oidade de Lix.· a Oorrer a Costa;
levar moniçoens á Oidade do Porto, e Oomboyar as frotas
do Rio de Janeiro, e da Bahya, fazendo nos embarque",
referidos inteiramente a sua obrigaçaõ, assy nas fainas
militares, como nas marítima', achars e com sinco Oam
panha na Províncias da Beira, e Alentejo; a i til' de
Prezic1io em Albuquerque Oampomayor, Mouraõ, Ahcantra
(sic), onde foi prisioneiro pellos Ignimigos, (sic), e pro
ceder com graude acti'-idade, e cuydade, e cuidado (sic)
no movimentos e marchas que naquellas Oampanhas que
fez a Oolllpanbya do Oapitaõ Ioão Arzina do Terço do
M. c de Oampo Vasco Fl'z Oezar de l\'Ienezes, da qual em
soldado, e passando para a praça da Babia, continuar o
meu seruao com a mesma ati ofaçaõ, hir, hir (sic) endo
jã Ajudante por ordem do Oonde de Vimieyro, Sendo
Governador, e Oapitaõ General do Estado do Brazil ao
JJugar de l\faragogipe a Oomprar mil alqueires de farinha,
e haverce nesta deligencia com particullar cuidado, e
com o me mo hir ao reconcavo da Oidade da Bahia a
prender o Oapitaõ Bento de Aragaõ 1e Menezes e a huas
embarcaçoe:í'is que se achavaõ no porto deUa p' partir para
o Rio de Iaur.o a examinar se hia algu' escravo sem des
pacho: embaI'carçe na Fragata Nossa Senhora do Rozario,
e' Saõ Gonçallo, de que foi por Cabo o Oapitaõ Theo
dozio l\'Ianuel de Lima que o do Gou. or, e OaplU Gn.'
mandou Oorrer a Oosta em seguimento de hum Pirata que
a infestava, fazendo a obrigaçaõ de I rimr. ° thenente por
Portaria do mesmo Governador, e no discurço de hum
mes que gastaraõ naqu Ue projecto, asistir as suas obri
gaçoefís com prompLidaõ, e zello :..."

O OU?l1p?'a8Se é do mesmo Vice·I-{ei em 17 de Ja
neiro de ]725.

Oonvem mencionar que el pois elo resumo d e ta
Patente occorre a seguiute declaração: - Por despacho
do Conc.o VItr.o ele vinte ele Iulho de ?l1il seteCentos, e

q1tat1'O)); no que ha mauifesto engano elo empregado do
registro devendo l'r-se: - ?nil setecentos E VI TE e

qualTo. Para desfazer e te engano basta attender á elata
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e ao texto da mesma patente de corrfi.l'mação: - com
effeito, aquella é de 29 de Julho de 17 4-; e no texto
se lê que Favacho fôra provido primeira e segunda vez
nesse posto pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
:M:enezes, o qual só tomou posse do governo geral em
23 de Novembro de 1720.

pp. I04.-Patente de confirmação por smagde que Ds' gde,
concedida a Sebastiaõ Furtado de Mendonça no
posto de Capm mór da Freguezia de Saõ Domingos
da Saubara.

Dada em Lisboa em 1 de Agosto do dito anno.

Esse posto, dependente do Regimento do Coronel
Pedro Barbosa Leal, fôra creado de novo em virtude
da Ordem Regia de 20 de Janeiro de 1699. lVlenClonça
foi provido pelo Conde do Vimieiro, depois de haver
servido alguJlS annos como soldado, Alferes de Infjln
teria da Ordenança; e Capitão-mór da Freguezia do
Parnbú. - A. Patente, que o conürma por tres aunos
sem soldo, traz o Ownpl'asse de Vasco Fernandes Cesar
de :M:enezes em 22 de Fevereiro de 1725.

pp. ro6.-Patente de confirmação por smagde que DES g.de
do posto _de Cap. m de Infanteria dos homens
pardos, concedida a Thomê de Ar. O de Souza.

Dada em Lisboa a 21 de Novembro de '1721.

Provido pelo Conde de VimieÜ'o, para a Companhia
de Infanteria da ordenança dos homens pardos forros,
do Regimento de que era Coronel Domingos Borges de
Barros. Esse posto fôra Cl'eado de novo por aquelle
Governador, em virtmle da Provisão Regia de 20 de
Julho de 1718, que ordenou ((üzesse alistar toda a gente
que havia na Cidade da Bahia, e seu reconcavo capaz
de tomar anuas e a distribuísse em Regimentos e
Oompanhya' ". - O OnmjJ?'((,8 e é de Vasco Fernandes
Cesar de Menezes em 9 de Dezembro de 1724. - O offi
cial agraciado já servira algum tempo como Capitão de
outra Companhüt de Infanteria dos homens pardos do
Rio de São Francisco. - Não vencia soldo.
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pp. rog.-Carta de confirmaçaã de Sesmaria concedida a
Franc.o Pinto de Oliueyra.

Feita em Li boa a 13 de Ago to de 1723.

Este Oliveira era «(morador no Rio de loanne
fLoeguezia de Saõ Miguel de Cotegipe termo da Cidade
da Bama ", e representára ao Rei ((ser senhor e pos
suhidor de huã sorte de terra que houvera por titullo
de dote que lhe hauia feito seu sogro Fraucisco Brochado
de souza o qual a houve por troca que hauia feito por
outra com Frau. co Viegas que partia por hua banda
com o dito Rio de loaune, e por outra com hua
estrada antiga por honde confrontava com terras de
Marcos lVlendes Monforte, on de sua May Izabel Luiza,
e por outra com terras que foraõ de Simaõ de Arahujo
de Goe, e por outra com terras de Antonio da Rocha
Pita (.)... tudo medido, e demarcado pello Dezembar
gador Chri tovaõ Tavares luis do Tombo das terras
da dita Capitania, e por elle julgada por boa a dita
mediçaõ da terra pertencente ao Sup. o com obrigação
de... pedir confirmaçaõ dentro em dous annos )1. A Om·ta
supra indicada confu'ma o tombo] medição e demar
cação das mesmas terras] e traz a régia rubrica. O
OU11lprasse do Vice-Rei é de 6 de Março de 1725.

pp. r r 2.-Provizaõ de smagde, concedida ao Baxarel Iozeph
de Barcellos Machado.

Passada em Lisboa a 7 de Maio do dito anno de 1723.
Faz-lhe mercê da serventia do Offi.cio vago de Pro

vedor da F~zenda Real da Capitania do Espirito Santo]
na Villa da Victoria] por tempo de um anno] com o
ordenado que lhe tocar.- O O!bmpTa8Se do Vice-Rei é de
9 ele Abl'il dc 1725.

A pp. 474 el'este mesmo codice ainda se encontra
outra Provisão, de 5 de Março de 1727] concedendo no
vamente ao mesmo Machado a serventia d esse Oflicio,
por mais um anuo.

pp. r r4.-Provízão de smagde que DEVS gde, concedida a
Vensislao Pr.a da Silva. pa q vença em cada hü
anno de ordenado duzentos mil rz'.

Pas~ada em Lisboa a 19 de Maio de 1724.
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Esta Provisão não é assignada pelo Rei, como o
titulo parece indicar; mas por .Antonio Rodrigues da
Oosta e pelo Dez. or José de Oarvalho A.breu, Oonselheiros
do Conselho Ultramarino. - O Cwnp1'((s e do Vice-Rei é
de 12 de Abril de 1725.

Aquelle ordenado era correspondente ao logar de
Juiz de f6ra da Oidade da Bama, em que o mesmo Ven
seslall PereiTa da Silva fôra provido pelo Tribunal do
Dezembargo do Paço; e devia ser-lhe pago, por aj uda
de custo, desde o dia em que embarcasse em Lisboa.

Vide a Provisão immediata (de pp. 116), que ainda
lhe concede Propinas.

pp. 116.-Provizão de smagdc q DEOS g.de concedida a Ven
seslao Pereira da Silva do lugar de luis de fora
da cid.c da Ba, e com elle vencer as Propinas.

Passada em Lisboa na data da precedente.
Tambem não é assignada pelo Rei, mas sim pelos

mesmos ConselheiTos que assignaram a Provisão antece
dente (de pp. 114). - O C~b1npl'aSSe é ainda de 12 de
Abril de 1725.

Esta Provisão não é de nomeação para o referido
logar, como se declara no titulo (pois que nella se lê:
<I tendo respeito a haver feito merce a Vensislao Pereira
da Silva do Lugar de luis de fora da Cidade da Bahia ll) ;
- manda apenas cc que com ene vença as mesma' Pro
pinas II que RI-Rei concedêra cc a seu antecessor levasse
como Prezidente da Camara. II

Vide a Provisão precedente (de pp. 114), qne de
termina o ordenado d'esse cargo, e ainda lhe concede
ajuda de custo.

pp. ] 17.-Carta do Lugar do Dezor da Relacão deste
Estado, concedida a Fran=co de Sancta Barbara, e'
Moura.

Feita em Lisboa a 29 de Janeiro de 1725.

Nomeado por RI-Rei D. João V, para servir "por
tempo de ei anuos sómentell, com o ordenado que lhe
pertencer.- Nos motivos da nomeaçrLO lê-se: cc llavendo
re peito a ter feito m 6 ao D.or Francisco de f2ancta
Barbora e Moura, sendo Ouv.or geral do Reyno de An·
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gola, de hum Lugar de Dez.or da Rellação da Bahya,
dando pr. ° boa rezidencia do dito lugar de Ouvidor,
e mostrar ter satisfeita a condiçaõ com que lhe fiz esta
mee oiferecendo Oertidaõ da sua boa rezidencia, e
vagar na dita Relhtção em rulho deste prezente anuo
o lugar que Serve o Dez. or Aifonço Roiz' Bernardo por
então acabar o seu tempo.»

Esta Oarta foi passada {(Por rezolução de smage de
30 de Septr.° de 1721 despacho da Meza do Dezo do
Passo de 16 de Iaur.° de 1725, e Portaria do Duque
Prezid. c Greg. ro Pr. n Fidalgo da silvrn). - O Clbrnpr-asse
é do Vice·Rei Vasco Fernandes Cesar de Menezes em 13
de Abril de 1725.

pp. 120.-Reprezentação que fez ao Exm.o sr Vasco Frz
Cezar de Menezes VRey deste Estado o Prou.or

da Alfandega desta Cid.. sobre se registar a Pro
vizaõ de smag.de a bayxo nos L.0s da Secretaria
do mesmo Estado.

De 22 de Abril de 1725, bem como o despacho que
se lhe segue. Segue-se, ainda na mesma pagina, a allu
dida Provisão, passada em Lisboa a 19 de Maio de 1724.

.A. Repl'esentação foi feita para que o Vice-Rei
puzesse o Ownpnt·se na referida Provisão, e a mandasse
registrar, não só na Secretaria de Estado, mas ainda na
Provedoria-mór da, Fazenda Real. - Traz a assignatllra
do Provedor da Alfandega da Bama, - D.o' da Costa de
All1teida./,

O Despcwho encerra o cc Cumprasse e registesse» da
mesma Provisão; o qual, por esse motivo, não occorre
lançado no fim do respectivo registro.

A Provisão ordeua que as despezas com obras ne·
cessarias naquella Alfandega se façam por mandados as·
signados pelo Vice-Rei ou Governador do E tado, com
vista do respectivo .Provedor, para evitar dúvidas da
Oontadoria na approvação das cont..'lS dos Tbesoureiros da
mesma Alfandega; isto de accordo com o qne represen
tára o mesmo Provedor Domingos da Oosta dê Al·
meida, em Oarta de 19 de Novembro de 1723, pedindo
modificação das ordens, que a esse respeito recebêra,
pela Oarta de 31 de Março do ,mesmo anno.- Por esta
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ultima Carta o Provedor da Alfandega tinha faculdade
para mandar fazer as obras e concertos, e comprar o que
fo 'se necessario ao serviço, mandando avaliar as ditas
obras e eifectnar os pagamentos por meio de folhas por
eile assignadas; as quaes seriam levadas em conta por
ordem do Provedor-mór.

Esta P1'ovisâo não é assignada pelo Rei, como o
~tulo parece indicar; mas sim por Antonio Rodrigues
da Costa e pelo D.ur José de Carvalho Abreu, Conse
lheiros do Conselho Ultramarino.

pp. 122.-Carta de confirmação de smagdC que DEVS gC,
no officio de Feitor da Alf." desta Cid: concedida
a Manuel dos S.'05 Coutt.o

Feita em Lisboa a 5 de Maio do auno seguinte,
de 1725.

Esta Oa1-ta, que traz o 0U1np1'asse do Vice-Rei de 17
de Abril de 1725, não é cm'ta ele c0l1ji1'mação, como se de
clarano titulo, mas de lJ1'Op1'ieelade d'aquelle oflicio, passada
a favor de Manuel dos Santos Coutinho, em virtude da
renuncia que nelle havia feito o respectivo proprietario
Christovão Jordão Maciel; com a declaraçij.o, porém, de
quc:-, querendo o Rei tirar-lhe o mesmo oflicio, ou ex
tinguil-o por qualquer causa que fosse, a Fazenda Real
não lhe ficaria por isso obrigada a satisfação alguma.

Nesta Oewta está incorporado um Alva1'á Regio, da
tado de Lisboa a 2 de Março de 1722, concedendo ao
referido lVlaciel faculdade de poder renunciar esse oflicio
« dentro de dous annos em pessoa capaz n.

Este lVlaciel tambem fôra proprietario do oflicio de
Seilador da mesma. Alfandega, e servira esses dois lo
gares remunerados por espaço de quarenta annos; e ha
vendo obtido anteriormente faculdade para renunciar um
d' elles, renunciára o de seilador em seu filho Raymundo
l\faciel Soares, a quem se passára então a respectiva Carta
de propriedade.

pp. 127.-Alvarâ de mantim10 concedido ao p,e AntO Mar
ques da silva Vigr.° da Igr,a de São Sebastiaõ
de Passê.

De 29 de Novembro do dito auno.
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o p.e Antonio Marques da Silva era Clerigo do
habito de S. Pedro, e fôra provido pelo rrribunal da
NIesa. da Consciencia e Ordens, na vaga por promoção do
p.e Gaspar de Sousa de Carvalho.- A PJ'ovisão manda
abonar-lhe o mantimento respectivo, e traz as assignaturas
de João Telles da Silva e do D.r José Gomes de Azevedo,
Conselheiros do Conselho ltramarino. - O CU1npJ'asse do
Vice-Rei é de 26 de Abril de 1725.

A folha que contém a PIlo 127 e 12 , onde se acha
lançada esta Provisão, começa a ser atacada pela tinta.

pp. 128.-Patente do posto digo de confirmação por smage

q DEVS g.e concedida a Ignacio Caru.o da Cunha
do posto de Capm de Compa de Infanteria de
todos os homêns do Mar.

De 23 de Maio do dito anno.

Para o Regimento da Ordenança, de que era Coronel
Domingos da Costa de Almeida.- Provido pelo Vire-Rei
Vasco Fernandes Cesar de NIenezes, na vaga de Ignacio
de Araujo e. Goes, que fôta promovido a Capitão-mór da
Freguezia de N. S. da Conceição da Praia, da Cidade da
)3ahia. - A corrfirmação foi feita sem soldo, e attendendo
a (cter concorrido... com duzentos meyos de sola para a
Carga da Nau por invocaçaõ Nossa Senhora do Lima
mento, e São Frau. co Xauier). - Esta Pedente traz o
CltmpJ'((,sse do mesmo Vice-Rei, datado de 13 de Abril
de 1725.

Sobre a promoção .de Ignacio de Araujo e Goes,
veja-se a Pedente ele conji/I"lnação, passada. em Lisboa a 29
de Abril de 1724, e registrada a pp. 83 d'este mesmo
Livro.

pp. 13I.-Provizão concedida ao P.e Vigr.° Mel Cardozo
dos Santos para vencer mantimento.

De 27 de Novembro do mesmo anno.

O Padre :l\'Ianuel Cardozo dos Santos era Clerigo do
habito de Sã.o Pedro, e fôra pl'ovido pelo Tribunal da
NIesa da Consci ncia e Ordens na Igreja de S. l\Iiguel de
Cotegipe, do Arcebispado da Bahia, vaga por faUeci
mento do Padre José Viegas de Azevedo. - A PI'ov'isâo
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manda abonar-lhe o mantimento correspondente a e e
cargo, e traz as assigllaturas de João Telles da Silva e
Antonio Rodrigues da OC'sta, Oonselheil'os do Oonselho
Ultramarino. - O CU1npl'Ctsse do Vice-Rei é de 7 de Maio
de 1726 (~).

pp. 133.-Provizão de smagde g DEVS ge, concedida ao P.e
Affonço da França pa ser provido na Igreja
N. s:a da Piedade da V.a do Lagrlrto.

Dada em Lisboa na mesma, data da precedente.

O P." Affonso da França era Sacerdote do habito de
S. Pedro, e fôra provido naquella Igreja do Arcebispado
da Bahia pelo Tribnnal da l\1esa da Oonsciencia e Ordens,
na vaga por fallecimento do P.c Mauoel de Oampos
Oaldas.

.Oumpre fazer d nas rectificações ao titulo: - 1. a, a
P.l'ovisão não nomeia o referido Padre; mauda apenas
abonar-lhe o mautimento respectivo áquelle cargo; - 2. a,
ella não é assignada pelo Rei; mas sim pelos mesmos
Oonselheiros que assignaram a Provisão antecedente
(de pp. 131). - O OwnprQ,8se do Vice-Rei é de 9 de Maio
de 1725.

pp. 134.-Carta de conflrmação por smagde que DEVS gde
concedida a Manuel Frra da Costa na ocupação
de sirurgião do Terço do M: de Campo Ioão de
Ar.o e AZ.do

De 7 de Janeiro de 1725.

O Oil'Ul'gião l\fannel Ferreira da Oosta residia na
na idade da Bahia, e fôra nomeado pelo referido Mestre
de Oamlo (na occnpacaõ de Sil'urgiaõ lUor do seu mesmo
Terço que vagon por deixaçaõ que della fez o Oirurgiaõ
lVlanoel Pae Oordeiro». - O Cwnpmsse do Vice-Rei é de
6 de Maio de 1725.

E e emprego era l'emunerado.- A confirmação foi
feita «por concorrerem na sua pessoa todas a circunstan
cias n cessarias para aquelle emprego por ser muy scy
ente na sua arte, e muy cuidadozo na asistencia dos seus
enfermo como con tou da nomeação que... lhe pa on o
mesmo l\L e de Oampo... ll
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pq. I36.-Provizão de smagde concedida ao Padre Pedro
Frz'. da Costa.

De 17 de Novembro de 1724.
O P. c Pedro Fernandes da Costa era Clerigo do

habHo de S. Pedro, e fôra provido pelo Tribunal da lesa
da Consciencia e Ordens na I~reja de N. S. da Encar
nação de Passé, do Arcebispado da Bahia, vaga por fal
lecimento do P. c LOlU'enço Ribeiro. - A PI'ovisão manda
abonar-lhe o mantimento respectivo. - l' ão é assignada
pelo Rei, como o titulo parece indicar; mas sim pOL'
Antonio Rodrigues da Costa e pelo D.or José de Carvalho
Abren, Conselheiros do on elho UltramaL'ino. - Não
teaz o Oumpra-se do Vice·Rei.

Este mesmo Padre Fernandes da Costa tambem foi
Vigario da Igreja de S. BaL'tholomen de PiL'ajá, na qnal
foi substituido pelo Padre Ignacio Jardim. - Vide o
AlvaL'á de mantimento ou Provisão concedida a este ul
timo em 5 de AbL'il de 1726, que se encontL'a a pp. 307
d' este me mo Codice.

pp. 138.-Alvará de mantimento concedido ao P.e Thomas
de Aquino (e Fan:a).

De 2 de ovembro do dito anno.
O P.° Thomaz de Aquino e Faria havia sido pro·

vido pelo Tribunal da lVlesa da Consciencia e Orden na
IgL'eja de Jesus Maria José e São Gonçalo, do Rio de
Sergipe, do Arcebi pado da Bahia, vaga por fallecimento .
do P.c Manuel Carneiro de Sá. - Provisão manda
abonar-lbe o mantimento respectivo, e traz as assigua
tura..") de João Telles da Silva e do Dor José Gome de
Azevedo, Con elbeiros lo Conselho ltramarino. - O
Oun"pra,sse do Vice-Rei é de 12 de Juuho de 1725.

pp. I39.-Provizão de smélgde concedida ao Cap.m Andre

Marques.

De ... de Março de 1725.
Concede-lhe licença para que possa ser Caixa e

dmini trador dos Contractos dos Dizimo Reaes e Do
nativo das Caixas da Cidade da Bahia, e de ou tros
quaesquer que seu irmão Antonio Marques Gomes possa
;LlTematfltr lia Conselbo ltramarino ; sem lhe servir de
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impedimento o continuar no real serviço e na occupação
de ESCl'ivão da receita e despeza da Oa a da Moeda da
mesma Oidade.-- Traz o OILmpl'asse do Vice-Rei de 14
de Jtmho de 1725; tendo sido pas ada por de. pacho
d'a luelle Oonselbo de 1.0 de Março do mesmo anno.

O Oapitão André Marques serviu diversos logares
na Oasa da Moeda da Bahia, e nella trabalhou desde a
sua creação,

Sobre Antonio Marques Gomes, Oontractador d'a
quelles Oontractos, vide a Provi ão de 8 de Agosto de
í727 (que está registrada a pp. 472 d'este mesmo 00
dice) ; a qual explicou a condição 6." do primeiro d'a
quelles contractos, tornando-a extensiva aos navios que
fossem da Bama para a Oosta da Mina, de accordo com
o que em seu beneficio reqnerêra o me mo contractador.

pp. 142. -Patente ele confirmação por smagde que DEVS ge,
conceelida a Antonio de Lemos no posto ele Cap.m
de Infantr.a da Praça da Capllia do SplO Sáncto.

De 26 de Fp.vereiro do referido anuo.
Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Oesar de

Menezes, na vaga por fallecimento de João Gomes de
Aguiar. - Antonio de Lemos servira cc por espaço de dez
oito annos, e vinte e sete dias em praça de Soldado,
Sargento Supra, e do n. o, e Alferes da. dita Oompanhia
em que se tem banido com bom procedimento... >l. - A
Patente ele confirmação traz o OIL1npl'a8Se do mesmo Vice-Rei
de 14 de Junho de 1725. - O posto vencia soldo.

Na. mesma patente occorre o seguinte topico, re
lativo ao provimento dos postos pelo Vice-Rei: cc a quem
tenho concedido po 'sa prover os postos pagos que vagarem
no dito Estado, por culpa, ou morte dos providos ... )'.

pp. 145. -Patente de confirmação por smagde que DEVS g.e
concedida a Llliz da Rocha Pitta DEVS darâ elo
posto do Coronel elo Regimento ele Infanteria da
ordenança.

De 17 de ,Maio de 1720.

Provido pelo Governador Dom Sancho de Faro,
Oonde do Vimieil'o, (( no posto de Ooronel do Regimento
de Infanteria da ordenança dos destrictos da Mata de
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São Ioão de Inbambupe, e O' mais que comprebende
no reconcavo da Cidade da Bama que vagou pelia dei
xaçaõ que delie fez Ioaõ Velbo de Ar. ° e Azevedo, ao
qual Regimento mandou ajuntar o destricto da Pojuca
separando·o do Regimento de que hê Coronel Jozeph
Pires de Carvalho: ll. - A confirmação foi feita sem soldo,
e cc atendendo ao do Luis da Rocha Pita DEos darâ ser
pessoa de valior e pratico na disceplina militar, e expe
riencia de Guerra, e a ser coronel actual da Ilha do Asu,
e morador no dito destrito da Pojuca, donde tem o seu
Engenho, e família e esperar delie que em tudo o de que
for encarregado no meu seruiço; se haverã com satisfacaõ
conforme a confiança que faço da sua pessoa. I)

Esta Patente traz o Ownp?'asse do Vice-Rei Vasco
Fernandes Cesar de Menezes, em data de 7 de Abril
de 1721. - A Patente immediata (de pp. 148), ainda per
tence ao mesmo Official e dá indicações mais precisas
sobre os seus serviços.

pp. 148. -Patente de confirmação por smag.de que DEVS ge,
do posto de Coronel de Infanteria da ordenança
dos destr.°s de N. Senhora da Madre de D.s, e
N. s.m do Monte, e N. s.m do Socorro concedida
a Luis da Rocha Pita Ds darão

De 4 de Dezembro de 1721.

Provido pelo Govenw Gerctl elo Estaelo elo B'l'ClZil,
na vaga que se deu pelo fallecimento de Egas l\l(uniz
Barretto. - O Cumprasse do Vice-Rei é do 1.0 de Julho
de 1722. - Esta confirmação foi feita sem soldo, e (C at
tendendo ao dito Ltús da Rocha Pita DEos darâ ser
pessoa de vallor, sufficieneia, e pratico da disciplina
militar, e bauer me seruido na praça da Bahia de sol
dado pago alguns anuos de Coronel da Ilha do AstL da
Cap. mi.. de Pernambuco, doze e de Coronel dos de britos
da Mata de Saõ Ioaõ, Inbambupe, e Pojllca, que actual
meute estã exercendo com boa satisfaçaõ, hUDl anno, e
quatro mezes. II - Em relação a e te ultimo posto, veja·se
a Patente de confirmação passada em Lj boa a 17 de Maio
de 1720, e que vreeede a e ta, a pp. 145 deste mesm
Livro.
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pp. 151. -Petição que fez ao Exmo sr VRey dest~ Es
tado, o Capitão Vicente de Andrade Sigar.

Para que mandasse lançar no Livro dos ?'egistos da
SecL'etaria d'Estado a Provisão immediata (de pp. 152),
restituindo-se o original ao requerente.

A Petição não traz data nem assignatura.
Seguem-se o Despacho favoravel do Vice-Rei, datado

da Bahia a 6 de Agosto de 1725, e a

pp. 152. -Provizão de smagUe que DEVS. g.de concedida a
Vicente de Andrade p.a servir o officio de Ta
baleaõ da Cid.e de São Sebastiaõ do Rio de Ianr.o

Datada de Lisboa a 8 de Abril de 1724.

Passada por despacho do Conselho Ultramarino de 6
de Outubro de 1723.

.0 Capitão Vicente de Andrade Sigar, na data d'esta
Provisão, já estava servindo o mencionado oflicio de
Tabellião do publico, judicial e notas da Cidade do Rio
de Janeiro, de que era proprietario Christovão Corl'êa
Leitão; mas, para continuar naqueDa serventia, precisava
de novo provimento, que requereu por um anno, e que
lhe foi concedido pela mesma Provisão. NeDa vem sup
primido o appellido Sigw', de que usou na petição ante
ceclente.-Combinando-se aquella petição com o respectivo
despác7LO, vê-se que em 6 de Agosto de 1725 Sigar achava-se
na Bahia, sem ter ainda tomado nova posse d'aquelle of
:ficio.- umpre advertir qne a Provisão não traz o Oump1"a-sf.
do Vice-Rei, provavelmente substitl.údo pelo Despacho ja
vo/"(/,vel, a que já nos referimos na Petição anterior. - E e
omcio era retl'ibuido.

pp. 154. -Carta de propriedade do officio de Tabalião do
publico judicial, e notas, e Escrivão dos orphaons
da Cap.aia de Seregipe ~e EIRey, por smagde que
DEVS gde, concedida a iculao de Souza Furtado.

De 25 de Abril do mesmo anuo de 1724.

icolau de Sousa Furtado era :filho legitimo e unico
de {anuel de Sousa de Azevedo, Sargento-mór elos An
xiliare' d aqueDa Capitania e proprietal'io dos mencionados



415

oflicios; o qual obtivera, pelo AlvCGJ'á Re.qio de 18 de Janeiro
de 1707) faculdade para poder l'emmcial-os em sen filho.
Nomeado em verba testamentaria, Nicolau requereu Carta
de propriedade, qne se lhe pa sou com a declaração de
não tel' direito a indemnização, no caso de lh' os tirar
o Rei, on de extingnil-os por qualquer motivo.

N'esta C(GruG vem incorporado o allndiuo Alva1'á Regia
de 1707.-0 Cwnp1'asse do Vice-Rei é de4 ele Agosto de 1725.

A Patente ele confirmação de pp. 453 d' este Coelice,
pa 'sadn, a Alexandre Cardoso Porto em 3 de Dezembro
de 1726, ainda nos fornece mais algumas indicações obre
"icolau de Sonsa Flutado. Por eUa vê-se que ervira o

posto de Capitio de Infanteria da, Ol'uenança, em UlJla
CompauJJia elo Regimento elo Coronel Pedro da Sil va
Daltro, da mesma Capitania de Sergipe d'EI-Rei (no
q nal foi substituido pelo referido Cardoso Porto) ; e qne
tambell1 fôra prolUoviclo a Tenente-Coronel de outro Re
gimento alli não indicado.

pp. 159, -Patente de confirmação por smagde que DEVS ge

concedida a Luis Gurjão Leite.
De 20 ele Novembro de 1721-
Provido II pello Governo Geral do E tado do

Brazil, no posto de Oap'" da Companhia de Infanteria da
Ord nança do destricto da fregnezia de Saneto Amaro
d It.'lJparica do Regimento de que l..t> Ooronel Manuel
Pinto de Eça que vagou pela baixa que se deu de te
posto a Iozeph da SLlva de Menezes que o exercia por
não querer LÜ' reziclir no dito Destricto em observancia
da... Provizaõ de vinte, e tres de Março de mil seteCentos
e dezanove... para e:ffeito de que toelos os Coroneis e mais
ofliciaes que estavaõ nomeados para alguns destrictos do
reconcavo da Cidade da Bahya, que na,õ fossem rezicli]'
nelle se lhes ele :-e logo baixa lI, - O CmnlJJ'((.. se elo "'\ i e·
Rei é de ± ele Ago -to ele 1725.

O official agraciado j<~ era mora,dor no mesmo elis
tt'icto. - O posto não vencia soldo.

pp. 162. -Patente de confirma'ção por smag.de que DEVS ge,
concedida a Niculao Pr.a de Almeyda. do posto
de Cap."' da Companhia de Auxoliares (sic).

De 12 de Agosto de 1724.
M. B. N.
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Para o districto da Igreja Velha, termo da Villa de
de Itabayana, do Regimento do Coronel José Alvares
Vianna, da Capitania de Sergipe d'El·Rei. - Provirlo
nesse posto pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de Me
nezes, qne o creou de novo em virtude da Provisão Regia
de 20 de Julho de 1718. - Essa Provisão ordenou áquelle
Governo fizesse alistar toda a gente que havia na Cidade
da Bahia e no seu reconcavo capaz de tomar armas, e a
distribuisse em Companhias para mais prompta execução
das ordens régias. - O Ottmpl'Ctsse do mesmo Vice-Rei
é de 31 de Agosto de 1725. - O posto não veucia soldo.

Depois de pp. 162, as quatro immmediatas tem duas
nwnerações; - uma anterior ou primitiva, que foi emen
dada ou riscada, e vinha a ser =165, 166, 167 e 168 i-e
outra posterior, que prevaleceu e é = 163, 164, 165 e 166.
Segunão a numeração primitiva faltava neste Codice a
folha que devia conter as pp. 163-164; segnndo a nu
meração achlal falta a folha que devia encerrar as
pp. 167-168. 1\1:as esta lacuna é s6mente apparente e não
a1:fecta a integridade do Codice; deu-se apenas, em qualqner
das duas hypotheses, um simples erro de pagina~o. Na
primitiva, a numeração passou, por inadvertencia, de
pp. 162 a pp. 165, estando entretanto completo o texto
da Patente de pp. 162; o que aliás está provado pela
emenda da moderna paginação; - ne::;ta corrigiu·se o erro
primitivo, mas commetteu-se outro equivalente, saltando
ella de pp. 166 a pp. 169, quando o texto da Patente
de pp. 165 tambem está completo e vai tenDinar a
a pp. 169, sem a menor lacuna; como já o demonstrava
cabalmente a p.l'opria paginação primitiva, que nes1e ponto
seguia de pp. 168 a pp. ·169.

pp. 165. -Patente de confirmação por smagde que DEVS g.de
concedida a Manuel Borges do Valle no posto
de Cap.m da Comp.a de Infanteria da ordenança.

De 6 de Agosto do mesmo.anno de 1724.

A Companhia pertencia ao Regimento do Coronel
Antonio Homem da Fonseca Corrêa; e a vaga dera-se
por haver sido Manuel da Silva Ribeiro (que exercia
esse posto) sentenciado pela Relação da Bahia a cinco aunos
de degredo para Angola. - Manuel Borges do Valle
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foi promovido pelo Vice-'Rei Vasco Fernandes Cesar de
:Hell ze, I ue ta.mbem paz o Olt1Jt]J1'(t.Sse ne ta Patente
de confirmação em 11 de Agosto de 1725. - Aquelle
posto não vencia soldo algum.

EstaPatente começa na pago 165 e termina na pago 169,
não existindo a folha que devia conter as pp. 167·16 ;
entretanto o seu texto está completo; - houve apenas,
como já se dis e, um simples erro de paginação. - Vide
a nota anterior.

pp. 170. -Patente de Confirmação por smagde que DEVS
concedida a Iulião Cardozo de Ar.o no posto
Cap.m de Infantr." da Ordenança.

De 17 de Fevereiro de 1725.

Pa,ra fi, Companhia do c1istricto da Igreja Velha,
termo da "' illa de Itabayana, pertencente ao Regi·
mento do coronel Pedro d<1 ilva Daltro, da Capitania
de Sergipe d El-Rei, « qne p{'incipia no itio chamado
a tapera do tabol'da athê o Citio do Capunga ). -Pro
vido pelo Vice·Rei Va co Fernandes Cesar de Menezes,
qLle creOLl de novo a mencionada ompanhia, em virtude
da já 'itada Provi ão Regia de 20 de Jnlbo de 1718.
O CIHnpJ'asse é do mesmo Vice Hei em 31 de Agosto
de 1725. - Aqnelle po to não vencia soldo algum.

pp. 173. -Provizão ele mantimento concedida ao p.e Miguel
Vieira Montr.°

De 7 de Fevereiro do mesmo anno de 1725.

O Padro lVIignel Vieira :;\Ionteiro era Sacerdote do
hahito de S. Pedro, e fôra provido pelo Tribunal da

[esa da ('011 'ien ia Ord IlS na Igreja de N. S. de
Nazareth do Itrr.pecnrn (le Si.1nCl, do Arcebispado da
Ba,h ia, vaga. po 1" fá1] ei lIlen to do P. c Geraldo Corrêa de
Lima. - A Pl'ovis(io manda abonar-lhe o mantimento re
speeti\ro etL'az as a,g'iguu-tura' de João Telle daSilva
e do D.r Jo é Gomes de A-ze\T do Conselheiros do Con
selho ltl'amarino. - O Ownpl'a,'sc do Vice-Rei é de
30 de Ago to de 1í25.

Este mesmo p,e "\ ieira lVIouteiro tambem foi Vi·
gario da Igreja ele ". S. do O de Paripe, na qnal foi
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substituido pelo P.e José Viegas de Oarvalho, - Vide a
PI'ovisã.o de mantimento concedida a este ultimo em
5 de Abril de 1726, que se acha registrada a pp, 291
d'este mesmo údice,

pp. 174. -Provizão de smagcle concedida a Iozeph Borges
Reymondo p.a adl11ini tr;],r o Contrato do tabaco
da Cap"ia do R.o d. Ianr,"

De U de :Jlaio do dito :mno.

JOiLO Roül'ignes P,'oellçfl, l'epre 'ent{ll'a ao Rei "que
como Procuradol' de Iozeph BOl'ge Reymondo rematara
o ontmcto elo tabaco da apitania do Rio de Iaueiro
por tempo :I trc aunos em preço cada hum delles ele
vinte e cinco mil cl'Llzado fOl'ro.' para. a .. , Real fazenda,
o qual Lã <1 ter principio, e Oomessar em vinte, e dous
de ' eptembro deste prezente anilo (1',v2ü) e h{L ele acab(\,L'
em Yiu te, e ]mll1 do me.'nJO me, do anuo de llIil sete
Ceuto~, e yinte, e oito com a JUesma' coucliçoefis do
Contracto pa sado e porque o tempo era pouco para por
corrente o dito Contracto e ,A,h-al'á de Correr delI e, ...
pedi(\, e llIe passass m as ordens nece sarias pam admi
nistrar o d" ontracto, o do seu Constituinte, assim como se
fez, e concedeo a Hieronimo Lobo GnimaraCllSl>,

A Provisão é fai'oravel a e 'e pedido. - Cumpre,
porém, observar que ella liã.O é a siguaela pelo Rei, como
o titnlo parece i u<1 iC::tl' ; lllas sim por João 'Ielles da SihTa
e Antonio Rodl'ignes tla Co.'ta, Conselheiro do Conselho

ItL'aIlU\,I'Íuo, O ('1/./)/PI'((88(' elo ,Tice-Rei é ele 3 de Setem
bro de 1725.

Em relação a Hierollimo Lobo Guimarães que al'
rematára o Contracto elos direitos ele entrada dos e cravo
na apitauia da Bahia e sua' annexas, veja.- e a P:ovisão
lJas ada em Li. bôa fi, 9 ele Setembro de 172-1, e que oc
corre regi tra<1a a pp. 5 d'e te me 'mo Lino.

pp, 175. -Provizào de smagde q DEVS gde concedida a
Manuel Velles da Silvra p.a seruir o officio de
Escrivào dos Agravos, e Apelaçoens Crimes, e
Civeis da R.3m ela B.a

D ele Fe"ereiro (10 mesmo anuo.
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Ianuel Vellez da. Si!veira j;'L e 'tava servindo esse
officio, de que era proprietario o Sargento-mór Antonio
1\1uniz.-E ta Provisão Régia concede-lhe a ser\entia por
mais um a.nno (com o emoLumentos), e traz o Cmn
pl'((sse do Vice-Rei; datado de 2± de Setembro de 1725.

pp. 331 d e te lllesmo odic occoue outra Pro
vi..rLo Régia, de... de 1\1al'<)o de 1'i~(), concedeudo·llJe no\-o
pro\-imento nesse llleSIllO ofticio «POI' tempo de mais hwn
wmo)).

pp. 177. -Alvará de mantimento concedido ao P.e P.o de
Freitas Machado Vigr." da Igra de Saõ Phelipe.

De V de Dezembro de ]72-*.

O ref rido Patlre ent Clel'igo do babito de . Pedro,
e fôra pro\ido p lo 'Iribnual (la 1\1 'a ela Con cien 'ia
e Ordens naqllelJa Igreja do Arcebispado da Bahia,
situada 11ct8 1'0 lias ele lIIw'Ct(;og'ipe, na vaga que s' deu
por de i 'tencia ,do P." Pedro Fernand ] Az vedo.
- A Pro\-i ão manda abonar-lhe o mantimento respe
cti \"0, e traíl as ar;-ignatura, de João '1'e11es da Si!va e
Antonio Rodrigues da Costa Conselh iros do Conselho

ltramariuo.-O UWlIprasse do "\ ice-Rei' de 2 de Se
tembro de ] 72;3.

pp. 179. -Condicoeiís com q Vasco Lourenço Velozo re
matou no Conc.o Vltr.° o Contrato da Dizima da
AIP desta Cidade; as quaes por equi Vocaçaõ
se registarão no U 15 de Pro\ izoens da Rel
lação deste Estado donde se acharão a fi 185.

Não e tão lançada... "ada ruais existe, além do ti·
tulo acima tl'an ·cripto.

ibid. -Alvarã de smagdc concedido a Antonio dos Sanctos
Pinto Contratador das Dizimas da ChancelIaria.

De 12 de l\Iarço d 1'725.

Approva e ratifica o Contracto das Dizimas da
Chaucellaria da Relação do Babja que e celebrou no
Conselho Ultramarino com Antonio dos Santos Pinto,
como procurador de Thomaz da Silva Ferraz pela quan
tia de 1: 20"000 rs. liquido para a Fazeuda Real, m
cada um dos tres annos por que foi arrematado, «(com
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as mesillas condiçoeü' com I uc se cllstuU1a arematar lia
m 'ma idade da Bahia... ').-0 ConteactacloT das dizimas
da Chancellaria era, poi.' r.rhomaz da Silva Ferraz e
não Antonio do Santos Pinto como erradamente se lê
no titulo; ainda mais: o Alvará foi passado a favor do
mesmo FeITa?. - O Cnlnpl'asse do Vice-Rei é de 25 de
Outubro de 1725.

E te Alvará, o immediato e mais duas Patentes que
se lhe seguem estão damnificados pela acção corrosiva da
tinta sobre o papel, a qual atacou as pp. do Codice de 179
a 186.

pp. 181. -Alvarã de smagde que DEVS gde concedida a
Dona Maria de Almeyda de Albuquerque para
nomear serventuario no off.o de t. am desta Cid!
de que he proprietario seu filho menor M:1 Franc.o
Xavier de Valensuela ortis.

De 2 de Março do dito anno de 1725.

O referido menor já havia recebido a mercê do dito
officio, de que seu pae fôra proprietario.-O presente Al
vará concede licença a sua mãe e tutora, para d'elle tomar
posse por procurador e nomeal' serventuario idoneo, de
vendo tirar dos rendimentos o neces 'ario para alimen
tação do menor. - O On1nprasse do Vice-Rei é de J.4 de
Novembro de 1725.

Como já se disse, tambem está damnificado este Al
vará.

pp.. 183. -Patente de confirmação p smagde concedida a
.Phelipe Bap.ta Hermoso, do posto de Cap.111

Passada a 30 de Abril de 1724.

A Patente confuma-o (sem soldo) no posto de Capitão
de uma Companhia de Infanteria da Ordenança, do di 
tricto da Rua Direita da Mi ericordia da Cidade da Bahia,
qne vagára pela promoção de José Baptista de Carvalho;
no qnal posto fôra provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes
Ce ar de Ienezes, que tambem assignou o OIl1npl'ct8Se
em 2 de "ovembro de 1725.

E ta, Patente acha-se ainda mais deteriorada que os
Alvarás antecedentes.
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Quauto tt promoção de José Baptista de Cal-valho,
vic1e a Patente de confirmação do po 'to de Sargento-mór,
que lhe foi pas 'aela na mesma data d' esta, e se acha
regi 'trada neste me IDO 'oclice a pp. 185 e a pp. 190.

pp. 185. -Patente de confirmação por smagde que DEOS gcle
cOI;1cedida a Iozeph Bap,ta de Carvalho no posto
de Sargento mor de Infanteria da ordenança.

Da mesma data da precedente.

Lê-se á margem a eguinte nota: "Não teve efeito
vay reg<1" ~L f. 189 "\7.°». - Esta indicação corresponde a
pp. 190 do Coclice.

Deu provavelmente motivo ::1. alludida nota o erro
que se commetteu neste Regi tro escrevendo o nome do
Vice-Rei = Vasco Fl'z Cezal' de JJlenezes =, em vez de =
ELRey .f. Sello '/' =, que se lê no outro de pp. 190.

TIa aiuda outras clifferença entre os dois registros:
neste primeiro está incompleto ó resumo da Patente, pa
rando nas palavral = ellt qtte o pl'oveo o VReiJ e Cap"" =;
e ne se me mo re.'l1mo está elTado o nome = Iozeph Bct
ptil:i{,a=' pelo que accl.'e cel1tou-se em entrelinha, á margem
uü:eit::l, a emenda=de CW'tt"=; e faltam-lhe ainda as de
clarações Duaes de Despa,cho, pagamento de emolumentos
e divel'sos reg i;; L'<t~0 , que existem em todos os registros
de Pat~ntes, depois do mencionado resumo. - O de pp. 190
e~tá completo, sem emenda algllma, e traz toda as refe
ridas declarações.

Esta Patente est:i em melhores condições de con
servação que a anterior.

pp. 188. -Prouízão de smagcle que Ds
An. to de 'Bra, e ALO

De 3 de Julho de 172-.

concedida a

À Provisão concede-lhe, PO)' tempo de mais de hU11L
-amw, a serventia do officio de Juiz dos Orphãos da Ci
dade da Rabia e seu termo (que já estava exercendo), de
baixo da lllesma po se ejummento lue se lhe déra quando
nelle entrou.- O (Jn1np1-a8Se do Vice-Rei é d 1.0 de De
zembro de 1725.-Em oflicio era retribuído.
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190. -Patente de confirmação por
do posto de Sarg10 mar,
Batista de Carvalho.

De 30 de Abril de EU.

smagde que DEVS ge,
concedida a lozeph

E' a. me ma que vcm incolUlleta. a pp. 185, e ela qual
'C refere a 1'0 'pecLiva nota.

A Patente cOll.firma-o no posto de Sargento-mór elo
Regimento ele Infan teri a, de que era coronel José PiTes
ele CarvalllO' o qual vagúra pela promoção ele Pedro
Barbosa de Son a ao po to de Tenente-Coronel elo me 'lUO
Regimento. - Foi próvido pelo Vice-Rei Vasco Fer
nandes Ce 'ar de 1\Ienezes, que assignou o Gnnpl'asse
u'e ·ta Patente em 28 de Novembro ele 1725.

A conJil'lnartio .foi fcita 'em . oluo, e cc attendendo ao
dito 107.el h Bapti 'ta de Carnl1.lto ser pcsEoa de va110r e
mereci mento e ... haver eruido por espasso de quinze
annos, nove meze c siuco elias efectivos ele Capitaõ ele
húa Companhia do Regim10 de Infant.eria ela ordenança
do Regiment,o do Coronel Sebru·tiaõ ela Rocha Pita que
actualmente ficava exercendo havendosse no discurço do
Referido tempo com boa satisfac;aõ. "

Pela Patente de pp. 183 vê-se que a Companhia,
de que o mencionado José Baptista de Carvalho fôra
Capitão, era a do eli~tricto da Rua Direita ua J\íiseri
cordia da cidade da Bahia; na qual foi substituido por
Philippe Bapti ta flermo. o. Ambos foram confirmados
na m sma data.

As eleclarações fiuaes d'esta OCtl'tCt, as qnatro
Provisões immeLliatas e a Patente que se lhes segue e tão
algum tanto elamnificadas pela acção corrosi~Ta da tiuta
obre o pap 1; entretauto, no e. ,paço por elias compre

bendido de pp. 19. - 203, os estragos não impedem a
compl ta 1 itlUa do texto.

pp. 193. -Provizão de smagde. que DEVS gde concedida a
Antonio dos Sanctos de Oliur.n Capol Enginheiro
do fogo.

De 17 de Maio de 1725.

É dirigida ao Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes.- Kão 'assiguada pelo Rei, como o titulo parece
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Gomes de Azevedo, Conselheiros do Conselho Ultra
marino. - O Cumpra se é do mesmo "Vice-Rei em 4, de
Dezembro de 1725.

Antonio dos Santo ele Oliveira exercia aquelle
posto na 'idade dCL Ba,bia, e requerendo ao Vice-Rei lhe
mandasse pagar o accrescentamento do 'oldos, na mesma
fórma que o havia feito ao Capik"í.es de Infanteria
daquella Praça, este despachál'a que recorre' e a El-Rei,
com o f1.U1dameuto de que elle mand::'u'a accrescentar os
soldos da milicia da mesma Praça, na fórma que se
observava com a do Rio de Janeiro, onde não havia esse
po to. - Feito o recm o, foi expedida esta Provisão,
resolvendo II que os Capitaeiís de Infanteria dessa Praça
Jograssem os mesmos soldos que tem os do Rio de
Ianeyl'o, e aiuda que nesta di po icão se entendesse
senão comprehendia o do Sup. o por não haver no Rio
o dito po to, comtudo como esta dispozição seja geral:
nesta consideração se lhe devem iguallar os Soldos como
tiverem os mais officiar-s da mesma Praça, e assim se
deve executar. Il

Como já se disse, esta Provisão está algum tanto
deteriorada.

. pp. 195. -Provizão de smagde concedida a Phelipe da Silva.

De 5 de Julho do mesmo anno.

Tambem 6 dirigida ao Vice-Rei Vasco Fernandes
Cesar de Menezes, e não vem a signada pelo Rei, como o
titulo parece indicar' mas sim por João Telles da Silva
e Antonio Rodrigues da Co 'ta Conselheiros do 'onSelho
Ultramarino. - O Ctt1np}'asse é do mesmo Vice-Rei em
5 de Dezembro de 1I2~.

Esta Provisão está tão damnificada como a pre
cedente.

Philippe da Silva tambem era Capitão Engenheiro
do fogo da Cidade da Bahia, e, estando nas mesmas
condições de Antonio dos Santos de Oliveira, obteve
identico favor por esta Provisão, que é passada quasi
nos mesmo termos da precedente (de pp. 193), expedida
em favor do dito Oliveira.

Philippe da Silva foi snbstituido naquelle posto
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por João da Rocha Rocha, e já era fallecido antes de
5 de J"ovembro de 1725, data da Patente de confirmação
de Rocha nesse posto, cc qne vagon por falecimento de
Phelipe da Silva qne o exercitava». A sua morte é
ainda anterior a 20 de Outnbro do mesmo anno, data
do despacho do Conselho Ultramarino mandando passar
a referida Patente, que se acha registrada neste mesmo
Codice, a pp. 242. - Se attendermos agora á data da
Provisão, que lhe conceden o accrescimo de soldo que
Oliveira obtivera (5 de Julho de 1725), e ainda á do
Cmnpm·se do Vice-Rei nessa mesma Provisão (5 de
Dezembro do mesmo aUlJo), - é evidente que o mesmo
Philippe da Silva não chegou a gozar d'aquellas van
tagens.

pp.. 196. --Provizão de smagde concedida ao Exm.u Snôr
Marques de Angeja.

Do 1.o de Setembro do mesmo anno.

Não é assignada pelo Rei, como o titulo parece
indicar; mas sim por João Telles da Silva e pelo
D.or José Gomes de Azevedo, Conselheiros do Conselho
Ultramarino. - O OU1nlJ1'a8Se do Vice·Rei é de 6 de
Dezembro de 1725.

Esta Provisão manda que cc por rezolução de trinta
e hum de Agosto deste prezente anno (de 1725) em
consulta do... Conselho VItramarino se satisfaça ao dito
Marqnes de ngeja pena... Real fazenda da Cidade da
Rahia, a qnantia que fal~,ar para satisfaçaõ das Propinas
que se lhe ficarão devendo do tempo qne governon
aqnelle Estado.)) - O lVlarquez, requerendo esse paga
mento das propina da Relação, que não lhe tinham
sido pagas quando se recolhêra ao Reino, allegou alguns
precedentes, em que El-Rei mandára pagar propinas
atrazadas a alguns lVIinistros, que tinham vindo da mesma
Relação.

O texto d esta Provi ão tambem está lllP pouco
atacado pela tinta.

concedida a Diogo Pereirasmao·de
b

pp. 198. -Provizão de
de Barros.

De 11 de Junho do me mo anno de 1725.
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Diogo Pereira de Barros estava ..ervindo o oflicio
ele Escrivão dos Orphãos da idade da Bahia, de que
era })ropríetal'io l\ianuel A.lvares ele Moraes Navarro, e,
para continuar na :;erveutia elo elito oflicio, neces itava
que e lhe pas a 'e novo provimento. - Esta Provisão
Regict concedeu-Iae aquella serventia por tempo de nm
anuo, com o ordenado que lhe tocasse. - O Clt1npl'a8Se
do Vice-Rei é de 4 ele Dezembro ele 1725.

Tambem o texto d esta Provisão acha-se atacado
pela tinta.

pp. 200, -Patente de confirmação por smagdc que DEVS
concedida ao Cap"' Luis Pr." de Almeyda.

De 22 ele Março do me 'mo anno.

Provido pelo Vim~-Rei Vasco Fernandes Cesar el
J\tlenezes « no po to de . apitão de Infanteria da Orde
nança do Regimento de que bé Coron I Garcia de Avilla
Pr." qlle comprehende desde a extrema da Companhia
do Capitão l\Iarcos de Arahujo A.ranha athé a boca
da 1\Iatta de Saõ Ioam sempre pela estrada uo Certão
ela parte do mar que riou de novo em virtude da...
Provizaõ ele vinte ele Iulbo elo anno de mil sete entos,
e dezoito, ... ll. - Es e posto não vencia soldo. - O Cwn
lJi'asse é do me 'mo Vice-Rei em 20 de Jnlho ele 1725.

Em relação á Provi ão de 20 de Julho de 1718,
consulte-se a nota feita ne te Catalogo á Patente de
confirmação de pp. 162 d' este mesmo Coclice.

O texto c1'esta Patente tambem está damnificado
pela corro!>ão da tinta.

pp. 203. -Patente de confirmação por smagde concedida a
Luis da Silva de Andrade no posto de Cap."' de
huã Comp.a de Terço da Gente preta desta Ci
·dade.

De 6 de Agosto do mesmo anno.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernande Cesar de
Menezes nesse posto da lUencionadaJ Companhia «do Terço
dos homefis pretos da Cidaele da Bahia, de que hã Capitaõ
mór Miguel de Souza de Crasto que vagou pella promo
ção de L1ÚZ Tavares de Meneses que o exercia ao de Sal'-
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gellto moI' do mesmo Terço,). - Confirmado sem solc1o,
attelldendo a «haver sernido no dito Terço quinze annos
dez mezes e vinte dias efectivos de soldado, cabo de
Esquadra, Sargento do numero, Alferes da Compauhya
do Capitaõ Iozeph de Barros do mesmo 'l'erço e Alferes
da Companhya do dUCaplll mór que actualmente ficava
exercendo, havendosse no referido tempo com boa satis
facão». - O Ctb1npl'asse é do mesmo Vjce-l~ei em 6 de
Dezembro de 1725.

As folhas que coutém as pp. 205 a 212 estão muito
deteriorada' pela mesma acção c01"rosiva da tinta sobre
o papel. EIll todas ellas faltam pedaços; não sendo, por
esse motivo, possivel a completa Leitura do texto.- Esta
Carta termina a pp. 206, e, pelo motivo indicado, acha-se
em parte inutilizada.

pp. 206. ~Prollízão de smag.c concedida ao Bispo de Per
nambuco.

Feita em Lisboa a 14 de J\'Iaio do dito anuo de 1725.

O bispo de qnem se trata é Dom Frei José Fialho,
como o declara a propria provisão, na qual se lê:

,cHey por bem êj por especial graça se dem ao
d. UBispo dons mil Cruzados por ::tuno, emqlU eu não
ordenar o . Contrario, p' êí com os outros dous mil
Cl'llzados que tem de Congma Cada allllo Vença ao todo
quatro mü Cruzados.);- o que esM, de accôrdo com o que
diz na vida d'este prelado o autor do - Rotei?'o elos
Bispaclos clo Brasil.

A Provisão ainda declara que o Bi 'po estava para
embarcar para a sna diocese. - O CWlllJI'((.çe do Vice·Rei
é de 14 de Dezembro de 1725.

Esta Provisão termina a pp. 208 e está ainda mais
deteriorada que a Ca,rta prececlente.

pp. 208. -Patente de Confirmação de smag.e do posto de
Cap."' de Auxiliares concedida a Gonçallo Pinhr.°
da Costa (na cafÚmzia de Sergipe d' El-Rei).

De 28 de Julho de 1724.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
1\'~enezes naquelle posto da Companhia de Auxiliares,
do Regimento de que era Coronel José Alvares Vianna,
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na Capitania de Sergipe d El-Rei; o qual o mesmo
Vice-Rei creou de novo entre os dois rios de 8eregipe e
Cotingltiba, em virtude da Provisão H.egia de 20 de Julho
de 1718. - A confirmação foi feita sem soldo, e o Cwn
pmfe da Patente é de 17 ele...... de 1725.

Gonçalo Pinheiro da Costa serviu anteriormente
como Alferes 1e uma Companhia...... da Ordenança com
boa satisfação.

Está muito damnificada, esta Carta, que.yai terminar
a pp. 211; achando- e na maior pade do texto comple
ta,men te dilacerada.

pp. 2 I I. -·Patente de confirmação.....

Está. inu 'iliza(1a, esta Carta. Vê-se eomtudo que a Pa
tente é passada em favor de Domingos de Oliveira, da
Capib),lJia 1e Sergipe em Li boa a 2 de Ago to de 1725.

Esta Pat nte termina a pp. 213, que está qnasi
perfeita, e na qnal se l' o eguinte resumo depois da
régia, rubrica :

« Carta Pa.tente de Confielllação poe que Vl\Iag. drl fas
mercê a Domingo. de oliu. TlI de o onfirmar no posto de

apitam de IlHa COlllI anbia de \.uxoliaees dos de ti'ictos
da Miranga do Regi 111. lO do Coeouel Ia. eph Alz Vianna,
que Vagou peUa promoçaõ de Oaetano Aluees da Torre,
ao posto de al'gento mor do mesmo Regimento, em que
o proueo o "' Rey e Oapitam general de mar, e' terra
do Estado do Beazil Vasco Frz Ce7.ar de 1\ieneze ... ))

O Campmsse é do mesmo Vice-Rei em 22 de De
zembro de 172~.-Aquelle posto não vencia soldo alguUl.

pp. 2 I 4. -Provizão de smagde concedida ao Ajude Manuel
da Silva (da Cunha).

De 1 de Janeiro d 1726.

l\Ianuel da Silya da Cunha, Ajudante da Ord nnnça
da Praça da Bahia, repre entára a EI-Rei «que em rezão
de servir de Art lheiro da d." Praça sendo provido no
d. o posto deea baixa de ArteIbeiro, dando em Seu lnga r
h um homem; e tal1do exercendo o seu po to o mandara
prender o eu 1\1. c de ampo da Artelbaria para aclarar
a '.l." Praça de rtelheiro; e recorrendo ao VRei ...
Vasco Fr~ Cezar de ::.\Ienezl3 ... lhe diferio, havendolhe a
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baixa por boa, e con ervandoo no dito posto de Aju
dante ; e por que receava se lhe fizes e outra violencia :
... pedia lhe confirmasse a d." baixa... ,).

Esta Provisão, que lhe concede o requerido, não
traz a régia assignatnra, como o titnlo parece indicar ;
mas sim a de Antonio Rodrigue da Costa e a do D.or José
Gomes de Azevedo, Conselheiros do Conselho Ultra
marino. - Não occorre tambem o Onm]Jl·a-se do Vice Rei

pp. 2 J 6. -Patente de confirmação por smagde, concedida a
Theodozio Pereyra da Cunha do posto de Sarg. to

mar da VilIa de Saõ Jorge dos Ilheos.

De 29 de Julho de 1725.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes,. na vaga que se deu pelo fallecimento de Ba
zilio Bezerra Delgado. - :Não vencia soldo. - O ('tIIln

]J1"Ctsse do mesmo Vice-Rei é de 13 de Fevereiro de 1726.

pp. 218. -Patente de confirmação por smagde que DEV's
gde, concedida a Caetano Raiz' Pinheiro no posto
de Cap.m da Comp.a do Terço dos homens pretos
da cide da B.a

De 15 de Outubro do mesmo auno.

Provido pelo Vice-Rei Va CD Fernandes Cesar de
Menezes, na vaga «pela baL~a que se mandou dar a Luis
Telles das Neves por se acbar totalmente incapaz »).

O Olt1npm se é do mesmo Vice-Rei, em 13 de Abril
de 1726.

Era apitão-mór d'esse Terço Miguel de Sousa de
ra to. - Caetano Rodrigues Pinheiro foi confirmado na

quelle posto sem soldo, e em attenção a ter ervido
mai de doze annos no mesmo Terço, em praça de sol
dado, furriel, alfere , lljudante supra e do numero, sempre
com boa sati fação.

Esta Patente começa na pago 218, in-fine, e termina
no meio da pao·• 223, não existindo a folha que devia
conter as pp. 221 e 222 ; entretanto o texto da Patente
está completo, indicando que apenas se deu novo erro
na numeração da pagiua . I assando esta, por inad, el'
teneia, de pp. 220 a pp; 223.
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pp. 223. -Carta de Propriedade por smagde que DEVS gde,
do officio de Escrivão dos Agravos e apelaçoens
Crimes, e Civeis da Rellação da B.a Concedida a
Luis carnr.O da Rocha digo a Niculao Carnr,o da
Rocha.

De 10 de Fevereiro do dito anno de 1725.

Nicolau Carneiro da R,ocha eonseguiu esta Carta de
Propriedade do mencionado Offieio (epor e tal' legitima
mente cazado com D. Anna de Menezes filha unica de
Ianuel de Sã Doria propl'ietario que foi do do off. o»); e

isso em virtude de um Alvará Regio) datado de Lisboa
a 21 de Janeiro de 1702, qne concedell li referida Auna,
de }\Iellezes a propriedade d' e se logar (em que seu p ae
servira apenas um anno), com a clausula de e passar a
respectiva Carta de propriedade a seu legitimo marido.
- O alluclido Alvará, que vem incorpoeado na pre ente
Om'ta, foi passado a requerimento de Luiz Carneiro da
Rocha, avô e tutor da. mesma D, Anna de Menezes.-O
Ol.wnpl·asse do Vice-Rei na Oartc~ é datado ele 13 de Abril
de 1726.-Este officio era l'etribuido.

Sobre "icolau Carueiro da Rocha, veja-se a Provisão
Regia de 18 de Julho de 1727, reo-istrada a pp. G07
deste Codice, autorizando a penhora nos rendimentos do
dito Offici o) a requerimento de .Toão Dia, seu credor,
que havia alcauçado duas. entenças contra elle.

pp. 227. -Patente de confirmação por smagde que DEVS gde,
Concedida a Manu.e' da Fonceca Iordão no posto
de Capitão da Companhya de Infantra da orde
nança.

De 21 de Dezembro do mesmo anno.

Provido pelo Vice·Rei Vasco Fernandes Cesa,r de
lVleneze que tmnbem assignoll o Clt11lprasse em 8 de
Abril de 1726. - A Companhia pertencia ao di tricto da
Villa do Camamú, elo Regim nto de que era Coronel
FranC'isco Ribeiro Telles de Menezes. O posto não vencia
soldo e vagá,ra pela cleixação que elelle fizera Manuel
Pereira Duarte, que o exercia e não fôra confirmado
pelo Rei.
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pp. 230. -Patente de confirmação por smagde que DEOS gde,
concedida a Manuel Pereyra de Aragão do posto
de Coronel do Regimento da Cavallaria.

De 2 de Outubro do dito armo.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fel'llandes Cesar de
l\Ienezes, que tambcm assignou o Cwnpl'asse em 8 de
Abril de 1726.-Esse po to não vencia soldo e vagá.ra
pelo fallecimento do Coronel Fernando Pereira de Macedo,
pae do mencionado Manuel Pereira de Aragão.- O Regi
mento sen-ria no Reeoucavo da Oidade da Bahia.

pp. 233. -Patente de confirmação por smagde Concedida a
Antonio Soares (de Samp{r.z"o) do posto de Capm
de Infantr. a da Ordenança.

De 15 de Dezembro do dito anno.

Provido pelo Vice·Rei Vasco Fernande Cesar de
Menezes.-A Companhia pertencia ao Regimento, de que
fôra Coronel José Felix Bezerra Peixoto; e o posto, que
não vencia soldo, vagára pela promoção de Custodio da
Silva Guimarães a Capitão de outra Companhia do Regi
mento do Coronel Sebastião da Rocha Pitta.- Antonio
Soares de Sampaio j~~ havia servido no posto de Alferes
da mesma Companhia, de que eutão foi eonfirmaclo como
Capitão.

A Patente não traz o CU1Il]Jl'a-se do Vice-Rei.
Esta Patente, a quatro i Illmediatas, a Provisão de

pp. 2± e a Patente de pp. 251 e tão mais on menos
danmillcadas pela acção corrosiva da tinta sobre o papel j

entretanto, no espaço por ellas eomprehenclido, de pp. 233
253, ainda é po ivel a completa leitura do texto.

pp. 236. -Patente de confirmação por smagde que DEVS gde
,

concedida a Pedro Muniz Barretto do posto de
Capitão da Companhia de Infanteria da ordenança.

De 27 de Janeiro de 1726.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Femandes Cesar de
l\Ieneze naquelle po to da r ferida Companhia « do Re
gimento de que hê Coronel Garcia de Avilla Pereyra, a
qnal comprehende os destrieto qne principiaõ do Citio
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digo do Rio da Pitanga, e correm athê a barra qne faz
o me mo Rio no de loane seguindo pela osta abaixo
abaixo (sic), athê topar om a Companhya do ltapoan,
que teve por bem crear de novo, em virtude da... Pro
visão de vinte de lulho de mil seteCentos, e dezoito,
dividindo da de que he Capitaõ Gonçallo de Crasto Pei
xotto por se achar com tres Legoas de distancia, e grande
numero de Soldados: >l.- O u?n1J1'asse é do mesmo Vice
Rei, em 2 de Abril de 1726.- O posto não vencia soldo.

Como já se disse, o texto está bastante atacado
pela tinta.

pp. 239.-Patente de confirmação por smagde que DEVS
ge, concedida a Antonio Cardozo Garcia, do posto
de Capm de Infanteria da ordenança dos homens
pardos.

De 30 de Nov mbro de 1725.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
:lVIenezes (( no posto de Capitaõ da ompanhia de lufan.
teria da ordenança do homens pardos do Regim. to da
Praya da Cidade da Bahia, de que h-Coronel Domingos
da Costa de Almeyda, que vagou por Matheus Ribr. o que
o exercia, estando provido nelle hauia mais de sinco
anno por deL,ação que delle fez loaõ de Velasco se achar
sem con:firmação ...»,-O nm/p1'CtSse do mesmo Vice-Rei é
de 16 de Abril de 1i26, sendo a Patente passada por
despacho do Conselho Ultramarino de 3 de Outubro de
1725.-Antonio Cardoso Garcia, que não devia vencer
soldo pelo novo posto, na data da confirmação era Alferes
d e a mesma Companhia.

O texto e tá muito atacado pela tinta.
Em relação a lVlatheu Ribeiro, vide, a pp. 337

d'este Codice, a Provisão de 9 de Julho de 1726, que lhe
fui concedida para o effeito de se lhe dar baixa (pela te/'·

ceim vez) de 'oldado da praça da Bahia.

pp. 242. -Patente de Confirmação por smagde que DEVS
ge, concedida a João da Rocha Rocha (sic) no
posto de Cap.m EnginhrO do Fogo.

De 5 de ovembro do mesmo anno.
M, B. N.
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Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Oesar de
fenezes l1aquelle posto da Praça ela Bahia, o qual vagára

pelo fallecimento de Philippe da Silva.- O (1umplY(SSe é
do mesmo Vice-Rei em 29 ele Abril ele 1726, endo a
Patente passada por despacho elo Oonselho Ultramarino
ele 20 ele Outubro de 1725.- A confirmação foi feita
« attendendo ao dito Ioaõ ela Rocha Rocha... hauer ser
ludo na mesma praça da Bahia mais de dezaceis annos
de Artelheiro, Sota Oondestavel, Sargen to de Thenencia,
Oondestave1 mór, Gentil homem de Artelharia, e Aju
dante Enginheiro elo fogo, havendosse no discurço do re
ferido tempo com boa satisfaçaõ em tudo o que se lhe
ordenou... ».

No registro d'esta Patente lê-se por engano: = com
o qual naõ haverâ o Soldo que lhe tocar pago na forma
ele minhas ordeus=; porque logo abaixo occorre: =e
haver o dito soldo como dito hê =.

O texto está multo atacado pela tinta.
Em relação ao seu antecessor Philippe da Silva, vÍlle

a Provisão de 5 de Julho de 1725, registrada a pp. 195
d'este Oodice, concedeudo-lhe accrescimo de soldo no
mesmo posto.

pp. 245.-Patente de Confirmação por smag.de que DEVS
ge, concedida a Andre Frr.a Pinheiro do posto
de Cap.m da Comp.a de Infanteria da ordenança.

De 15 ele Outubro do mesmo auno.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Feruanc1es Oesar de
Menezes naquelle posto da referida Oompanhia « do des
tricto da Oachoeira elo Jaquiriçâ do Regimento de que
hê Ooronel Antonio. Ferreyra de Souza que vagou pella
promoção de Ioaõ Teixeira de Souza que o exercia ao
ele Thenente Ooronel elo destricto da Villa de ayrl1 do
Regimento do Ooronel Ioaõ de Oouro Oamr. o». - OonJir
mado (sem soldo), e attendendo ;;1, bôa informação que
deDe deu o Tenente Ooronel do mesmo Regimento Manuel
Pinheiro de Souza e Eça.- O Onntpmsse do mesmo Vice
Rei é ele 2 de Abril de 1726, sendo a Pc.tente passada
por despacho do ou lho UlLTamariuo de 20 de Setembro
de 1725.
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o texto está ba ta,nte atacado pela tinta.
João Teixeira de Sousa foi ainda promovido a 0

ronel do ule'l11o Regimento, por morte de João de COlU'OS
Carneiro. Es. e Regimento abrangia o cli trictos do aYrll
e Boypeba.- Vide a pp. 442 deste Codice, a resp~ctiva

Patente de confirmação, pas ada em 31 de Janeiro de
1727, na qual ão enumerados o seus serviços militares
e civis; entre aquelles, porém, não se menciona a sua
promoção a Tenente Coronel, de que se falIa tão positi
vamente nesta Patente de André Ferreira Pinheiro.
Vide, nes e logar, a nota relativa aos serviços do mesmo
João 'l'eixeira de Sou a, na qual tambem se trata da
morte do Coronel João de Couros Carneiro.

pp. 248.-Provizão de
Silva.

smao·de concedida a Ioão Alz' da
b '

_ Inf&-",
De 7 de Janeiro de 1726...'onel Sebfl'

E t P . N N é Pl'I.t- d 1 R's a "OVlsao nao asslgna a pe o el, como o
titulo parece indicar; mas por Antonio Rodrigues da
Costa e pelo Dr. Jo é Gomes de Azevedo, Conselheiros
do Conselho Ultramarino. - O On1nprasse do Vice-Rei é
do 1. o de Abril de 1726.

João Alvares da Silva repre entára a EI-Rei que
«sendo obrigado a seruir de Artelheiro na praça da
Bahya pelo Governador Pedro de VasconceUos fora por
elle despois escuzo do serviço e se lhe dera baixa por _
iuhabü em Mo tm de dezaseis de Março de mIl sete
Centos e quatorze... e nesta forma fora conservado Thé
o prezente em que o VReY... ~J.I.1(,"mara que o Sup.c naõ
fos e obrigado a aclarar praça, e o mandara soltar da
prizaõ em que o tinhaõ posto os offi.ciaes da Artelha
ria, e porque receava que sem embargo do referido, e
de estar actLlalmente r::ervinélo o offi.cio de E padeiro
<lo Armazens daqllella Praça e matricuIlado na Com
panhia dos officiaes dos Tribunaes da fazenda Real,
donde sel'\7 na oCazioens de rebate; e em todas as
fnuçoefís militare, : ... pedia lhe confirmasse a baixa que
se lhe dera... >l. - A Provisão concede·lhe o reqnerido.

O texto está atacado pela tinta ma em menor
escala qne o das Cartas precedellt .
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pp. 251.-Patente de confirmação por smagde que DEVS
ge, concedida a Franco Xavier do ascimento,
no posto de Capm de Infanteria da Ordenança.

De 22 de Fevereiro do mesmo anno.

Provido pelo Vice-Rei Va co Fernandes Ce ar de
1YIenezes naquelle posto da re:f) rida Companhia «do Des·
tricto do Rio das Contas la Capitania dos llheos que
vagou por Manuel de Oliueira que o exercia se achar
totalmente lezo, faltaudu por esta Cauza as obrigaçoefís
do dito postO». - Confirmado (sem soldo), e attendendo a
nestar actualmeute servindo de Alferes da d. n Compa
nbya». - O CU1np?'asse do mesmo Vice-Rei é de 29 de
Maio de 1726.

Esta Carta tambem está ataca.da pela tinta, mas
acha- e em melhor estado de con 'ervaçrLO que as prece
(1'"'- '-"'s.

haver o ~

pp. 254.-Yat\...._Q. teil confirmação por smagde que DEVS
ge, concedida a Domingos Affonço Leca, do
posto de Capm mor da Freg.a da Va Real de
Sancta Luzia.

De 2 de Dezembro de 1725.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
:M:eneze naquelle posto «que vagou por Franc. o Machado
Rebello que o exercia há mais de seis annos naõ apre
zentar athe o prezente confirmayaõ... o que devia fazer
na forma do Cap. o dezaceis do Regimento novo daquelle
governo .-EeraJ... » - O Ott11tpmsse é do mesmo Vice-Rei
em 15 (,,,, ",,:aio de 1726.-Â Confirmação é feita sem 'oldo,
por tempo de tres al1llOs.

pp. 257. -Patente de confirmação por smagde, que DEVS
gde concedida a FrancO Gli Neves.

De 20 de Janeiro d 1726.

Provido pelo ice-Rei a co Fernande Cesar de
1YIeneze ceno posto de apitaõ de Infanteria da Ordenança
do Regimento de que bê Coronel Sebastiaõ da Rocha
Pitta, que vao'ou por falecimento de fauuel Pereyra que
o exercia ;».-Â confirmação (sem soldo) foi feita ccatten-
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dendo ao dito Francisco GIz' eves... baver servido por
espaço de onze annos, e onze mezes, effectivos, ocupando
os po tos de argento llpra do n. o, e Alferes de hua'
Corupanhya do mesmo Regimento bavendo no ditos
po tos no referido tempo a oim nas l\Iostras e Alardos,
rebates, fachina, entulhos e deseutulhos das forti:fi.caçoens
que d novo oe reformarão para a gnarniçaõ daquella
'ido c com todo o 7.ello e inteireza de bom soldado :ll. - O

Onmp/'asse é do me mo Vice-Rei em 29 de Maio de 1726.
O final d e ta Carta (pp. 259) começa a ser atacado

pela tinta.
~ pp. 392 d'este odice occorre uma Patente, de 23

de Janeiro de 1727, nomeando um certo Mamtel Pereira
no po:to ue Capitão do Forte de S. Philippe e S. Thiago
da Ribeira da Cidade da Bahia. Esse 1I1amtel Pereira,
cujos senTjços estão alli mencionados, não póde ser o
me 'mo Mamtel Pm'eYI'Ct, Capitão de Infanteria da Orde
nança do l~egimento do oron 1 Sebastião da Rocha
Pitta, a qne se allnde nesta Patente d~ Confirmação de
pp, 2õ7 ; porqne e 'ta demonstra que este segundo Mamtel
Pm'e!J1'Ct fallecêra no exercicio do sen posto da Ol'denança,
em epoca anterior a 20 de Janeiro de 1726, data da con
firmação do seu ub tituto Francisco Gonçalves eves ;
isto é, mais de um anno antes da nomeação régia passada
ao outro.

pp, 259.-Provizão de smagde
, pela qual manda dar baixa

de Artilheyro, e alta no posto de Cap.m da Or
denança a Tiburcio de Tavora de Serq:a

De 17 de Janeiro do' me mo anuo.

E' dirigida ao Vice-Rei Vasco Fernande ° ar de
I1Iellf\ze , que lhe poz o Cnmprasse em 3 de Junho de
1726. - :N ão é assignada pelo Rei, como o titulo parece
indicar ; mas por Antonio Rodrigues da Costa e pelo
D.ol' Jo é Gomes de Azevedo, onselbeiros do Conselho
IDt:J;amarino.

Tibtu'cio de Ta,ora de Serql.leira representára a
EI-Rei ((que servindo de Soldado Artilheyro da Compa de
que foi Capitão GOll<;allo Duarte do Terço de que he
:M. c de Campo Franc.° Lopes Villasboas, lb mandaJ:a dar
baixa o 'Iarqu{3s de Aug Õa endo VRey desse E tado
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por pas 'ar ao posto de .álferez da Ordenança do destrito
de Seregipe de EIRey com declaração, de que não o 'eJ·

,indo Oll outro D)U,yor tOTnaria, a . el'viJ' a me ma praç<L
de oldado artilheiro. e que esta,nc1o o Sllpp· servindo o
d. o po to de Alfere passara ao de Cap111 c1a Ordenança
dos homens pardos da Patatiba elo Regim. to do Coronel
P. o Barbosa Leal, por patente do ondo rIo Vimieyro
Gou.OI" geral q lle foi desse Estado ; e estando ex~rcendo o
dito posto, fora obrigado por ordem vo "a (tlo Vice-Rei) aacla·
rar praca de soldado artilbeyro: E pOl'que estando o supli
cante servindo o dito posto, não devia ser constrangido
a servir de soldado, ... pedia lhe mandasse dar baixa de
'oldadQ artilheyro, e alta DO sen posto de Caplll, que

estava exercendo; ... l>. - Isto mesmo ordena a pl'esente
Provisão.

E ta Provisão occupa as pp. 259-260, e está um pouco
atacada pela tinta.

pp. 26r .-Patente de confirmação por smagde que DEVS
gde concedida a Iozeph Alz' Vianna do posto de
Coronel de Itaparica e Pirajuhia.

De 15 de Fevereiro do dito auno.

esta Carta lê·se : «tendo respeito a haver ordeuado
ao VRey,. . . Vasco FriG Cezar de Menezes fizesse dar
baixa a Simaõ Alz' Sanctos do posto de CoroDel do Re
gimento de J nfanteria da Ordenança dos destrictos de
Itaparica, e PiraJuhia nomeando-o na pessoa em quem
COnCOl'l'es em as circunstancias que dispoem o Regimento,
e que tivesse a ua a 'i tencia no destr.o em que estâ
Cituado o dito Regimento, e em virtude da referida
Ordem haver nomeado o dito VRey e Capitam General a
Iozeph Ali Vianna no dit.o po 'to de oronel; attendendo
a lU haver servido algufí anuos de apitaõ de Jnfan·
teria ela ordenança, e Coronel do Regimento de uxo
liar da Cap."l. de Seregil e ele EIRey havendosse sempre
com boa sati fação ... Hey por bem fazerlhe merce ele o
confirmar... no referido po to... com o qual posto naõ
haverá, oldo algum de minha fazenda... ,j.

O l~1np}"asse é do me mo Vice-Rei em 31 de Maio
de 1726.
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..à. Patente immediata (de pp. 263), que connl"ma
Manuel Teixeira de Carvalho no posto de Capitão de
uma Companhia do mesmo Regimento, c1{~ os limites dos
districtos ue Pira:iubia, e aimla menciona a data da PI'O
visão que mandou Cl'eal' aquelle Regimento.

pp. 263.-Patente de confirmação por smagde que DEVS
ge, concedida a Manuel Teyxeira de Carvalho.

De 6 de Dezembro de 1725.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes «no posto de Capitaõ da Companhya de Infan
teria da ordenança novamente erecta nos destrictos da
Pirajuhia do Regimento do Coronel Iozeph Alz' Vianna
que priucipia da fazenda de Luiz da VIDa, e corre athê
a barra do Parauasú creado de novo em observancia
da... ProvistLo de vinte de Iulho de mil sete centos, e
dezoito: )l. - O Ou?np?'Ct8se é do mesmo Vice-Rei em 31
de Maio de 1726.- A coniirmação foi feita sem soldo e
attendendo a estar o mencionado Official «actualmente
exercendo o posto de Alferes da dita Companhia com

.boa satisfação.»
O Regimento do Coronel José Alvares Vi:::,nna

abrangia os districtos de Itaparica e PiraJuhia. - Vide a
Patente anterior (de PI. 261), que o confirmou naquelle
posto.

pp. 266.-'Patente de confirmação por smag.de do posto de
Thenente Coronel, do Regim'O da Cavallaria,
concedida a Hyacinto Frr." Feyo de Faria.

De 15 de Fevereiro de 1726.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fel'llandes Cesar de
l\fenezes naquelle posto do mencionado Regimento, "de
que he Coronel l\fanoêl Pereira de Aragão que vagou
pela promoção de Gonçallo Iozel)h Gomes Castello branco
ao posto de Thenente Coronel do Regimento de Infan
teria da ordenança de que hEi Coronel Simão Alz Sanctos.»
- Coniirmado sem soldo, e attendendo a "haver seruido
por espasso de oito annos, seis mezes, e vinte dias effe-
tivos de Capitão de Infanteria da ordenanca do Regi

mento do Coronel Sebastião da Rocha Pita e de Sargento
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moI' do Referido Regimento que actualmente e t.a exer
cendo em que se houve com muita actividade zello e
promptidaõ nas fachinas que se fizel'aõ nos Fortes de Saõ
Pedro, no do Barbalho no Ca tello das portas de aõ
Bento, e no Adro da ê daquela. 'idade (clu Balria) a que
asistio com a sua Companhia todas a vezes que por
destribnhição lhe tocava e -da me 'ma maneira eutrando
de Guarda altel'llativamente no corpo da guarda da
Praya por espaço de sinco mezes, e de oito (sio) dias, e
passandosse mostra a Tropa de avallos da dita cidade
de que era Capitam. Caetano de Butrago, e pareseu o dito
Hyacinto Fl'l'. a Feyo sendo jã Sagellto moI' da Cavallaria,
cobrindo, e mandando a mesma rl'ropa armada a sua
Custa achandosse sempl'e prompto sem faltar a ouza
alguã do que lhe perteucia sati fazendo tudo com muito
cuydado, aCerto e su:ffi.ciencia: ... ". - O C!wnpl'asse é do
mesmo Vice Rei em 3 de Junho de 1726.

pp. 269.-Patente de confirmação por smagde Concedida a
Manuel da Costa Ribr.o no posto de Cap,m do
Forte de S. Diogo.

De 10 de JHarço do mesmo anno.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernaudes Cesar d~ fe
nezes naquelle posto (C do Forte São Diogo da Barra que
vagou por falecimento de Dom Jàam BOljon que o exercia',.
- Confirmado (C atteudelldo ao dito lanuel da Costa Ri
beiro ... ter seruido na mesma praça da Bahia por espasso
de tl'inta, e oito anuos, hum mez, e quatro dias em praça
de Soldado Cabo de Esquadra Sargento supra, e do nu
mero, Alfere, e Ajudante supranumerario do Terço do
1. de Campo Joam de Ar. o de Azeuedo, e de Soldado

da Companhia do Me tre de ampo Joam dos Sanctos
Ala que actualmente estava exercendo, havelldosse no
referido tempo com boa atisfação, em tudo o de que foi
encarregado do... eruiço principalmente na oCazião em
que no anno de eis Cento, e noventa, sendo Sargento
do n. o e embarcou de guarnição na 1: au São boaventura
que ahio a correr aquella Costa em seguimo to de um
Pirata que a infe tava, ocupando na d." "au o posto
de argento de mar e guena: em seis Centos noventa e
nove endo ja Alferes ser mandado por ordem do Gover-
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nador Geral que foi daquele Estado, Dom Joam el Len·
castro a cachoeira a conduçoefis do Tabaco, o qne fez
com grande uydado, e trabalho por ser tempo de Jnverllo:
em mil seteCenJos por ordem do me mo Governador
senur duas vezes de Cabo ele h uã elas Lanchas que de
elia, e de noute ronelavão no mal' para que e não em·
barcasse tabaco desca.millbado: cobrar as finta que se
e 'tavão devendo do dote de Ingla.telT<t e paz de Olanda
de que deu pontual satisfação: em seteCentos e hum
tornar a audar por Cabo das dita' Lanchas a rondar
para o mesmo e1feito de naõ bir tabaco descaminbado
mndo no dito anno, assistir em um dos Trapiche da
quella Cidade para mandar embarcar as Cayxas de
asuca.r nos "alUOS da frota, sendo depois mandado ao
reconcavo elaquella ciuade a prender hum Criminozo o
que obrou e deu execução muy pontualmente, como
tambem em tudo o mais de que foi encarregado mui pon
tualmente deu a execução; sendo mui perito no tirar a
rais quadra, as im de cabeça; como de pena, e formar
o quatro esquadroens da regra geraL .. )) - O Gt~?npra,sse

é do mesmo Vice-Rei em 12 de Junho de 17",,6.
:Nesta Paten.te lê-se: - «( e com o àito posto haverá

o Soldo que actualmente vensse de soldado; ... )l,

pp. 273.- Provizão da serventia do off,o de Escrivão da
balanssa da Alfandega desta Cidade concedida a
Roque de Villa Nova de Almda

•

De 19 de Junho de 1724.

Era proprietario c1'esse Officio da cidade da Babia
Francisco Lourenço de Andrade, que havia nomeado a
Roque de Villa Nova, de Almeida para servil·o por
tempo de tres annos. - Esta Provisão (Regia) concede a
dita erventia pelo referido tempo, com o ordenado que
lhe tocar, e traz o O!~1nZJl'Clsse e 'regÜitess8 do Vice-Rei,
datado da Bahia, sem designação ue dia, mez e anuo.
Esta deelaração aeha-se em branco; mas deve er poste
rior a 14 de Setembro de 1724, data em que foi feito o
Registro da Provi ão no Livro de Oflicios da Secretaria
do Conselho ltramarino.

O texto d esta Provi ão nas pp. 2'73-274 começa a
ser atacado pela tinta.
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275.-Provizão de mantim.'o concedida ao
tovã.o dos Santos Vigr.o da 19r.a

Monte do ltapicuru da Praya.

De de bril de 1726.

O P.c Christovão uos Santos era Sacerdote do ha
bito de S. Pedro, c fôra provido pelo Tribunal da Mesa
da Consciencia e Ordens naquella Igreja do Arcebispado
da Bahia, vaga pelo fallecimento do P.c João Dias dos
Santos. - A P}'ovisão manda abonar-lhe o ma,utimento
respectivo, e traz as assignatnras de Antouio Rodrigues
da Costa e do D.or José Gomes de Azevedo, Conselheiros
do Con elho Ultramarino. - O OU1npra,sse do Vice-Rei é
de 25 de Junho de 1726.

pp. 277.-Patente por que smag.de faz mee a loão Fer
nandes Gomes do posto de Sargen to mar da
ordenanca da Cap.nia de Seregipe de EIRey.

De 29 de Dezembro de 1725.

JC ameado por El-Rei D. João V, attendendo a ({ haver
servido no ·Reyno do Algarve, e Provincia do Alentejo
por espaço de dezacete anuas, e treze dias continuados
de vinte e tres de Ianeiro de mil seis Centos noventa e
oito, the quatro de Fevereiro de mil seteCentos e dezanove
em Praça de Soldado Infante e de Cavallo, Sargento do
numero, e Alferes de Infanteria da Companhia da guar
nição do Ca tello da Praça da Villa Vissoza, em que
ficou reformado, e no cuscnrso deste tempo se embarcar
com asna Compa.nhia de guarda costa, acudir a hum
.r auio de Bi cainhos que se tinha amparado ao Forte de
No a enhora da Luz, por lhe virem dando cassa dons
:Nauios de Turcos os quaes se fizerão retirar e marchando
para a Provincia do Alentejo em mil sete Centos e tres,
,'e aquartellar com o seu Terço em villa Vicoza, e daly'
pas ar de gLlarnição para a Praça de Iorumenha: e por
ordem do Governador das ..Armas se h.ir incorporar com
o dito Terço que se achava acampado fora da Esplanada
de Elvas em guarda da Artelharia; ~ sendo sargento do
numero, marchou com a sua Companhia para a Ponte de
Olivença aonde esteve sinco mezes, sendo no lito tempo
bloqueada pelo Marques de Bay, e sendo com batida com
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a nossa arte1l1aria e mosquetaria foi remlida a ponte com
honrTozos partidos: e depoi hir para a Praça de Iem
menha aonde as istio mais de sei mezes com grande tra
balho nas fachillas, ronda, e rebate', e na maJ:cha que
fez a Praça de Estremas s agregar ao Regimento da
dita Praça, e sendo A.lferes ficar de Guarnição ne11a, the
ser mandado para Villa Viçoza on1e se acbava o exercito
do Inimigo, e chegando o sen Esquadroefis da aval
Iaria thé a porta da dita ViUa adoude o Supe se achava
de Guarda, se lhe fazer excessivo fogo thé o fazer retirar,
e vindo o dito Inimigo aCamparce na A.tallaya dos Sa
pateIros a vi ta de Villa Viçoza assistir aos rebelin' que
se formarão de terra e fachina... n.

Esta nomeação no po to de Sargento-mór foi feita
(( para que o sirva por tempo de tres anuas, e o mais
emquanto lhe naõ mandar sucessor: com o qual posto
baverâ cento, e vinte mil reis de soldo cada anno na
forma que se declara na Provisão da data desta ... ) - O
CUII1tl)/'ClSSe da Patente é do Vice-Rei Vasco Fernandes
Cesar de klenezes e datado de 2ó de Junho de 1726.

Em seguida a esta Patente está lançada a alludida
Provisão da mesma data (V. pp. 2 1) que dobrou o
soldo do novo posto deste official; a de pp. 283, de 6
de 1:arço do anuo seguinte, ainda determinou que o
mesmo soldo lhe fosse pago, por ajuda de custo, desde
o dia do embarque em Lisboa.

pp. 281.-Provizam de smagde concedida a loão Frz
Gomes Sargento mar da. Cap"ia de Seregipe de
El Rey, sobre se lhe acrecentar mais secenta
mil rz com sesenta que tinha ficar em numero
de Cento, e vinte mil rs.

Da mesma data da precedeute.

E' a esta Provisão que se refere a Patente anterior
ela me ma data: (V. pp. 277).

Era expressamente vedado a todo os Governadores,
Capitães-mores e mais Ofliciaes em serviço nas Conquistas
UlbJ"amarinas o fazerem qualquer e pecie de negocio' e,
por esse motivo, haviam sido accrescentados o soldo
respectivos, para que podessem passar commodamente.
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João Fel'Dandes Gome requereu, pois, essa vantagem,
que a presente Provi ão lhe concedeu. - O mencionado
acerescimo era allnual e continuaria emquanto EI-Rei
nã.o maudasse o contrario.

Esta Provisão vem aJ iguada pelo Rei, e foi pas 'ada
em virtude de resolução régia de de Julho de 1725,
tomada obre Consulta do onselho Ultramarino de 10 de
lHaio de 1"23. - O 'wnprasse do Vice-Rei é de 25 de
Juuho de 1726. - Vide a Provisão immediata.

pp. 283.-Provizão de smagde concedlda a Ioão Frz Gomes,
Sargto mór da Capitania de Seregipe de EIRey,
Sobre venser o seu ordenado desde o dia que
se embarcar p" esta B.a

De 6 de Março de 1726.

João Fernandes Gomes achava-se então em Lisbôa,
prompto para embarcar·, e para o Brazil, afim de exercer
o seu novo posto; e, por ser pobre e não ter com que
fazer as despezas do transporte, reql1ereu e obteve a
mencionada mercê, que se costnmava conceder, por ajuda
de custo, ás pessôas que iam servir nas Conquistas.

Esta Provisão não é assignada pelo Rei, como o
titulo parece indicar; mas sim por Antonio Rodrigues
da Costa e pelo D.or Jo é Gome de Azevedo, Conselhei
ros do COllSelho Ultramarino, em virtude de despacho
do mesmo Conselho de 2 de Fevereiro de 1726. - O
OUl1tp1'asse do Vice·Rei é de 25 ele Junho do mesmo anno.
- Vide a Patente de pp. 277, e a Provisão anterior (de
pp. 281), que dizem respeito ao mesmo o:ffi.cial.

pp. 28s.-Patente de confirmação pr smag.de .concedida a
Luis de Andrade Pachequo no posto de Cap.m da
Companhia de Infantr." da ordenança.

De 20 de Setembro de 1724.

Provido pelo Vice·Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes naquelle po to da referida COlDI anhia cc do destri
to de anta Amaro, do Regimento de que he Coronel
Pedro da Silva Daltl'o ela Capitania de Serigipe de ElRey
que criou de novo por virtude de huã ... Pl'ovizaõ de vinte
de Inlho de mil sete entos e dezoito porque... aquelle
Governo Geral fezisse (sic) alistar toda a gente que havia
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na Cidade da Babia, e seu reconcavo capaz de tomar
armas e a de tribuisse em Regimentos, e Companhias e
em observancia da mesma provizão convir a ... Real ser
uiço dividir em duas companbia. de Jufanteria da Orde
nança do destticto referido, de que hê Capitão FI'. ro Lopes
de Carvalbo, e o do Regimento por ser mui dil1atado e
ter grande numero de Soldados... n. - Confirmado sem
soldo, e attendendo a « estar actualm. lC servindo... na dita
Companhia de Alferes com singullar procedimento... 'I 
O Clt1npmSSe é do mesmo Vice-Rei em 1. c de Julho de 1726.

Nas declarações finaes d'esta Carta Patente deu-se
uma pequena omissão, que vai supprida á margem,
pela mesma lettra com que e tá feito o registro.

Esta Patente, a immedia.ta, a Provisão que se lbe
egue, e as tres Patentes que occorrem depois della e tão

bastante deteriorada pela acção corro 'iva da tinta sobre
o papel; entretanto, no espaço por ellas comprebendido,
de pp. 285-300 ainda é possivel, com certo esforço a
leitura completa do texto.

pp. 289.--Patente de confirmação por smagcle que DEVS
ge, consedida a Sebastião Parve de Brito, no
posto de Capm de Infantr." da Ordenança.

De 3 de De7,embro de 172ií,

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernande e. ar de
Menezes naquelle posto da l'eferida Companbia cc do Regi
mento de que bê Coronel Pe Iro Barbosa Leal por ser das
priucipaes familias daquella 'apitania, e a informação
qne teve da... ufficiencia de sua pes 'oa, e se acbar vago
o dito posto por falecimento de eba tiaõ Pedrozo que o
exercia... 'I. - O ClL1npl'as e é do mesmo Vice-R i em 5
de Julho de 1726. - Não vencia soldo.

O texto da Carta está atacado pela, tinta, exc pto o
fiual (pp. 291) que se acba em melboI' estado.

Sebastião Parve de Brito ainda foi provido mais
tarde, pelo me 'mo Vice-Rei; no posto de Coronel do Regi
mento ele Infanteria da Ordenança, da apitania de Porto
Seguro, creado por Ordem Régia de 20 de Julho de
171 . - Vide a Patente de confirmação d esse posto,
datada de 30 d Janeiro de 1-2 e regi trada a pp. 502
el este mesmo Codice.
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29 r.-Provizão de mantim. to concedida ao
Viegas de Carvalho Vigr.o da Jgr.a de
O de Paripe.

De 5 de Abril de 1726.

O texto d'esta Provisão acha-o e em melhor estado
de conservação que o das Cartas anteriores.

O p.e JO'é Viegas de Carvalho era Clerigo do habito
de S. Pedro, e fôra provido pelo Tribuual da l\'Iesa da
COllsciencia e Ordens nagnella Igreja do Arcebispado da
Bahia, vaga Ior promoção do P.e Miguel Vieira }\{on
teiro. - A Pl'ovisão manda abona,r-lhe o respectivo man
timento), e traz as a signatl1ras de Antonio Rodrigues da
Co ta e do·D.or José Gomes de Azevedo, Conselheiros do

onselho ltramaríno. - O Olt11tpl'aSSe é de 8 de Julho
de 1726., '

Este Padre Viegas de Carvalho já era fallecido,
quando foi passada a competente Provisão de mantimento
a sen successor nesta mesma Igreja. Este foi o Padre
Ambl'o.Jo Corrêa de Souza; aql1ella traz a data de 29 de
Janeiro de 1728, e e tá registrada a pp. 622 d este mesmo
Co(lice.

O Padre Miguel Vieira Monteiro, de quem aqni se
falla, é o mesmo que fôra provido na Igreja de N. S. de

azareth do ItapeClL1'Ú de Si11ta, e que, por esse motivo,
obtivera a Prorisão de mantimen~o de 7 de Fevereiro de
1725 regi trada ne te Codice a pp. 173.

pp. 293.-Patente de confirmação por smag.de concedida a
Euzebio Mora de Pasos.

De 6 de Dezembro de 1725.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes esar de
lHelleze cc no po to de Cap.rn de huã Companhia de Infan·
teria da oruenallça (lo Regimento de que he Coronel Do
ming'os da Costa de Almeyda que vagou pela promoção de
Rim." (Hiel'oní11w) MOlltr.o que o exercia ao de Caprn moI'
da freo'. n de o. a Senhora do Desterro: )l. - Coniirmado

ll1 oldo e attendendo a (C estar actualmente seruindo de
lfel'cs da dita Companhia com boa sati fação... ». - O

CUlllp}'(lsse do me mo Vice-R i é de 29 le Abril de 1726.
O texto e tá muito atacado pela tinta.
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pp. 296.-Patente do posto de Cap.m moro da Freguezia de
São Gonçallo dos Campos da Cachoeira confir
mada por smag.e q DEVS g.dO, concedida. a João
Garcia Pinto.

De 9 de Novembro do dito anno de 1725.

E Patente de confirmação.
Provido pelo Vice-Rei Va co Fernandes Cesar de

Menezes naquelle posto da referida Freguezia ( do Re
gim. to de q hê Coronel Frau. co Barretto de Aragaõ, q va
gon por falecim. to de Manuel Coelho Mend ... ll. - Confir
mado sem soldo e por tempo de tres anno . - O Cnrn
prasse é do me mo Vice-Rei em 8 de Agosto de 1726.

O texto d' esta Carta ainda está mais deteriorado que
o das precedentes, achando-se o papel coberto pela fer
rugem da tinta.

pp. 298.-Patente de Confirmação por smagde concedida a
Verissimo de Campos de Carvalho do posto de
Sargento mar da freguezia de assa Senhora das
Brotas.

De 17 de Dezembro do mesmo anuo.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Feruandes Cesar de
ienezes naquelle posto da mencionada freguezia (( das

brotas do aminho grande, de que hê Capitaõ moI' Salva
dor Barbo a de Aguiar que vagou por Jozeph de Almeida
que o exercia ter excedido a licença de hum anuo para vir
a esta Corte (ele Lisboc~) ... 1) .-Oonfirmado sem soldo, e atten
dendo a (( ter seruido algum tempo no posto de Capitão
de Infanterüt da ordena,nça do Regimento de que h
Coronel J ozeph de .A.r. o Rocha com boa satisfa ão ll. - O
Cmnp1'Ctsse do mesmo Vice-Rei é de 8 de Agosto de 1726.

Esta Carta e tá nas mesma condições da anterior,
enão m?.ls estragada pela -D rrugem da tinta.

Foi e te me mo Veris imo de Campos de Carvalho
que obteve a Provisão Régia de 30 de Agosto de 1724,
(registrada a pp. 69 d'este odice)' a qnal lhe concedeu
por mai um anuo, a erventia do officio de Thesoureiro
la Alfandega da Cidade da Bahia, em que já fôra an
teriormente llrovido por dois annos pelo mesmo Vice-Rei.
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Com o nome de seu antecessor José de Almeida
existe ainda neste mesmo Codice (pp. 440), uma Provisão
de 10 de Maio de 1727, que lhe concede licença para
livrar-se na cidade .da Babia, por motivo de uma falta,
que' cOlllmettêra quaudo servira o offieio de Escrivão dos
Contos 'da Contadoria Geral da mesma cidade; de cuja
falta sahira culpado em uma devassa, que o Dez. ol

· João
Verissimo Robalo Freire bavia tirado dos OJ'ficiaes da
Fazenda na Babia.

pp. 3oI.-Patente de confirmação de smagde do posto de
Coronel da Ordenança dos de~trictos da Jacobina
concedida a Mel de Figr.do M.as

De 18 de Janeiro de 1726.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
lVlenezes «no posto de Coronel do Regimento de Iufan
teria da ordeuauça dos destrictos da Iacobina, que vagou
pela auzencia que fes Miguel Telles Barreto, por cauza
de varios crimes, que havia cometido, pelos quais foi
senteuciado na R. nm daqnelle Estado... ». - :ty.fanuel de Fi
gueiredo Mascarenhas foi confirmado sem soldo. _. O

nrnp"(tSse do mesmo Vice·Rei é de 3 de Agosto de 1726.
Esta Patente começa no alto da pago 301 e termina

no meio da pago 305, não existindo porém a folba que
devia conter as pp. 303-304.; entretanto o texto está com
pleto, iudicando que apenas se deu novo erro de pagi
nação; passando esta, por inadvertencia, de pp. 302
a pp. 305.

As folhas que contém as pp. 305-334 estão mnitis
. imo atacadas pela acção corrosiva dflJ tinta sobr.e o
papel e cobertas de feL'ugem; em quasi todas o texto
acha-F;e extraordinariamente mutilado, e em algumas
mesmo completamente dilacerado. - No fiual d' esta Carta
j~1. começam os e tragos.

pp. 30s.-Provizão de smagde que DEOS g.de concedida a
Dom Him.o (da Sz'!vei7'a) para passar a Corte
de Lix. a

De 27 de bril de 1719.

Dom Hierouimo da Silveira era Capitão de Iufau
teria da Cidade da Bahia e, por ter algumas dependencias
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que o chamavam áquella Corte pecliTa a referida licença,
que lhe foi concedida (C por tempo de hum anno com decla
ração que naõ vencerã olelo durante o tempo da licença."

Esta Pl'ovi!':ão não é assignada pelo Rei, como o
titulo parece indicar; mas por João Telles da Uva e
Antonio Roclrignes da Costa, ConselheiTos do Conselho
Ultramarino.- O C'wnpl'(( se do Vice-Rei é de... de go. to
de 1726.

Est{L muito atacada pela tinta. Em alguns logares
j{L é impo... ivel a leitura, por faltarem pedaços do texto.

pp. 307.-Alvarâ de mantimento concedido ao p.e Jgnacio
Jardim Vigr.° da Jgr.a de São Br. meu de Pirajã.

De 5 de Abril de 1726.

O Padre Ignacio Jardim era Sacerdote do habito de
São Pedro, e fôra provido pelo Tribuual da Ue a da Con
sciencia e Ordens naquella Igreja do Arcebispado da
Bahia, vaga por promoção do Padre Pedro Fernandes da
Costa..- A P"ovisão, que manda abouar-lhe o lD:anti
mento respectivo é as ignada por Antonio Rodrigues da
Costa e pelo D.or José Gomes de zevedo, Conselheiros
do Conselho Ultramariuo. - O OU1npl'asse do Vice-Rei é
de 2 de Setembro de 1726.

Muito atacada pela tinta. Tambem lhe falta. um
p qneno fragmento do texto.

O P. e Pedro Fernandes da Costa, de quem aqui se
fa.lIa, é o 111 smo que fôea provido na Igr~ja de ". S. da
Encamação de Pas 'é, e que, por e se motivo, obtivera
o AhT::Lrá de mantimento on Provi ão de 17 de ovembro
de 1724-, regi 'trado ue, 'te Coclice, a pp. 136.

pp. 308. --Patente de confirmação por smag.de que DEVS
gde, concedida a Bento Ferreira Martins' no posto
de Cap.m de Comp.a de Infantr.a da ordenança.

De 15 de Outubro (?) ele 1735.

Pi'ovido pelos Governadores do Estado do Brazil
naquelle po to da referida Companhia C( de todo o, o:ffi.
ciaes de jll tiça que há na Villa de Iagoar pe en
t 1'1110 do Regimento do Coronel l\Iauuel Pinto de Eça
criado de no,"o em ob 'e1'vau ia da.,. Provizão d vint de

1I~. 11. N.
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Iulho de mil seteCento e dezoito: ... ll. - A confirmação
foi feita sem solelo. - O Oz~1np1'asse do Vice·Rei Vasco
Fernandes Cesar de Menezes é ele 9 de Setembro de 1726.

Tambem está muito atacada pela tinta. Uma boa
parte elo texto já não existe.

pp. 3 I L-Patente de confirmação por smagde que DEVS
gde concedida a João de Freitas de Magalhaens
no posto de Coronel ele ln fan tr.a ela ordenança.

De 16 de Janeiro ele 1726.

Provido pelo Vice·Rei Vasco Fernandes Cesar de
:lVIenezes naquelle posto do referido Cargo « da Capitania
elo Espirito Sancto, que vagou por falecimento de Thomas
Ferreira J\fendes que o exercia n. - A confirmação foi
feita sem solelo e II attendendo a boa informaçaõ que o
Capitaõ moI' daquella Cal itania deu da sua sufficiencia,
e a... ter servido por espaço ele vinte, e tres annos... ll.

Está bastante elamnificada e. ta Carta pelos motivos
já apontados, não se podendo determinar com precisão
os motivos ela confirmação, nem tão pouco a data do
Gwnp1'a·se, que é do mesmo Vice·Rei. Grande parte do
texto já desappareceu.

pp. 313·-Patente de confirmação por smag.de concedzaa a
F1'an. co Perei7'a do Lag'o no posto de Sal/gento mór
da .fregztezz"a de São João da Ag·7.tafria.

De 25 de "ovembro ele 1725.

Tanto o titulo, que se restabeleceu pelo corpo da
Carta, como esta acham·se qna i illegiveis pela acção
corrosiva da tinta sobre o papel. A Carta está muito
mutilada, tendo JUesJUO elesapparecido a maior parte do
texto; entretanto, ainda se póele verificar que era Capitão
·m6r da mencionada Freguezia Pedro lY[iz' (~) Valente, e
que ella pertencia ao Regimento do Coronel Antonio Homem
da Fon eca Corrêa, e bem a sim que es e Regimento
fÔl'a cr ado de novo em ob ervaucia da Ordem Regia
de 20 de Janeiro de 1699. - Francisco Pereira do Lago fôra
provido pelo ""ice-Rei Va co Fernaneles Cesar de Menezes
que tambem a ignou o Gmnpl'ctsse d esta Carta Patente
eU).... cl SetembrQ de 1726. - ão vencia soldo nesse posto,
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pp. 3US.-Patente de C07zji1'1JZaçiio por smao-de concedida a
Fran. CO Jorge dos Sanctos da posto de sargento

mór da freg. a de S. Bartholol1zeu de P·irajá.

De 8 (~) de Março de 1726.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes naqnelIe posto da referida Fregnezia (C de que he
Capitaõ moI' Ignacio de MelIo de Vasconcellos qne vagou
por falecimento de Matl1ias Correa »).- A confirmação foi
feita sem soldo) e attendendo a (c ser sojeito de todo o
valIor capacidade, e a boa informação que houve da sua
snfliciencia) e... haner servido alguns annos de Soldado) e
Cabo de Esqnadra do Regimento da ItUlta geral do Comer
cio na Companhia de que foi Capitaõ Antonio Carvalho... I.'.

Tambem está muito deteriorada e mutilada pelo
motivo já indicado, não se podendo determinar com pre
cisão o resto do motivos da confirmação) nem tão pouco
a data do Oltrnpras e) que é do mesmo Vice-Rei e de Se
tembro, provavelmente do meslllo anno de 1726. - Esta
Patente foi passada por de pacho do Conselho Ultrama
rino de 26 de Fevereiro de 1726.

pp. 319.-Patente de conji1'71zação por smag.de que DEVS g.de

concedida a Baltlzazar de Carvalho no posto de
tenente-coronel.

De... de Julho de 1725.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes (C 110 posto de Thenente oron I do Regimento
de Inf~tnteria da ordenança do Destrito das Minnas do
Rio das Contas de que 11- Coronel Andre da Rocha Pinto
Creado de novo por virtude da... Provi ão de vinte de
Itilho do anno de mil seteCentos e dezoito ... ". - A con
firmação foi feita sem soldo e traz o 0lO1n!J?1·a.~8e .do mesmo
Vice-Rei) datado de 7 de Otltubro (~) de 1726.

Cumpre advertir que, no resumo do final da Patente,
o nome do oflicial agraciado é = Ballhezm' de 01tZ(t (le

Ca/'valho =, e não = Balthezw' de C'a/'valho =) como e lê
no corpo da me. ma.

E tá na me mas condiçõe da precedente) tendo
tambem desapparecido a maior parte do texto. - O titulo
foi recon tituido l)elo corpo da Carta.
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pp. 322.-Paten!e de conji7'mação por smagde que D: g.de
c07zcedzda a Manuel de souza Guimaraens no
posto de Capilão môr da Freg." de São Miguel
de Cotzgipe.

De 19 (?) de Dezembro do dito anno de 1725.

E ta Oarta e tá completamente (lilacerada, mal se
podendo ler apenas uma parte do titulo e o O!l?nlW((SSe

do Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de Menezes, que
é do 1. 0 de Julho de 1726.

pp. 325.-Patente de confirmação por smag.de concedida a
loão Teixeira de ALO no posto de Cap."' Enge
nhr.° da Praca da B.a

De 16 de Novem bro do mesmo anno.
J

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes naquelle posto leque vagou por falecimento de
Gonçallo da Ouuha Lima por concorrerem no dito João
Ferreira de Ar. o todas as circunstancias e partes neces
saria:;; para aqueUe emprego por ser cliscipulo do partido da
AuUa... daquella praça, e a boa informação que da sua
capacidade e inteligencia deu o M.· de Campo Rngi
nheiro Miguel Pereira da Oosta, e a... ter servido de sol
dado pago na Oompauhia de que hé Oapitaõ Franc

• Feliz
Botelho de Britto, do terço de que hé M. c de Oampo
João dos Sanctos Ala,... annos, onze mezes e Oatorze
dias, havendo se no disClU'CO do l'eferido tempo com boa
sa,tisfaçaõ... , principalmente na ocaziaõ em que acom
panhou... ao dito lVI. e de Oampo Enginheiro ... por ordem
do Governo Geral daqueUe Ei;tado... do Rio das Oontas
a examinar as Minas de OUTO que ne11e se hauião des
cnberto, sua qualidade, situaçaõ, Oaminhos e distancias

. aos portos do mar, para de tudo fazer mapa e reUaçaõ ...
em cqja jornada teve grande trabalho sem genero algum
de ajuda de cnsta, e depois tornou a acompanhar ao
me mo 11'1:." de Oampo Rnginheiro na ocaziaõ em que o dito
VRey, e Oapitam General foi a vezita do recoucavo da
Oidade da Bahia e a fortaleza do Morro de Sam Panllo,
da qnal til'on planta, as im da situaçaõ daque11e terreno,
e suas poucas deffenças, como da nova fortaleza, ou ba
taria que na ponta daqne11a barra se ha de fabricar o
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que tudo executou como lhe ordenou o dito ~p de Campo,
fazendo o tal ri. 'co com toda a perfeição, aseyo e Cer
teza, pela boa inteligencia que tem da arquitectura mi-

'li tal' : a istir por tempo de seis annos, qne tantos tinha
de discipulo do partido da Aulla naquella praça em cuja
fortificação se traba.lbava, .. ocupaudosse uella em muitas
deligencias por se fiar de sua inteligencia e inteira conta,
e dana ,'empre boa, e no di elUCO dos ditos annos ter
feito snce 'ivamente g.do numero de Mapas, e plantas,
todos com exacçaõ e acerto... ». - A confirmação foi feita
«com o soldo que llie tocar».

Tambem e.tá mnito deteriorada esta Carta pelo
mesmo motivo já meucionado, embora o texto e teja
llinito mais c0mpleto qne nas antel'iore, pois ainda se
póde ler o que fica tL'anscripto, e bem assim o OU1np1'aSSe

d aquelle Vice-Rei, qne é de 9 de Outnbro de 1726.

pp. 328.-Patente de confirmação por smagde que DEOS
g.de concedida a Vasco Pache'co de Castro do
posto de Cap. ~ de Infantr.a da ordenança.

De 16 (?) de Dezemhro do mesmo anno.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernaudes Cesar de
Menezes naqnelle posto « do Regimento de que h- Co
ronel Antonio Alz' da Silva que comprebende do destJ:.o
do Rio Verde atllé a Igreja do Orubu Criado de novo
por virtude da provizão... de vinte de Iulho de mil sete
Centos e dezoito...».- A confirmação foi feita sem soldo.
- O OU1n]Jrasse é do mesmo Vice-Rei em 20 de Julho
de 1726.

Esta Carta está muito atacada pela tinta e em
grande parte dilacerada, não sendo passiveI ler o' motivos
da confirmação.

pp. 33 [.-Provizão de smagde concedida a Manuel Velez
da Silveira, pa servir o officio de E~crivão dos
Agrauos e apellaçoens Crimes e Civeis da Ci
dade da Bahia.

De ... de ~rar90 de 1726.

E tá inteiramente destruicla na maxima pal'te e ta
Provi",ão) de sorte qne ao menor contacto lbe cabem os
pedaços; entJ.: tanto, ainda se pMe ler a data do Om1t'
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pl'asse do Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de Menezes,
lJue é lle 26 de "ovembro de 1726. Verifica-se tambem
que o mencionado oflicio era remunerado, e que lanuel
Vellez da Silveira já o estava exercendo quando foi pas
sada a Provisão, que lhe concede novo provimento «por
tempo de mais hum annon.

A pp. 175 d'este Codice ficou registrada outra Pro
vi ão Régia, de 8 de Fevereiro de 1725, que já lhe con
cedêra identico favor. Recorra o leitor ao texto 1 d' ella,
que deve, até certo pouto, uppru' a falta ou desappaJ:e
cimento d'esta, de que nos occupamos.

pp. 333.-Provizão de smagde que DEVS gde concedida a
Fran.co Ali Muniz Cap.m da Nau Nossa Senhora
do Paraizo e todos os Sanctos.

De 3 de Novembro de 1725.

Não está tão atacada pela tinta como a precedente
e outras, de que se fez menção; entretauto, está di

lacerada nos pontos principaes, de modo que não se póde
comprehender perfeitamente o texto. Parece que aquelle
Capitão devia levar a bordo da referida Nau o novo Go
vernador nomeado para o Reino de Angola, e que a
Provisão lhe concedeu licença para tocar em algum dos
portos da osta do Brazil e tomar carga para qualquer
do portos da metropole.

E 'ta Provisão é as iguada pelo Rei A termina do se
guinte modo na pago 335, que está relati \Talllente bem conser
vada: «Por despacho digo por rezolução de smagdc de deza·
ceis de Agosto de mil seteCentos e viute e sinco em con
sulta do Concelho VItr. o de onze do mesmo mez e anuo,
e de pacho do d. o Conc.· de tres de "Ouro o do d. o anno.{.

ntonio Roiz da Costa.{ Iozeph Gomes de Az. d0f. Reg. d"
a fs. 221 do 1. o eis de Provizoeüs da Secretaria do Con
celho VItr.O Lix." OCC.,I 12 de Nour. o de 1726{. Andre
Lopes de Laure./. Cumpras 'e e registesse. B." e Dez. ro 14
do 1726./. Vasco Frz Cezar de Menezes.f-

pp. 335.-ProuÍzào de smag.e que DEVS g.do concedida a
Gonçallo Pinto de Mendonça, p.a poder avogar
(sic) na Villa da Cachoeyra.

De 12 de Julho de 1726.
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Gonçalo Pinto de Mendonça era Licenciado em
Canoues, qne estudára durante seis auuos na niver i
dade de Coimbra, e, por ua muita pobreza, <elhe naõ fora
poci vel completar o de estillo para se formar». Indo para
a Cidade da B~thia, d' alli passára á Villa da Cachoeira,
o1;1de fixou residencia; e, como não houvesse alii lettrados
formado, obtivera do Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar
de Menezes licença para advogar na Dlesma Villa; mas,
Bendo e ta ele tempo quurtculo, era nece sario reformaI-a
todos os anuos: por i so pedira a EI-Rei Provisão para
advogar e1nqncmlo vivesse.-A Provisão ;faz-lhe mercê ((de
q ue poça advogal' nos auditorios publicos da d." Villa da
Cachoeyra, Reconcavo da Cidade da Bahya, dando pri
meiro fiança na forma da Ley."

Esta Provisão não é assignada pelo Rei como o
titulo parece indicar; mas por Antonio Rodrigues da
Costa e pelo D.or José de Oarvalho de Abreu, Conselheiros
do Conselho Ultramarino. - O OttmpTasse do Vice-Rei é
de 13 de Janeiro de 1727.

Regularmente con ervada ; mas a tinta já começou
a atacar o texto. De pp. 335 a 346 os estragos são muito
menores que nas paginas anteriores.

337.-Provizam concedida a Matheus Ribr.o soldado
desta Praça em que lhe Concede smagde baixa.

De 9 de Julho do dito anno.

Matheus Ribeiro, soldado da praça da Bama, obteve
licença do Governador D. João de Lencastro para dar
um homem por si e ficar livre do serviço militar; e ef
fectivamente deu por si José Falco, qLle falieceu no ser
viço; ({ e fazendose nova condução de gente se lhe tornou
assentar praça de novo na Oompa de que foi OaplU Ga
briel Barbosa Lobato· e recorrendo o Supp. e com novo
requerim. to para haver de se lhe conservar a sua baixa
se lhe mandou dar, e continuando o serviço na ordenança
te o po to dp. Cap. lU foi terceyra ves prezo, sentandoselhe
praça a qual estava continuando sem embargo de ficar
livre pela reffel'ida cauza; pedindo... em terminação do
seu serviço lhe mandas e dar baixa vi ·tas a circlllstancias
refferic1as e ser hum homem pobre, e carr gado de filhos,
annos e achaques.... lI. ~ A. Provisão (que lhe concede o



454

requerido), é a signada. por Antonio Rodrigues da Costa
e pelo D.or José de Carvalho Abreu, Con elheiros do Con
elho UltTama6no. - O Ownp)'C/,sse do Vice-Rei é de 20

de Janeiro de 1727.
E ta. Provisão está mui to atacada pela tinta, mas

ainda é po ivel fazer leitura completa do texto.
Sobre este mesmo 1VIatheus Ribeiro, que serviu «na

ordenança te o posto de Cap."')), encontram-se mais al
gumas informações na Patente de confirmação de pp. 239
d' este Codice, concedida a Antonio Cardoso Garcia em
30 de Novembro de 1725, por de 'pacho do Conselho Ul
tramarino de 3 de Outubro do mesmo anuo. Da leHura
d es e documento tiram-se as seguinte consequencias:
-1.", que l\Iathens RibeÍl'o fôra Capitão da Companhia
de Infanteria da Ordenança dos Homens Pardos, no Re
gimento da Praia da Cidade da Bahia, de que era Co
Tonel Domingos da Costa de Almeida; - 2.n, qne succe·
dêra a João de Velasco, por deixação que este fizera do
mesmo posto; - 3. n, que fôra nelle provido havia mais de
cinco annos, isto é, em epoca anterior a 3 de Outubro
de 1720 (porque o despacho do Couselho Ultramarino re
lativo áquella Patente é do mesmo dia e mez de 1725);
- 4.·, que não fôra e e provimento confirmado pelo Rei;
- 5. "', que lhe succedêra ne se posto o Alferes da mesma
Companhia Antonio Cardoso Garcia, provido pelo Vice-Rei
Vasco Fernandes Cesar de Menezes, e confirmado pelo
Rei em 27 de Janeiro de 1726; - 6.", que o mesmo ia
theus Ribeiro devia, ser homem pctrdo.

pp. 339.-Provizão da serventia do officio de Gllardamor
do Tabaco desta Cidade concedida a Custodio
Roiz Lima.

De 12 de Janeiro do mesmo anno.

Para que «( sirva por tempo de mais tres annos
e emtauto naõ maudar o contrario o ofl'. ° de Guardamor

de lUar do tabaco da Cidade da B. n que vagou por falle
imento de Ioaõ de Couro Carneyro.))-Esse officio tinha

o ordenado de 200 000 rs. annl1ae .
Esta Provi ão foi mandada passar «( em virtude da

ley de vinte quatro de Iulho de mil seteCentos e treze
por Moi Lope de Lavre e Luis Garcia de Bivar De-
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pntados da Iunta da dministração do Tabaco.» - Traz
as assigllatnl"as de João Rodrigues Pel'eira e Lniz Garcia
de Bivar (sendo que aquelle figurou em lagar de Uannel
Lopes de Lavre), e foi expedida por despacho da mesma
Junta de 20 de Outuuro de 1725. - ão tem Cnmpras e
do Vice-Rei.

Está uas mesmas condições da precedente.
Este João de Couro Carneiro, antecessor de Cu to

dia Rodrigues Lima no mencionado oflicio, é o mesmo
Coronel do Regimento de Infanteria ela Ordenança do
Districtos do Cayl'lí. e Boypeba, de quem tambem se trata
na Patente de pp. 412 d'e te Codice, a qnal confirma a João
Teixeira de Sonsa por sen substünto naquelle po to. 
Vide, nesse lagar, a nota relativa á epoca da sna morte.

pp. 341.-Patente de Confirmação de smage
, q DEOS g.d

do posto de Sarg. IO mar da Villa do Porto Se
guro, concedida a loão Gomes Daniel.

De 15 de Dezembro de 1725.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
l\Ienezes, qne tambem as ignon o Cnmprasse em 14 de
Fevereiro de 1727.-A. vaga den-se pelo fallecimento de
Francisco Dantas Barbosa.

E 'ta Patente não é de confil'rJwção (como se declara
no titulo), mas de nomeação sem soldo e por tempo de
tres anuas, attendendo ao dito Daniel «hauer eruido
algnns annos em os postos de Alferes, e' Capitão da Or
denança da Companhia da d." Villacom boasatisfaçaõ... ».

Está mais damuificada qne as Provisões anteriore .
Faltam-lhe me mo alguns pedaços do texto.

pp. 343.-Patente de Confirmação concedida a Manuel
Peixoto Bezerra no posto de SarglO môr da
freg." de Nossa Senhora do Desterro do OutrO

redondo.

De 8 de l\'Iarço de 172ê.

Provido pelo Viee-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Uenezes naquelle posto da referida Fregnezia «de que
he Capitão mar Mannel Vieyra da Costa do Regimento
do Coronel Miguel calmou de A.lmeida que Oriou de novo
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em observancia, da... Carta de laneiro de mil seis centos
noventa e nove por que... aquelle governo geral Criasse
em eada hua das Freguezias que hã pello Certão da Ca
pitania da Babia, hum Capitão moI' e mais Cabos de mi
licia para com elles se evitarem os repetidos, e escan
dallosos delitos que nellas se cometem por falta de não
bauer qm lhes administre ju tiça: I). - O 0U1np'l'a8Se é do
mesmo Vice-Rei em 26 de Março de 1727.-Esta confir
mação foi feita sem soldo.

Esta Carta está muito atacada pela tinta, mas ainda
é possivel fazer leitura completa do texto.

pp. 347.-Provizão de smag.de concedida a Bento de Britto
da Serventia do officio de Escrivão dos Orphaons
da Villa de São Br.meu de Maragogipe, Comarca
da Cide da B.a

De 17 de Setembro do mesmo anno.

Bento de Brito havia sido provido na serventia d'a
quelle Officio, por tempo de um anuo, pelo Vice-Rei e
Capitão General de mar e terra do Estado do Brazil, e o
estava exercendo com bom procedimento.-Esta Provisão
Regia concedeu-lhe a referida serventia (epor tempo de
tres annos com declaração, que no fim delles contribuhirã
com a terça parte de tudo o que render dentro do dito
tempo o referido officio, para o que darâ fiança idonea... ').

Comquanto não venha mencionado o nome d'aquelle
Vice-Rei, deve ser Vasco Fernandes Cesar de 1\'Ienezes.
- O Owl1tp1'Ct8se é d esse mesmo Vice-Rei em 23 de Abril
de 1727.

E ·tá muitó mais damnificada pela tinta, que as ano
teriores. A ferrugem d'esta começou a destruir o papel,
mas ainda se consegue ler regularmente.

pp. 349.-Patente de confirmação por smagde concedida a
Sebastião Gomes Correa Brabo.

De... de Janeiro de 1727.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
l\1enezes <mo posto de Cap.DI da Companhia de Infanteria
da Ordenança do destrito do Iguape do Regimento de que
hê Coronel Franc. o Barretto de Aragaõ, que vagou por
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fallecilllento de Luiz de Figueiredo Adorno:l1.-A conm
mação foi feita selll soldo.

O final d'esta Carta (pp. 351-352) está de todo
consulllido pela tinta e dilacerado, de lllodo que não se
póde ler a data da Patente, nelll a do OU1npm-se do
llleSlllO Vice-Rei. COllltudo vê-se que o Despacho do Con
selho Ultramarino é de 29 de Janeiro de 1726 ou 1727.

pp. 353. -Provizão de concedida a Miguel Fer-'
reyra.

De 4 de Outubro de 1726.

:M:igllel Ferreira fÔl'a praça de artilheiro da COlll'
panhia do Capitão Manuel Pereira Ferreira, na Cidade
da Bahia, e se lhe dera baixa por incapacidade physica

. elll lllostra geral de 17 de Julho de 1713. Para livrar-se
dos vexames das ordenanças,. pretendêra e conseguíra o
posto de Ajudante da Freguezia de São Pedro, que estava
exercendo quando fÔl'a novamente obrigado a sentar
praça elll Janeiro de 1715 ; cc a qual com efi'eito se lhe
sentara tao' somente pela oCasiao' de prezulllÍl' hiria aquella
praça inimigo» ; e, por verificar-se que era quebrado de
alllbas as virilhas, se lhe tornára a dar baixa elll :M:ostra de
16 de Janeiro de 1726.

Esta Provisão confirma as lllencionadas baixas pelo
motivo da allndida incapacidade. Não traz a régia ru
brica, mas sim as assignaturas de Antonio Rodrigues da
Costa e do D. UI" José de Carvalho Abreu, ConselheÍl'os do
Conselho Ultramarino. - O (}u1np1-asse do Vice-Rei é de
22 de l\faio de 1727.

De pp. 353-362 o texto está belll conservado.

concedida a Franc.o Hen-smaCTde
bpp. 355. -Provizam de

rriques.

De 23 de Julho do meSlllO anno de 1726.

Francisco Henriques represen.tára ao Rei (eque estando
servindo na Cidade da Bahya em Praça de Artelheiro na
COlllpanhya do Capitao' :M:anuel Pereyra Ferreyra da guar
niçaõ della, se lhe dera baixa em seu assento por despa
cho do 1\'Iarques de Angeja, sendo VRey, e Capitaõ Ge
neral de mar, e terra do Estado do Brazil, e do Pl'ouedor
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môr da fazenda delle, por ser provido pelo AUmini tra
dor que fora da lunta do Comercio em a ocupação de
1\1.0 Ferreiro da Ribeira das ""aos da mesma administra
ção, em cujo exerci cio tem contiuuado com aquelle zello,
e satisfação que he notaria, e constava da Certidão que
ajuntou do Comissario das fragatas da Armada daquella
Cidade, e por oLltra fez prezeute em como se acbava com
hua. rotura na verilba esqnerda que o priva de todo o
exercicio, e por' que sem embargo de estar exercitando a
dita oCupação de lH" Ferreiro, e padessera a referida
queixa, o obrigão em ocazioefis de fainas a exercitar a
ourigação que teve de Artelbeiro com o pretexto de naõ
ruo 'trar a dita baixa confirmada, .. lI, pedira Provisão de
cOl1firma~'ão da baixa. - E ta manda cc que em acto de
lastra se lhe dê baixa da referida Praça de Artelbeiro

que exercita, vi ta a sua incapacidade que tem para poder
contínuar. ))

ão é as igllada pelo Rei, como o titulo parece indi
cal'; mas sim por Antonio Rodrigues da Costa e pelo
D.or Jo é de Carvalho Abreu, Conselheiros do Conselbo

ltramarino. - O Oumpl'asse do Vice-Rei é de 21 de
Maio de 1727.

pp. 357· -Patente de confirmação de smagde do posto de
CapOl mar da Freguezia de Jezus Ma Jozeph
provido em Ioaquim de Brito de Carvalho.

Da mesma data da precedente.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes naquelle posto da referida freguezia cc da Capi
tania de Seregipe de ElRey, que vagou p'or promoçaõ de
lVlanuel Nunes Coelbo que.o exercia passar ao posto
de oronel de bum Regimento de Infanteria da orde
nança :)l. - Confirmado sem soldo cc por tempo de tres
~tnnos, no fim dos quais se lhe tiranl. rezidencia )1. 

Entre os motivos da confirmação lê-se: cc ••• e a me bauer
ervido na Praça da Ba aIgun s annos com a de soldado

pago Sarg. to do numero da ompn do Capm Tbeodozio

1\Ianuel de Lima do Terço novo da guarnição deTIa de
que entaõ bera M." 'de Campo Ant. o Soares da França e
d Sargento do numero da Compll do mesmo M" de ampo
com boa ati façaõ, procedendo com ella na occazialll em
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que o Coronel P.o Baebosa Leal por ordem do d. o VRey,
e em observancia da que tinha minha' fora a .Tacobina
a crear hua' Villa e a examinar as Minas do ouro da
queUe destrito, em cuja occaziaõ o acompauhou em todas
as dillig'::' que no discurso de onze mezes fes hauendose
com m,to zello, e promptidaõ sem embargo da fl'agozi
dade das Serras, em que teve m. to trabalho, e algum
risco, II - O Omnpj'((8se é do mesmo Vice-Rei em '27 de
J'lfaio de 1727.

pp. 360. -Patente do posto de Cap.m de Infanteria da Or
denança dos destritos do Rio Real e Lagarto da
Capnia de Serigipe de ElRey, provida por smag.de

em Antonio Telles de Menezes.

De 24 de Agosto do mesmo auno.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
J'lfenezes, que tambem a$ ignou o Oltmp1'a8Se d'esta PCltente
ele eonji)'l1utção em... de Juuho de 1727. O referido po to
não vencia soldo e vagára pela ausencia que d aqueUes
districto fizera Manuel Corrêa da Rocha (que o exercia),
por er culpado de uma morte.

de Dez.or da Rellação da
L.do Pedro de Freitas Ta-

pp. .363, -Carta de hum Lugar
Bahya concedida ao
vares Pinto.

De 13 (~) de Setembro do dito anno.

:Nomeado poe EI-Rei D. João V I aL'a um dos loga
re' de Dezembal'gadol', que então se achavam vagos na
quella Relaçã.o « ,e llaõ tendo entrancia no lugares do
numero, servirâ, em hum dos dou Lugares supranume
rarios que fLú 8eruido mandar Creal' de novo,. e' em qual
quer delles o fará por tempo de seis annos, e alem d Ue
o mais que houver por bem em quanto lhe não chegar
sucessor... Jl. - Vencia o ordenado de 600, 000 r .

Nesta OaJ'tct lê-se que o referido Licenciado havia
servido « com boa atisfação em dous Lugare de 1 tras
que ocupou sendo o ultimo o de luis dos orphaofí nestas

idades de que deu boas rezidellcia ... ll. - O Olt1np)'a.~se

do ice-Rei é de 9 de Junho de 1727.
Vide a C'WÜI immediata (de pp. 366), datada de 7



480

de AbrE de 1727, que o nomeou Proctu'ador da Corôa na
mesma Relação. - Vide ainda o Alvará de mantimento
ou Provisão de pp. 405 d'este Codice, datado de 28 de
Janeiro de 1727, que lhe concedeu o ordenado e manti
mento correspondentes ao referido Cargo de Dezembargador,
determinando além d'isso que lbe fossem estes pagos, por
ajuda de custo, desde o dia em que se embarcasse de
Lisboa. - Cumpre, porém, aélvertir que esse Alvará foi
passado a favor de = Ped1'O de Pl'eitas Tavares =, com sup
pressão do appellido = Pinto =, que se encontra nas
duas Cartas de nomeação acima indicadas.

De pp. 363-372 recomeçam os estragos causados
pela tintà, pelo que o texto d'esta Carta e das tres imme
diatas acha-se damuificado' entretanto, ainda se p6de ler
mais on menos regularmente.

pp. 366. -Carta do Lugar de Procurador da Coroa Conce
dida a Pedro de Freitas Tavares Pinto.

De 7 de Abril de 1727.

Com exercicio na mesma Relação da Babia, de que
fôra nomeado Dezembargador pela Carta antecedente (de
pp. 363), datada de 13 de Setembro do anno anterior. 
Vencia outro ordenado por esse novo cargo.-O OU1np1'asse
do Vice-Rei nesta Cw·tet é tambem de 9 de Junho de 1727.

Está damnificada, sem prejudicar a leitura.
Sobre o mesmo Pedro de Freitas Tavares Pinto,

vide ainda o Alvan'L de mantimento on Provi ão de 28 de
Janeü'o de 1727, que tambem occorre registrado neste
Codice, a pp. 405.

pp. 368. -Carta de hum Lugar' de Dezor da Ram da Rel
lação (sic) concedida ao Baxarel Andre Ferreira
Lobato Lobo.

De 3 de Abril do mesmo anno de 17.-7.

omeado por El-Rei D. João V, para a Relação da
Bahia, na me mas condições com qne foi passada a Carta
do Licenciado Pedro de Freitas Tavares Pinto (pp. 363
d'este Codice).- Vencia tambem o mesmo ordenado.

"e ta Carta lê-se qne o referido Rei Lobato Lobo
havia bem ervido (C pos Lugares que ocupou sendo o
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vItimo o de Oorreg. r de Lamego de que deu boa reziden
cia)l. - O Cumtpmsse do Vice-Rei é de 10 de Junho de 1727.

Vide a CcwtcL immediata (de pp. 371), datada de 7
de Abril de 1727, que o nomeou Ouvidor Geral do Orime
da mesma Relação.

Quanto á conservação, está um pouco mais estragada
que a precedente.

pp. 371. -Carta do cargo de Ouv.or geral de Crime da Rel
lação da Bahya concedida a Andre Ferreyra Lo
bato Lobo.

De 7 de Abril do dito auno de 1727.

Pela Ca1'Ú/, antecedente (de pp. 368) viu-se que o
mesmo B.el Lobato Lobo já havia sido nomeado Dezem
bargador d'aqueDa Relação em 3 do mesmo mez e anno.
- Vencia outro ordenado por este novo cargo. - O Cwrn
prasse do Vice-Rei é tambem de 10 ele Junho de 1727.

Damnificada, sem prejudicar a leitura.

pp. 373. -Carta de hum dos Lugares de Dez.or da Rellação
da B." concedida ao Bax.e' Pedro Velho do Lagar.

De 9 de Agosto de 1726.

Nomeado por RI-Rei D. João V, nas mesmas condi
ções em que foi passada a Oarta do Licenciado Pedro de
Freitas Tavares Pinto (pp. 363 d'este Oodice). - Vencia
tambem o mesmo ordenado.

Nesta a.da lê-se que o referido B.c l Pedro Velho
do Lagar havia bem servido IC nos dous lugares que
ocupou, sendo o ultimo o de luis de fora de Torres Vedras
de que deu boa rezielencia ". - O CU1np1'CLSSe do Vice-Rei
é de 10 de Junho de 1727.

Vide a GcwtCt immediata (de pp. 375), datada de 5 de
Abril de 1727, que o nomeou Dezembargador dos Aggra
vos da mesma Relação.

De pp. 373-378 o texto está bem conservado.

Dezembargador de
Velho do Lagar.

pp. 375. -Carta de hum Lugar de
Agravos, concedída a Pedro

De 5 de Abril de 1727.

Oom exercicio na mesma Relação da Bahia. - Pela
Carta antecedente (de pp. 373) viu-se qt!e o mencionadQ
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R el Pedro Vellio uo Lagar já havia sido nomeado
Dezembargador d'aquella Relação em 9 de Agosto do
anno anterior. - Vencia outro ordenado por este novo
cargo. - E ta Carta de Dezembargador elos Aggravos
não traz o Cmnpnt·se do Vice·Rei.

pp. 377. -Carta de hum Lugar de Dez.or dos aggravos. Con
cedida a Domingos GIz' Santiago.

De 7 de Abril do mesmo anno.

Com exercicio na Relação da Bahia, de que já
havia sido nomeado Dezembargador por Carta de 12 de
Agosto de 1726, que occorre registrada a pp. 382 d' este
mesmo Livro. - Veucia outro ordenado por este novo
cargo,

As folhas que contêm as pp, 379-380, 381-382
e 383·384 e tão muito mutiladas e bastante estragadas
pela acção corrosiva da tinta sobre o papel. Por esse
motivo não se podem ler as ultimas declarações dos
1'eglstraclos d'esta Ca1·ta, nem averiguar a data do um~·

Pl'Ct·se do Vice·Rei, que se acham na parte superior
da pago 379.

pp. 379. -Carta de hum dos Lugares de Dez.or da E.a que
nella estão (vagos), concedida ao E.e' João Leal
da Gama.

De 8 de Ago to de 1726.

.r omeado por :EJl·Rei D. João V, ua mesmas con·
diçõe com que foi passa la a Carta do Licenciado Pedro
de Ft'eitas Tavares Pinto (pp. 363 d'este Codice).-Vencia
tambem o mesmo ordenado. - O Cttmpm,Sse do ice·Rei
é de 11 de Junho de 1727.

Esta Cw'tCt occupa as pp. 379, 3 O e 381 e, pela
razã.o já indicada, está quasi completamente dilacerada.
Entretanto, ainda e poude apurar o que fica dito, e
bem a im que o mencionado Re' João Leal ela Gama
de empenhou os eus deveres nos logares que serviu
(dos quaes deu bôa residencia), sendo o ultimo o de
Juiz de fóra de.. ,

a occa ião em que se imprime este volume já se
não pó le ler o titulo d e ta Carta, o qual, todavia,



463

estava completo qnando foi classificado o Oódice (antes
de 18 2). .

Em relação ao nomea.do, vide, a PI. 428 d'este
Ooclice, a Provisão de 30 ele Janeiro de 1727, que lhe
cOllcedeu o mantimellto correspoudente ao seu lagar ele
Dezembargaelor. - Vide ta.mbem, a pp. 6.<15 do mcsmo,
o Alvará Regia de 10 de Abril ele 172 , que o ]lOmeOU
Superintendente do Registro e Arrecadação do tabaco
da Oapitania da Babia; logar que elevia exercer em
quanto servis'e o de Dezembargador. - Aquella Provisão
foi pas. ada em iaVaI' do = Dez. o,. digo D.oI· João Leal da
Gebl1ub e Ataide =, com accrescimo elo appeUido ===Ataicle=,
que se nrLO encontra. no nome com que foi passada esta
Carleb de nomeação. No Alvará está snpprimido o mesmo
appel1ielo no titulo, ma' no texto vem accrescentaelo.
:Não resta, pois. a lllenor elúvida de que os tres elo
cnmentos se l'eferem á mesma pessôa..

pp. 382. -Carta de hum dos Lugares de Dez.or da RelIação
concedida ao Bacharel D.oS GIz' Santiago.

De 12 de Agosto do mesmo anno.

Nomeado pOl' El-Rei D. João V, para a RelaçtLO ela
Babia, nas mesmas condições com quc foi passada a
Oarta do Licenciado Pedro rle Freitas Tavares Pinto
(pp. 3U3 tl e. te Oodice). - O ('wnprCt-8o elo Vice-Rei é
de ... de Junho de 1727.

E ta Chrtcb occnpa as I p. 382, 383 e 3 ± e, pela
rilZrLO já indicada, e tá qunsi completmuente dilacerada.

Vide a Oarta de 7 de bril ele 1727, (anteriormente
registrada a pp. 3(7), que nomeou Dezembargaelor elos
Aggravos da dita Relação este mesmo Rei Domingo
GonçaJ vea Santiago.

pp. 385. -Patente de confirmaçao por smagde que Ds' g.de,

Concedida a Ioão da Costa Silva no posto de
Cap l1\ mar da Capnia de Seregipe de EIRey.

De 11 ele go. to elo mesmo anno.

:N rLO é Patente ele oOll:fi1'1J1[(,ção, como se lê no titulo,
mas sim ele nomeação ]]aqllelle posto cc para que o sirva,
por tempo de tre . annos, e o ma.is emquanto lhe não

::11. B. N. 30
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mandar sucessor, e que com elle haja quatro Centos mil
reis de soldo por anno ... J>. - João da Costa Silva devia
jurar na Chancellaria, e fazer d elle o preito e home
nagem a El-Rei, nas mãos do Vice-Rei Vasco Fernandes
Cesar de Menezes. - A Patente foi passada em virtude
de resolução régia do 1.° de Agosto de 1726, tomada
sobre consulta do Conselho Ultramarino de 3 de Junho
do mesmo anno ; - o juramento foi prestado na Chancel
laria-mór da Côrte e Reino em 17 de Setembro d'esse
mesmo anno; - e o Gmnpm,sse do Vice-Rei traz a data
de 14 de Junho de 1727. - Não occorre, porém, a
declaração, nem a data do preito e homenagem.

Nos motivos da nomeação lê-se: - cc tendo respeito
a Ioão da Costa Silva me hauer seruido no ... da
Armada e no da Innta do Comercio geral, e na Capi
tania do Ceara, e Rio grande por espaço de mais de
vinte e quatro aunos, desde o de seis Ceutos, e noveuta
e dous thé o de mil seteCentos, e vinte e hum, em
praça de Soldado, Sargeuto, e nos postos da Ordenauça
de Thcnente, Capitaõ de Cavallos, Sargento moI' das
Entradas, Coronel de Auxoliares, e ultimameute de Pro
uedor da fazenda da Capitauia do Rio grande, e no
discurço do referido tempo se embarcar na armada qne
no anno de mil seis Ceutos, noventa, e dous foi a correr
a Costa, e recolhendosse continuou o seruiço thé passar
para o Regimento da Iuuta do Comercio geral, donde
se embarcou em quatro armadas que farão de Comboy
ao Brazil em que se houve com grande zello, e vallor
principalmeute na peleja que no anuo de mil seis Centos
noventa e sete, se teve com quatro Naus de Mouros, e
hiudo a Capitania de Pernambuco, passar para o Cearfi,
recouduzindo as couzas necessarias para a fuudação da
Igreja; e Sendo Thenente de Cavallos foi por cabo de
trezeutos homeils de Socorro Contra o Gentio que estava
aSolando o Povo da Ribeira de Iagoaribe levando con
sigo a sua custa as moniçoeils necessarias para~, sua
deffença e passando a Capitão de Cavallos se achar no
choque que houve com o Inimigo em que se lhe tO?non
huã preza de Cento, e onze Tapuyas fora mortos, e
feridos que ficarão. no Campo, mostrando Sempre grande
vallor e fedelidade, e sendo pronido no posto de Sar
gentomor das Entradas lo Certão, 'er' mandado a Per-
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nambuco distante daquella Capitania......... a sua n ta,
dar conta ao Governador......... (da 1'evolta?) qu fez
hum Capitão de Infanteria e seus soldados que hauiaõ
hido de prezidio para a Fortalleza do Ceara contra o
Capitão moI' e despois marchar por cabo de quarenta
Soldados, e Indio' a Ribeira do Curari a acudir aos
mOl'adore. que se acll:wão sercados do Inimigo o qne fez
a sna Custa com muito trabalho, e risco de vida" acome
tendo o Inimigo com tanto impeto que o fes por em
fugida, ficando com sosego, e liures daquella operçaõ,
gastando nesta Campanha mais de trinta dias: e Sendo
provido no oflicio de Prouedor da fazenda do Rio grande
no anno de mil ete Centos, e treze o exercitar thé o
de mil seteCentos e vinte e hü com grande Cuidado, e
zello do men seruiço asim na arecadação da fazenda
real, como em fazer augmentar o preço do Contrato dos
Dizimos reaes daquella Capitania e da do Ceará que fez
arematar com grande crescimento, fazendo Cobrar as
dividas que se deuiaõ a fazenda real com o que se fez
pagamento ao Terço do Assit de sinco annos que hania
se lhe não pagaua, e em tudo o mais e houve sempre
com singullar procedimento". ».

As duas primeiras paginas em que estí'L lançada
esta Patente (pp. 385 - 386), acham-se muito damnifi
cadas pela tinta; entretanto, ainda foi possivel transcre
veI-as quasi completamente. - De pp. 387 em diante o
texto el:'tá regularmente conservado.

pp, 389. -Patente de smag,de passada a fauor de Manuel da
Mota CaneIlo, do posto de Capitão da Campa. de
Infanteria da ordenança.

De 30 de Dezembro de 1725.

Provido, pelo Govemo Geml que foi do Estado do

B1'azil naqu lle posto da referida ComI anJiia « do Ri,
gimto de que h-Coronel Ioseph Feli Bezerra Peixoto
do arebalde da CiClade da Bahia que vagou pela pro
moção de Hieronimo Monteiro da Rocha que o exercia
pas ar ao de C:lpitaõ de outra Companhia ... l>. - Este po to
não vencia oldo.

Entre os motivos exarado' nesta arta Patente ele

conji1'maçâo lê-se: (( como tambem por me haver ruido
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na Provincia de entre Douro e minha no posto de Alferes
ie hua' Oompanhia. de auxolial.'es de que era. Capitaõ
Vitoriauo Rebelo do Terço do M.· de Campo Marcos Ma
lbeiro Pereira achaudosse com a sua Companhia no
tempo da Guerra proxima passada em todas as oCazioefis
que foi chamado para as praças de Fronteira, oude
asistio vinte, e tres mez~s e Catorze dia ; e na Praça
da Bahia alguns anuas, ocupando os postos de Saro'ento
Supra, na Comp." do Capitaõ Bento Correa, de que hê
M.· de Campo Ioão do' Sanctos Ala, e de Sargento supra
da do dito M.· de Campo, e de Sargento do numero da,
do Capitaõ Ioão Soares Gano do mesmo 'rerço, que actu
almente estáJ exerceudo com boa satisfação ... )l. - O Own
P1'C(,8S0 do Vice-Rei é de 18 de Junho de 1727.

pp. 392. -Patente do posto de Capm. do Forte' Sao' PEhlipe
digo São Phelipe São Tiago da Ribr. a da Cicle da
B.a por smagde que DEOS g.de concedida a Manuel
Pr.a

De 23 de Janeiro de 1727.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
'fenezes, na vaga que se deu pelo fal1ecimento de Ignacio

Rodrigues Ohaves. - Nomeado por El-Rei D: João V,
com o soldo que lhe tocasse, « attendendo ao do l\'fanuel
Pereira ... haver seruido mI, dita praça por espaço de
nove anuas, onze mezes, e quatro dias eifectivos com a
de Soldado, e Alferes, haveudosse no referido tempo com
muito zello em tudo o de que foi encarregado ... llrinci
palmentc na ocazião e111 que por ordem do Conde do Vi
mieyro, Governador, e Capitão General, que foi do dito
E tado, embarcou na Fragata Nossa Snar' da Palma, e
São Pedro a correr aquella Costa, por andar infestada de
hum Pirata, que nella tinha feito varias insultos, sendo
nomeado no po to de Alferes de hua' Companhya que
foi de guarnição na dita fragata em cujo projecto se de
tiverão qnarenta, e oito dias, e executou tudo o que se
lhe encanegou, havendosse com grande cuidado, e vigil
lancia : )l. - O Omnpl'a8se do mesmo Vice-Rei é de 11 de
Jnnho de 1727, endo a Patente passada por Despacho
do Conselho Ultramarino de 19 de Dezembro de 1726.
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Este Capitão ~M~an1lel P6I'e'Í,1'(L não póde ser o mesmo
Manuel Pel'eyra, Capitão de Infanteria da Ordenança do
Regimento do Coronel Seba tião da Rocha Pitta, (a que
se allude na Patente de confirmação de pp, 257 d'este
Codice, cone diua a FrancLco Gonçalves Neves) ; porque
o segundo já era fallecido antes de 20 de Janeiro de 1726,
data da confirmação do seu substituto no mesmo posto.

pp, 395. -Patente de confirmação por smagde que DE\TS
g.de concedida a João Correa de Mattos.

De 3 ele Dezembro de 1726,

Provido pelo Vice·Rei Vasco Fernaudes Cesar de
l\Ienezes cc no po to ele Ca.pitão da Companhia de Infan
teria da 01' ienança do destricto de l\faragogipe do Regi
mento do Coronel :Mjguel Calmou de Almeida que Vagou
por falecimento de l\Iannel AI:l Vara.jam que o exercia ... JI.

- Confirmado sem 'oldo, e attendendo ao seu bom proce
dimento, cc como o tem mostrado no discurço de mais de
dezoito a.nnos que tem ocupado este mesmo posto com
boa sati 'facaõ e hauer tambem sentido o posto de Alferes
da mesma Com panhia)l. - O Cmnpl'asse é do mesmo Vice
Rei em 18 de Junho de 1727,

pp. 398. -Provizaõ de smagdc concedida ao Dezor Alexan
dre Botelho de Moraez.

De 20 de Julho do dito anuo.

l\1:anda atisfazer ao referido magistrado cc pelia fa
zenda real da B. n a; quantia que faltar para inteyra Sa
tisfação das Propinas que venceo eruquanto seruio o
do Lugar ue Dezembargador da Rellação da B. n11. - Esta
Provisão não é assignada, pelo Rei, como o titulo parece
indicar, mas sim por .Antonio Rodrigue da osta e pelo
D. DI' José de Carvalho Abreu, Conselheiros do Conselho
Ultramarino, sendo o Clt1npraSSe do Vice-Rei de 1 de
Junho de 1727.

Botelho não fôra pago cc por nao haver dinheyro na
despeza daquella Rellaçao' I) e, por e se motivo, requereu
a D. João V o mencionado pagamento, allegando varias
precedente', lU que c( fora enuLlo mandar lue pela real
fazenda do Estado do Brazil fossem pagos varias Ministros



468

das Propinas que se lhe esti\ es~em devendo, assim
ordiuarias como extL'au.onliual'ias por estas se rcpu
tarem por Ordenado, e Congrna sustentação dos Mi
nistros : ll.

pp. 400. -Carta do Cargo de chanceller da R.am da Bahya
concedida ao D.or Luiz Machado de Barros.

De 26 de Fevereiro de 1727.

E 'ta Carta foi passaüa em virtule de resolução ré
gia de 3 de Agosto de 1726, e não traz o Cwnpra-s6 do
Vice-Rei, sendo a ultima declaração a do juramento, que
é datada de = Lx.· oriental 3 de Abril de 1727 -/- =, e
a iguada por = Joaõ Roi;;' P.ra =

O D.or Luiz Machado de Barros era Dezembargador
da Casa da Supplicação, e foi então nomeado por D. João V
Chanceller. da Relação da Babia, com o ordenado que lhe
pertencesse, « por tempo de seis annos, e alem d'elles o
mais que houver por bem emquanto lhe naõ mandar
sucessor n. -- Vide a Provisão ünmediata (de pp. 403), que
lhe concedeu seiscentos cruzado' de ajuda de custo.

pp. 403. -Provizão de smagde concedida ao D.or Luis Ma·

chado de Barros chanceler da Rellação deste Es

tado pa se lhe dar de ajuda dcusto seisCentos

Cruzados.

De 15 de lHarço de 1727.

Aquella qnautia devia. er paga na Bahin.
E 'ta Provi 'ão não é assigllada pelo Rei, como o titulo

parece indicar, mas sim por Antonio Rodrigue da Costa
e I elo D.or José de Carvalho Abreu, onselheil'os do
Con elho IDtramarino. - O CU1nlJl'aSS6 do Vice-Rei é de
7 de Julho de J727.

obre a nomeação de Chan 'eller da Relação, vide a
Carta precedente (de pp. 400).

pp. 405. -Alvará de mantimento concedido a. Pedro de
Freitas Tavares.

De 28 de Janeiro do dito anno.

P dro de Freita Tavares fôra provido pelo Tribunal
do Dezembargo do Paço em nm logar de Dezembargador
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da Relação da Bahia. - E ta Pl'ovisão manda (C que com o
dito Lugar vença o seu ordenado e mantimento que por
rezão do dito Cargo lhe hê diuido na mesma parte onde
o leuão os mais Dezembargadores da dita Rellaçao e que
lhe seja pago do dia qne de ta Corte e embarcar para o
Estado do Brazil por ajuda de custo." - É a ignada
pOl' ntonio Rodrigues da Co ta e pelo D.or José de Car
valho Abreu, Conselheiro do Conselho Ultramarino. 
O Cwnpmsse do Vice-Rei é de 10 de Julho de 17",,7.

E te Dez.o r Pedro de Freitas Tavares é o mesmo
Pedro de Freitas Tavare' Pinto, cuja Carta de nomeação
para Dezembargador d'aquella Relação já ficou regi trada
neste me mo Codice, a pp. 363, com a data de 13 de
Setembro de 1726, e que ai nda obteve, em 7 de Abril
elc 1727, outra Carta nomeando-o Procurador da Corôa na
mesma Relação. (Vide e ta ultima a pp. 366 tambem
deste Codic .) -- A suppressão do appellido = Pinto ~=

neste Alvar{L ou Provi ão não póde trazer dLlvida séria
sobre a identidade da pessôa que obteve as duas Cw·tC18,
com a que conseguiu este mesmo Alvará de 28 de Janeiro
de 1727. A data d' e te acha-se comprehenclida entre as
datas das duas Cal'tas que trazem aquelle appellül0. Em
segundo logar estas receberam o Cwnp"Ct-Se do Vice·Rei
em 9 de Junho de 1727, e o do Alvará é de 10 de Julho
do mesmo anno; portanto os tres documentos são da
mesma epoca: e, como não consta que houvesse ne se
mesmo tempo dois Dezembargadores da Relação da Bahia
com tal simiJhança de nome, é claro que o tres docnmen
meuto contemporaneo se referem á mesma pe sôa. 
Além d'isso, suppre sões similhantes encontram-se ainda
em outl'OS documentos d este Códice, e nõtavelmente nos
que se referem aos Dezembargadores d' e sa epoca e ela
mesma Relação.

pp. 406. -Provizão de smagde, concedida aos P.es da Comp"
de IEsvs, sobre não serem despachadas as suas em
barcaçoens, e que as Fortalezas lhes não ponhão'
impedim.'o q.do sahirem.

De 16 de Setembro de 1718.

Foi passada por despacho do Conselho Ulliramarino
tambem da mesma data. - Traz a régia rubrica.
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o Padre Antonio de Andrade, da Companhia de
,Te. u· Pl'oc'ul'ador geral da Província do Brazíl, repl'e~

.. ])túra a El-Rei D. João V « qne estanuo a dita na
Pro\ríncia de 1'osse de não uespachar algn'a . embarcaçoeíi ..
que tem necessaria para o seu maneyo e serlliço, como·
São Sumaquas pertencentes aos Colegi s que sel" em de
conduzir lhes os mantimentos da uaS lauras, e huã Fra
gata I ertenccnte a toda a. Provincia .. , que serue de lenar
o Provin ial Vizita lor, e mais Colegio digo, e mais Reli
giozo que s mmlao de huiis Colegio para outro, evi·
tallll0 a fazenda Real os gastos de dar Nauio, e manti
mento por estas vizitas, e mudanças como por Provizão .,.
estã ol'denallo tendo ô a obrigac;aõ de noticiar ao Gover
nadol'e., e mai ministros o quando as taes embarçaéns
(slo) haõ de partir para terem temI o tIe escrever e de as
mandaI' vezital' "131' se lev5.o alguã couza prohibida 131'

Yinc10sse del!as muitas vezes como tinha sucedido para
levarem de lnm's Capitauias para ontra a Caza da :M:oeda
Govel'lladore , e 1Uinistro.' de j u tiçu. em algum outro
emolumento, ou interesse mais que o de... serllÍrem.
Tin1Ja sucedido de quatro anuos a esta pal'te obrigarem
ao ditos Padre a de 'pachar assim a sua fragata, como
as Sumaqua' com nota,vel dis1endio cb sna pobreza, e'
tI ll'imento do seu Gou, o pelas dillaçoefis: cusLos, e l1es
pa 'hos que e1'ão muito frequentes: pedindome o liura 'se
c1a operçaõ (8ic) dos despacbos das ditaI:; suas embarca
S'oens' como sempre havüLõ ido ... )l.

E la Provi ão mauda « luiral' (li mI') aos Padres ela
Companllia de IEsvs da, 'apitania da Bahya da operção
de despachnl'em as suas mbarcaçoefis conservando-os na
na antiga lOS e com obrigação porem de darem parte ao
'0\ ernador, apitaõ General do Estado do Brazil da

]la,rtiüa <las <litas SlUL.' eD1bal'ca~oeii.s para onlenar a For-
taU za lhe não pODu:l0 embar "O, e transportarem sendo
llece ',al'io algll:i:i Ministro', ou officiaes que forem em.,.
s ruiço, e se averigoar se lev~o bomiziados ou dezerto
l' .») - O CUJ)/P)'((8 e do Vice-Rei é de 14 de Julho de
de ln~7.

Em l' lação á Companhia de Jus, ex.'istem ainda
n 'te me m odice dua' Pl'ovisõe' concedidas ao PI'O

rlllcial ela Pl'ocin i(~ elo BI'((' il em 2 e 27 d bril de
17~7 (VitIe pp 4018 e 420). - São relativas ao arrenda-
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mento, demarcação, medição e tombo das terras perten
centes aos Collegio da mesma Companhia, e bem assim
á e cripturação de livro especiaes para o lançamento do
mesmo Tombo e los respectivo Auto e E'cripturas que
se tives em de lavrar.

pp. 409. -Provizaõ de smagde
, concedida ao Dez.or Manuel

da Costa Bonicho; sobre se lhe ficarem devendo
na Rel1açaõ deste Est.a da B." o resto das = pro
pinas que venceo.

De 25 de Iarço de 1727.

O Dezembargador Bonic1Jo era credor de 732 600rs.
({ de resto das propinas que ven 'en nos seis annos em que
naqnella Rellação seruio», e pedira que se lhe manda' e
pagar pela Fazenda,. Real a referida importancia, como' já
se havia feito com outro.. Mini tros da me ma, Relação.
- A Provi ão manda {( lue não havendo dinheiro nas
despezas que se restitua a fazenda real assy' este dr. °
como o mais que se tem pago aos mais Ministros pela
fazenda real da Propinas qne se lhe mandarão pagar por
ella», e accrescenta: {( ... pela qual com conhecimento de
recibo do do Dez.or seri:i. levado em conta ao Thezou
reiro, Almox.o ou recebedor de minha fazenda a quantia
que lhe pagar, e constar não tiver cobrado ... I).

Esta Provisão não é assignada pelo R,ei, como o titulo
par ce indicar, mas por Al;1tonio Rodrigues da Costa e
pelo D.or José de Carvalho Abreu) Conselheiros do Con
selho Ultramarino. - O OIMJI!J.JI'ct,Sse do Vice-Rei é de 14
de Julho de 1727.

pp. 4 l I. -Patente de Confirmação por smagde
, concedida a

Paullo Pr." Soares no posto de Cap.m de hu'a
Comp" de Infanteria da ordenança do Terço dos

homens pretos.

De 2~ de Maio de 1726.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes esar de
l\Ienezes, que tambem as 'iguou o Ownp/'Clsse d esta Patente
ele confil'lnação em 7 de Julho de 1727. - Confirmano
( em soldo) attendendo a {( ter seruido por e paço de onze
anuos sinco mezes, e quatro dias, effectivos, de Soldado,
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Cabo .de Esquadra Sargento Supra, e Capitão de Cam·
panha com bom procedimento ... )1. - Esse Terço era da

idade da Bahia e do Capitão·mór Miguel de Sousa de
astro; o po to, a que se refere a Patente, vagára pela

promoção de Mauuel Ribeiro a Capitão de outra, Com·
panhia.

pp. 4 1 3. -Provizam de smagde
, concedida a Antonio da

Costa Lx." da Serventia do officio de Escrivaõ da
descarga da Alfandega.

De 5 de Abril de 1727.

a proprietario d'es e afficio na Cidade da Bahia era
Luiz José Soares, que obtivera faculd.ade para nomear
serventuario, e, havendo nomeado ao referido Antonio da
Costa Lisboa, este pediu e obteve a necessaria Provisão
Regia de serventia, que foi passada por tempo de tres
annos e com o ordenado que lhe tocasse. - a Ownpl'((,8se
do Vice·Rei é de 3 de Julho de 1727.

Esta Provisão começa na pago 413, in·fine, e termina
no alto da pago 418, não existindo porém a folha que
devia conter as pp. 415 e 416; entretanto, o texto da
Provi ão está completo, indicando que apenas se deu novo
erro na numeração das paginas) passando esta, por inad·
vertencia) de pp. 414 a pp. 417.

pp. 418. -Provizam de smagde
, concedida ao Prol!. aI da

da Comp" de IEsvs.

De ",8 de Allril do mesmo anno.

Por parte d' aquelle Provincial da Provincia do
Brazil cc se reprezentoll que o Colegios da mesma Com
panhia tem varias terras de seus Dotes e legados de que
fazem arendamentos, e outros Contratos, e eompoziçoefis
sobre os ben s, e mal' negocios pertencentes a adminis
tração dos ditos Collegios de que hé percizo fazeremsse
escripturas publica, e porque sucede que pelo desCurço
de annos e cliver idade de servintuarios que entrão nos
offieio de tabaleaefis das notas, e pouca Cautella, e cui
dado na Guarda dos liuros, e principal mente das notas)
e ponca ealltella digo e principalmente do tempo em que
não Hão obrigados a eonservallo perdersse a memoria das
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rotas escriptma com pmju:izo grande do rotos ollegios
e dos mai contrahentes o que se podia evitar conceden
dolhe faculdade para que cada hu' do' ditos ollegios
possa ter limo do tombo rubricado pelo 1\'1inistro, que eu
fosse seruido no qual se lanssem todas a Escripturas que
tocarem aos taes Collegio feitas pelo Taballeaõ, ou Ta
baleaefís a que tocar, do qual se tirem os treslaelos neces
sarios por officiaes publicos par.... que faça feé em Iuizo
e fora elelle, pedinelome lhe fizes e merce concederlhe a
dita graça ... J>. - A Provisão determina (C que os Ouvi
dores das Comarcas do Brazil possão rubricar os Lhu'os
das Escrit.llras que lhes aprezenta com os Reytores dos
Collegios da Compauhia para servirem de notas para as
Escriptmas que tocarem a cada hum dos Colegios no qual
as lançarão os rrabaleaen's publicos qual o Reytor escolher,
o qual o Tabaleaó será obrigado a lançar as Escriptmas
no seu liuro de nottas para que huás e outras tenhão
a mesma fé, e as partes extrahilias como lhes paresser. »)

Esta Provisão não é assignada pelo Rei) como o
titulo parece indicar, mas por Autonio Rodrigues da osta
e pelo D.or José de Carvalho Abreu, Conselheiros elo Con
selho Ultramarino, e foi passada em virtude ele despacho
d esse Conselho ele 24 do mesmo mez e anno. - O wn
prasse do Vice-Rei é de 1 de Julho de 1~2'7.

Vide a Provisão immeroata (de pp. 420), concedida
ao mesmo Provincial e referente ao mesmo assumpto. 
Vide ainda a Provi 'ão de 16 de Setembro de 1'718, que
tambem occorre neste mesmo oroee, a pp. 406, l:L qual
foi passada, a requerimento elo P. e Antonio de Andrade,
Procnrador Geral da Provincia do Brazil, em favor dos
Padre ela mesma Compauhia re identes na Capitania ela
Babia, livrando-os (C ela operção ele despacharem as
suas embarcaçoefís ... ».

pp. 420. -Provizaõ de smagde
, ao Prou. al da Companhia de

IEsvs da Provincia desta Cid." da B.a
De 2'7 de Abril do mesmo anno.
Por parte elo mesmo Provincial ela Provincia do

Brazil se repre entou a El-Rei (C que para paz, e sosego
dos ollegios da me ma Provincia, e evitar duvidas e
contendas com os arcos confinantes 0111 as terras dos
ditos Collegios lhe era neces aria licença ... para tombar,
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e demarcar as terras que tem de seus Dotes e legados,
segundo os titullos e escriLl.uas ql1e aprezentar ao l\'[iuistro
que... for servido nomear para fazer, a demarcação e
tombo, en l'e as terras, e fazendas do Collegios, e as dos
Arcos com elles confinante .. , pedia lhe nomeasse l\'[inistro
para a dita medição ... ll. - A Provisão manda « ao Ouui
dor geral da Comarca da Bahya, vã pe soaI mente fazer
medição demarcação e tombo das terras do Colegios do
Sup. 'll e deterlDina, com todas as minucias, o processo
a eguir na mediçr~o e demarcação das mesmas terras,
confrontação e a sentamento dos marcos divisorios, escl'Í
ptlU'ação do' autos re 'pectivos e do livro especial do
Tombo (em cujo principio e devia l'egistl'ar esta Provi-
ão), e finalmente na solução das dLlvidas das partes

confinantes e na uos casos de suspeição.
E ta Provi ão não é a 'ignada pelo Rei, como o

titulo parece indicar, mas silll pelos me mos Conselheiros
que já foram mencionados na Provisão anterior (de
pp. 418 ), e por despachó da mesma data. - O CU111/fJ1'aSSe

do Vice-Rei é ainda de 28 de Julho do mesmo anno,
Vide a alludida Provisão, que trata do mesmo as

sumpto; e ainda a de pp. 4.06 (tambem d'este Codice),
que traz a data de 16 de etembro de 1718 e foi passada
em favor do' Padres da C.ompanhia residentes na Capi
tania da Bahia.

pp. 423, -Patente de confirmação por smagde concedida a
Fr. cO Iorge da Rocha no posto de Capitão mar
da Freg." de Nossa senhora do Rozario extra
muros desta Cid:

De 27 de Setembro de 1723,

ProviJo pelo Vice-Rei Va co Fernandes Cesar de
l\'[ nezes que taUlbem assignou o wnprasse d' esta Patente
de coufu'mação em 18 de Julho de 17~7. - O referido
po to fôra creado então e não vencia oldo. - A con
firmação foi feita por tempo de tres annos, attendendo
a er o dito Rocha « pessoa de vallor capacidade, e me
recimento, e ser hum dos Sogeitos que voluntariamente
conCOl'reo Qom o Donativo de duzentos mil reis para se
continuar a construção da fragata nossa Senhora do
Limamento que se fabricou na Ribeira daquella Cidade 'I.
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426. -Provizão de smagde que

Domingos ele França.

De 9 de Maio ele 1726.

DEVS O" de
b'

concedida a

Domingos de França, morador na Cidade da Bahia,
sentira praça de Artilheil'o el'aquella Cidade, por ordem
do Governador D. Lourenço ele Almada, que depois lhe
mandára dar baixa por estar servindo como oflicial ele
ferreiro nas obras da Ribeira; «e ne ta forma se hauia
consernado th- o prezente, e pela mesma rezão se acha
matriculado na Companhia éla Ribeyrn, na qual acode aos
rebates (\ a todas ftmc~\oefís militare>; como 'e uia dos
despachos elo lVlarques de Ang da, do Conde de Vimieyro,
e tambem elo VRey, Vasco Frz Cezar de fenezes, que
os mandou cnmprir, e ordenon que uão fosse o ssup. te

obrigado a aclarar praça ... )l. - Achando-se casado e Coom
quatro filhos menores, l'eql1ereu por medida preventiva
a presente Provi ão, que manda «( se ob erue o despacho
elo VRey ... e senão proceda contra o Sl1p.e emquanto es
tiver oCupado nu seu afficio nas ... obras. ))

E ta Provisão não é assignada pelo Rei, como o
titulo parece indicar, mas por Antonio Rodrigues da
Costa e pelo D.r Jo é Gomes de Azevedo, Can elheiros
elo Conselho Ultramarino, em virtude de despacho d'es:le

ouselho de 30 de Abril do mesmo anuo. - O mnprasse
é d'aquelle Vice-Rei em 1 de Junho de 1727.

pp. 428. -Provízao de mantimto concedida ao
D.or Ioaõ Leal da Gama e Ataide.

De 30 de Janeiro de 1727.

Dez.or diO"o
b

E assignada por Antonio Rodrignes da Costa e pelo
D.OI' J o ~ de Carvalho Abreu, Conselheiros do Conselho
Ultramarino. - O CmnlJ1'as e do Vice-Rei é ele 23 de
Junho de 1727.

Esse D. r João Leal da Gama e Ataide fôra provido,
pelo Tribunal do Dezembargo do Paço em UIU logar de De
zembargador da Relação da Bahia. Esta Provisão manda
« que com elle vença o mantimento que lhe he ordenado
o qual começará a vencer por ajuda de CUl"to desde o dia
que daqui se embarcar, e lhe serâ. pao'o pela mesma parte
em que o Sao os mais Dezemba.rgadore ela dita Rellaçaõ.)l
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E te D.or João Leal da Gama e Ataide é o mesmo
ReI João Leal da Gama, cuja Carta de nomeação para
Dezembargador d'aquella Relação já ficou registrada neste
me mo Codice, a pp. 379, com a data de 8 de Agosto de
de 1726, e que ainda obteve, em 10 ele Abril de 1728,
um Alvará Regio, nomeando-o Superitendente do Registro
e Arrecadação do tabaco ela Capitania da Bahia. (Vide
este ultimo a pp. 625 tambem d'este Codice.) - A sup
I ressão do appellido = Ataicle = naquella Carta de no
meação não pôde trazer dúvida séria sobre a identidade
e unidade da pessôa que recebeu os tres documentos.

pp. 429. -Provizão de Licença concedida por smagde que
DEVS gde a Theotonio de Souza Salgado.

De 31 de Março do mesmo anno.

Theotonio de Sousa Salgado, cc Sargento do numero
de huã elaS Companhias de hum dos Terços de que hé
M. e de Campo Joaõ dos Sanctos Ala)l, tendo varias de
pendencias a tratar na Côrte de Lisboa, pedira a indis
pensavel licença régia para ausentar-se por tempo de um
anno. A Provisão concede-lhe a licença pelo tempo reque·
rido cc com declaração que dlU'ante o tempo da sua auzencia
naõ vencerá oldo, nem tempo. )l

E ta Provisão não é assignada pelo Rei, como o
titulo parece indicar, mas por Antonio Rodrigues da

osta e pelo D.or José de Carvalho Abreu, Conselheiros
do Conselho UltJ;amarino. - O n111!J?I'((SSe do Vice-Rei é
de 19 de Agosto de 1727.

pp. 43 J. -Patente de confirmacaõ por smagde do posto de
Cap,m da Compa de Axoliares (sz'e) concedida a
Iozeph. Bapta Rolím.

De 13 de Fevereiro do me mo anno.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Ce ar de
Meneze.' naquelle posto da referida Companhia IC do des
tl,ito do rubú no Rio de Sáo Fran. ro do Rigimento de
qne 11- oron 1 Iozeph Gayozo de Peralta da Capitania de
Seregipe de EIRey, que vagou por falecimento de Antonio
da 1\Iotta Pinto que o exercia :'J. - Esse posto não vencia
oldo. - O Onmp1'asse é do mesmo Vice-Rei em 27 de

d Ago 'to de 1727.
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434. -Carta de húm Lugar de
Est.o da B.a por smag.de

Pedro GIz Cordro Pr.a

De 18 de Setembro de 1726.

Nomeado por D. João V nas me mas condições da
Carta do Licenciado Pedro de Freitas r.r:tvares Pinto (pp.
363 deste Codice). - Vencia tambem o mesmo ordenado.

Nesta C(wlct lê- e que o referido Rei Pedro Gonçalve
Cordeiro Pereira havi a bem servido cc nos Iugares que
ocupou sendo o ultimo o de Ouuidor da Bahia de
que deu boa rezidencia.») - O Cltlnl)/·a.~ e do Vice-Rei é
de 5 de Setembro de 1727.

Vide a Provisão de pp. 6,13 d e te Codice, datada
de 12 de Dezembro de 1727) que lbe concedeu o manti
timento correspondente a este mesmo cargo de Dezcm
bargador da Relação da Bahia. - umpre, porém, ad
vertir que essa Provisão foi passada a favor do =Dez. or

Ped1'o Glz COI'deYI'o =, com suppre ão do appellido =Pe
1'ei1'Ct=, que se encontra uesta Carta de nomeação.

pp. 437. - Carta da Propriedade do Officio de Escrivaõ das
fazendas dos defuntos e auz. tes Capellas e re
ziduos desta Cidade concedida a Bernardo Vieyra
de Mello.

De 17 de Janeiro de 1725.

Bernardo Vieira de lVIeDo, morador na. Capitania
de Pernambuco, era filho de outro do mesmo nome e
neto de Gonçalo Leitão Arno '0. E e officio pertencêra
primitivamente a seu Avô, a quem se I assára ada de
propriedade. Posteriormente o primeiro Berna~'do Vieira
de lVIello obteve Alvará de propriedade do mesmo officio,
lUa não chegou a eucartar- e nelle, nem pagou os di
reitos da. nomeação. Por morte d este foi pas ado a favor
do filbo outro Alvará régio de propriedade, que traz a
data de 21 de Outubro de 1720, e foi incorporado nesta
Carta de propriedade. O Alval'{L determinou que elle
]Jrestasse exame previo e que pagasse tambem o direitos
do encarte do pac. Satisfeita. esta ultima condição e
pro tado o exame exigido perante o D.r ntonio da unha
Silveira, Provedol' das fazendas dos defuntos e ausentes,
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CapeJlas e Reziduos de Pernambuco, passou·se·lhe então
a alludida Carta de propriedade, com ordemtdo e com
a declaração de que, querendo EI·Rei em algum tempo
tirar-lhe o diLo oflicio, ou extinguil·o, poderia fazel·o
livremente, sem que por i~so a fazenda real lhe ficasse
obrigada a satisfação alguma. - Esta Ca;rta fui lavrada
por de pacho da Mesa da Cousciencia e Ordens oe ]. o de
de Abril de ]724, e traz o Ctt1np1'CGSse do Vice·Rei de
15 de etembro de 1727.

pp. 440. -Proviza'o concedida a Jozeph de Almeyda para se
poder livrar nesta Cidade.

De 10 de Maio de 1727.

Jo 'é de Almeida representára a EI-Rei cc êj tirando
o Dez.'" roam Veri imo Robalo Fr. e devassa do' (sic)
oEfi ciaes da fazenda da Bahla sahira e1le supp. te culpado
por haueI' levado no tempo que seruio o oflicio de es·
criuaó do Couto da Contadoria geral daquel1a cidade
mais do que importaua a escrita dos traslados das coutas
que pe1lo dito Tribunal se I'emcteraó aos Contos deste
Reyno sem algúa má tençaó senaó pOl' se fiar nos es
crenen tes por quem mandou fazer os tai tre 'lados... e
,ÍLlntamente por ser grande a quantidade da escl'Íta; e
porque e]]e tinha Sati feito a quantia que hauia lenado
de mais de Cuja culpa esperaua livrarsse o que naó pocüa
fazer naqnella cidade sem faculdade ... e vindo a e te
Reyno lhe cauzalla graude prejuízo por Ser aly cazado
e coin muytas obrigações, ... pedia lhe oncedes e pro·
vizaó para se poder liul'ar na d," Cid. c da BalJ ia ... )l. 

A Provi 'ão manda dar-lhe livI'amellto d essa culpa na
quella cidade, cc sem embargo de vil' para esta Corte
(de Lisboa) a devas a clue tirou o Dez;embargador Joaó
Verissüno Robalo Freyre )l.

E. ta Provisão é a ignada por Antonio Rodrigue
da o ta e pelo D.or J o 'é de Carvalho e Abreu, Conse
lheiro do Cou elho IDtramarino. - O Gtt1npms. e elo Vicc
-Rei é de 19 de Setembro de 1727.

Falla-:e ainda do nome Jo é de Almeida na Patente
de 17 de Dezembl'o de 1725, que já ficou registrada neste
lU mo odice a pp. 298. Ella confil'llla a Verissimo de
Campo de arvalho no posto de Sargento-mór da FI' -
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guezia de ossa Senhora das Brotas do Caminho Grande,
de que era Capitão-mór Salvador Barbosa de Aguiar, e
accrescenta que esse posto cc vagou por J ozeph de Al
meida que o exercia ter excedido a licença de hum anno
para vir a esta orte (de Li~boa) ll.

pp. 442. -Patente de Confirmação por smagde concedida a
Io~o Teix. ra de Souza no posto de Coronel do
Regimento de Infantr" da Ordenança do destr.·
do Cayru, e Boypeba.

De 31 de Janeiro do mesmo anno.

Prov'ido pelo Vice-Rei Vasco Fe1'lutndes Oesa1' de Me

nezes, na vaga que se deu pelo fallecimento de João de
Couros Carneiro. -Confirmado (sem soldo), atteudendo a
«( haner servido alguns' annos de Alferes, e Capm de hua'
Oomp.· da ordenança do destrito do Jacaré, e sendo pro
vido em Capm de outra Comp' della do Regim. 1o do Co
ronel Ant. o Frr.· de Sonza servir com Patente minha
(do Rei) sinco annos seis mezes e vinte e oito dias effe
ctivos e de Administrador das Feitorias das Madr...... no
Cayrú que actualmente estã exercendo sete annos, des
mezes, e onze dias ... ll. - A confirmação ainda enumera
outros serviços que prestou naquelle ultimo cargo de
Admiuistl'ador. - O OU1nprasse é do ruesmo Vice-Rei
p,m 26 de Setembro de 1727, sendo a Patente passada por
despacho do Conselho Ultramarino de 14 de Janeiro do
mesmo anno.

.A Companhia do Regimento do Coronel Antouio
Ferreira de Sousa, de que este João Teixeira de Sousa
foi Oapit:10, era a Companhia de Infanteria da Ordenança
do Districto da Cachoeira do Jaquiriçá, na qual foi sub
stitllÍdo por André Ferreira Pinheiro, em epoca anterior
a 20 de Setembro de 1'725, - data do despacho do Con
selho Ultr'amarino relativo á Patente de confirmação do
mesmo Pinheiro ne se po to. - Nessa Patente, que traz
a data de 15 de Ontubro de 1725, e que occorre regis
trada neste mesmo Codice, a pp. 2·r accrescenta se que
o posto «( vagon pella promoção de Ioão Teixeira de
Souza qne o exercia ao de Thenente Coronel do destricto
da ""\ illa do Cayrú do Regimento do oronel Ioão de
Couro' Qrnr.O ll. - E de estranhar que e ta promoção

- ~t
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(a Tenente Coronel) não conste nos motivos, que ficam
acima transcriptos, da sua confirmação no posto de
Coronel, principalmente por terem sido feitas essas duas
promoções no mesmo Regimento de Carueu'o.

O que fica dito prova que a referida promoção a
T~nente Coronel foi auterior a 20 de Setembro de 1725.
Quanto á outra promoção antecedente, isto é, a de Capitão
do 'Districto da Cachoeira do Jaqniriçá, sabemos por esta
Patente (de pp. 442) qne elle serviu esse posto com Pa
tente Regia (C sinco annos seis mezes e vinte e oito dias
effectivos ». Se attendermos apenas aos elementos que
esta mesma Patente nos fornece para pouto de partida in
fallivel (31 ou 14 de Jaueiro de 1727), ella deve ser ante·
rior a 3 de Julho ou 17 de Junho de 1721; se, porém, com·
binarmos o texto d'esta com o da Patente de confirmação
de André Ferreira Pinheiro (de pp. 245) nesse mesmo
posto, teremos aquella mesma data de 20 de Setembro
de 1725 para limite extremo, a que não attingiu o seu
exercicio nesse posto; e, com esta nova base para a con
tagem do tempo que nelle serviu, a referida promoção
deve ser anterior a 21 de Fevereiro de 1720.

Por um processo semelhante, partindo da base que
esta mesma Patente de pp. 4402 nos fornece (as datas 31
ou 14 de Janeiro de 1727), poderemos assegurar que a
sua nomeação para Administrador das Feitorias Reaes
da Madeiras no CaYl'll é anterior a 21, ou mesmo a 4
de :l\'Iarço de 1719; por isso que naquellas datas estava
servindo esse cargo havia 7 annos, 10 mezes e 11 dias.

Tratemos agora do Coronel João de Couros Carneiro,
que tambem foi Guarda-mór do Mar do tabaco da Cidade
da Bahia. - Pela Patente de confirmação do seu successor
João Teixeira de Sousa (esta de pp. 442), vê-se que elle fôm
Coronel do referido Regimento de Infanteria da Ordenauça
dos Di trictos do Cayrú e Boypeba, e ainda que falle
cêra ne.<=: e po to em epoca anterior a 31 ou 14 de Janeiro de
1727. - Outro do.cumento d'este mesmo Codice faz recuar
ainda mais aqnella epoca: - é a Provisão de pp. 339,
exp dida pela Junta da Admini tração do Tabaco, con·
cedendo por 'fitais t1'es annos a ustodio Rodrigues Lima
a serventia d'aquelle Oflicio de Guarda·mór, (C que vagou
por fallecimento de Ioão de ouros Carneyro)l. - Sendo
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. . .
esta Provisão passada em 12 de ,Taneiro de 1726 e por
despacho da m.esma Junta de 20 de Outubro de 1725, é
claro qne o referido Coronel já era fallecido em epoca
anterior á ultima data (20 de Outubro de 1725). - Vol
temos agora á PateuCe de pp. 245, concedida a André
Fel'reira Pinheiro; em que se faUa da pt;omoyão de João
Teixeira de Sousa a Tenente-Coronel « do destricto da
Villa <'lo Cayru. do Regimento do OOI'onel Ioâo ele Oow'os
Oarnr.o ll, a qual, como já se disse, foi pa sada em 15 de
Outubro de 1725, por despacho do Couselho ltramarino
de 20 de Setembl'o <'lo mesmo anno. E' evidente que na
data d este despacho ainda não chegára a Lisboa a noticia
da morte de Carneiro. Devemo por i so suppôr que ella
era recente, e qne não podia ter occorrido' em epoca mnito
anterior á já mencionada data de 20 de Olltubro de 1725.

A nomeação de Custodio Rodrigues Lima nesse
Officio de Guarda·mór, POI' mais f;1'e.~ Cl1t1/0S; c( debaixo da
posse, e jnramto que ja delle tem ll, presuppõe, é certo,
nomeação ou exerci cio anterior na :ó?esma serventia;
mas esta podia ter-lhe sido concedida mesmo em vida
de Carneiro.

Note-se agora que a promoção de João Teixeira de
Sousa a Tenente-Ool'oltel d'esse Regimento foi anterior a
20 de Set.embro do mesmo anno de 172'5, e ql~e um mez
depois , a 20. de Outubro, já em conhecida em Lisboa a
morte do Coronel Carneiro. E' de suppor que aquelle
passasse a dirigir o Regimento desde a morte de Carneiro,
com a patente de Coronel passada pelo Vice·Rei Vasco
Fernandes Cesar de l\1:enezes (de que se faz menção na de
confirmação régia), ou mesmo sem ella, como substituto
nato de Carneiro. E isso parece fÓl'a de duvida, porque
na all udida confirmação (de pp. 442) se diz, ainda em
31 de Janeiro de 1727: cc que vagou por fallecimento de
Ioão de Couros Carneyro l) ; - o que exclue a hypothese
da nomeação de outro Coronel para esse Regimento
desde 20 de Outubro de 172- até 31 de Janeiro de 1727,

e mesmo em epoca anterior.

pp. 446. -Patente de confirmação por ~magde, concedida a
Antonio Pires Forças.

pe 8 de MarrO do mesnlO anIlO
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Não é Pntente de c01~fiTlna9ão~ com~ erradamente se
lê no titulo, mas sim de nomeação «( nó posto de Cap.w
mór da Capitania do Espirito Sancto para que o Sirva
em tempo de tres anuos, e o mais emquante lhe não
mandar sucessor, e que com elIe haja o soldo de tre
zentos mil reis em Cada hum anno pagos na forma das
minhas ordens', os quaes comescarã a venceL' desde o dia
que desta Corte sahiL' para a dita Capitania mór, e todos
os proes, e precalços que direytamente lhe pertencerem,
e gozarâ de todas as hOUl'ras, previlegios, liberdades
izeuçoel1s e fmuquezas que em rezão do do posto lhe
pertencerem. I)

Autonio Pires Forças devia jurar na ChancelIaria,
e Íé1zer o preito e homeuagem a Bt-Rei nas mãos do Vice
Rei do E3tado do Brazil ; mas não o fez no Brazil, e sim
em Lisboa, nas mãos do proprio Rei, como se veL'á
depois.

Esta Patente euumera longamente os seL'viços pres
tados pelo mesmo Forças, a sabeL': - «( haver seruido pelo
militaL' na Iufanteria nas Provincias detL'as os Montes
BeiL'a e Principado de Catalunha em pL'aça de Soldado,
Cabó de E3quadm, sargento do n.O e nos postos de Al
feres, e Capitão de Infantcria de pê, ele CavalIo das Pl'aças
ela Provincia detras os Moutes por espasso de vinte, e
quatro anuos oito mezes, e vinte, e dons diaz, delIes
seis annos, onze mezes, 'e doze dias de cabo de Esquadnt
tres anuas, hum. mes, e nove dias de sargento do numero,
seis mezes, e sinco dias de AlfeL'es nove anuQs, dez mezes,
e vinte, e quatl'o dias de Ca,pitão de Infanteria de pê de
Cavallo do primeiro de Outubro d~ séis Centos, e noventa
thé <> primeiro de Itllho de mil seteCentos, e quinze, em
qne se extinguio a sua Companhia aclaraudo praça de
soldado Infante em dezaceis de Feve~'eiro de mil sete-

entos, e c1ezacete em que :ficava continuando, em seis
entos noventa e dous maL'cha~' da Praça de EL'agança

para a de Almeida: asistir a entrada que fez a Serenis
sima Rainha de GL'an Bretanha DOllUa Catberina que
Sancta gloria haja neste Reyno pela Provincia qa Beira:
em mil seis Centos noventa, e tres hir' com o seu T~rço
a guarnescer as Iarinhas da Cidade do Porto, assistindo
na qe S~nGto 1\.udfe l?Ol·-·es:pa~o q(l tres mezes/ e l}0 dj -
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curço deUes fazer a sua obrigação em mil seteOentos, e
quatro, Sendo Sarg. to do numero, mãrchar para a Beira,
e estar de Guarruçaõ na Praça de Pennamacor hlUn mez,
acbarce depoiz no choque houve (sic) ~om o Ignimigo nos
Campos de l\Ionsanto, e na restauração daquella praça, e
na Campanba do Olltono do mesmo anno entrandosse
por Castella athé se chegar a vista de Oidad Rodrigo em
mil seteCentos e Seis no rendimento de Alcantara em
cqjos ataques aSistio hum dia hindo de a\ ançada a peito
descoberto adiante das batarias grandes procedendo vaI·
lerozamente, e estando DO mesmo anno d quartel no
Reyno de Vallença na Villa de Alia hir com a sua Compa
nhia guarnescer, e defIender o Lugar de Benafalim por estar
Vezinbo elas Fronk·· do Inimigo, e aSistir nelle vinte,
e Seis dias, acodindo aos rebates que houve no dito tempo,
em mil eteCentos e sete endo jã Alferes de Infanteria,
.estando duzentos Cavallos, e Sil1coenta Dragoens do Ini
migo de quartel na Villa de Ibi fazendo grande prejuizo,
hir com o sen Regimeuto a snspendellos, e pondosse em

. fugida rendersse jâ Villa jâ de ... Despoes desta facção na
batalha de Almança, ficando prizioneiro, e bem mal ferido
de hum braço, voltando no mesmo anno para este Reyno,
e eudo provido no po to de Ca.pitão de Jnfanteria de
hüa das Oompanhias de pé de Cavallo digo de Castello
de Gllarnição das Praça' da Provincia detrá os lontes
hir no auno de mil seteOento , e oito por ordem do Go
vernador deUa, e de Aleutejo a conduzir huã leva de
Cento, e vinte soldados pagos a entregar a ordem do
Conde de Sao' Ioao', em seteOento' e dez estando de
Guarnição com a sua compa.nllia no Castello de ..., e
entrando o Inimigo em Arguzelo sahir' a CoL'tarlhe o
passo perseguindoo. enforma que não largarão a preza
que levavão maz pozerã05se imper epitada (sic) fllgida,
ferindo alguns soldados, e CavaUos, e seglúndoos athé
entl'arem no Reyno de Castella: asistir tambem de guar
nição no mesmo anno na Praça de Alcanice quatro meze
doze dias, e no de mil seteCentos, e onze na de Puebla
quatro mezes e quinze dias, entrando, e sabindo de guarda,
fazendo rondas, e facbinas e obrando tudo conforme as
obrigacois (sic) do seu posto como bom soldado, e conti
nuando o seruiço athe o primr. o de Iulho le mil sete·



4ê4

Ceutos e quinze, em que se extinguio a sua Companhia,
aclaraL' praça de Soldado Infaute em dezaceis de Feue·
reiro de mil seteCeutos, e dezacete, e ficar continuando
o seruiço .. , I).

Pagou de novo direito 37$500 rs., dando fiança de
igual qtlantia e tambem do que teria de pagar pelo mais
tempo qu~ servisse, além dos tres anno da nomeação.

A Patente foi passada em virtude de Resolução Régia
do 1.° de Agosto de 1726, tomada sobre consulta do Con·
selho Ultramarino de 13 de ~ulho de 172-*, e por des
paeb,o do mesmo Conselho de 25 de Jaueiro de 1727. - O
juramento foi prestado na Chancellaria-már da Côrte e
Reino em 13 de l\Iaryo de 1727, couforme consta de uma
declaração assiguada por D. Miguel l\íaldonado, na qual
ainda se lê: l( Pg nada por hauer pago os direitos em
outra Patente que lhe não senúo ... ))

Convem ainda transcrever as seguintes declarações
finaes do registro d' esta Patente:

« Deselhe baixa. em seu assento, mantimento,
e se lbe fassa a passagem. Lix." Occidental 21 de Me!, de
1727 ./. Thomas Tei.rr leal./. :Na SecL'etaria desta Corte e
Provincia da estremadr." a f 17 V. o do 1.° 4. o da Companhia
de Cavallos do Cap. '" Tbomas Roii de AndL' ," do Regimento
da Cam." desta Corte de que hê Coronel o Brigadr. o Conde
de Arcos no ass~u do Soldado della Ant. o Pires Forças lhe
fica dado baixa, e feita a passagem vinte, e hum de lVlarço
de mil SeteCentos e vinte e Sete por virtude desta Patente
com baixa no mantimento, e pago de seus soldos Tbe o
dia ant.· Lix." OCC."I d." dia ./. Pedro Gomez de Pig. clo

./•••• ))

I( Aos vinte do mes de Marco do anno prez.· de mil
SeteCento , e vinte eSete .1. nesta Cidade de Lix." OCC."

1

em os pa sos da Ribeira desta Cidade adonde assiste o
mnito alto, e muito poderozo Rey Dom Ioão 5." J'osso
Senhor fez preito e homenagem nas suas reaes maon's
Segundo a, ordenança Antonio Pires Forças pela Capita·
nia mór do E-perito Santo em que bé provido pela Patente
atL'as escrita de '11be se fez assento no L. o das homenagens,
e assinolb com Diogo de l\fenezes, e Tavora, e. Luiz Iozeph
de Va c. los q se acharão prezentes neste acto, e de Como
fez o do preito, e bomenagem se lhe pa~sou esta Certidão
Lx. a occ.·1 vt 'upra Diogo de llIen(loç(~ Corte Real li.
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Em seguida a esta vem a ultima declaração: 
(C Cumpra..."8e e registesse B.a e Septr. o 25 de 1727 Vasco

Frz' C'ezar ele Menezes .{. "
O texto d esta Patente está damnificado pehl tinta,

principalmente nas duas ultimas paginas (451-452), em
que faltam alguns pedaços; entretanto, ainda se póde ler
mais ou menos correntemente.

A pp. 385 d'este Codice encontra-se outra Patente,
a esta semelhante, nomeando João da Costa Silva para
identico posto da Capitania de Sergipe d'EI-Rei, com o
soldo de 400$000 réis annuaes.

pp. 453. -Patente de confirmação por smagde que DEVS gde
provida em Alex! Cardozo Porto. no posto de
Cap.m de Infanteria da ordenança.

De 3 de Dezembro' de 1726.

Para uma Companhia (C do Regimento de que hé
Coronel Pedro da Silva Daltro da Capitania de Seregipe
de ELRej que vagou pela promoção de :N iculiao de Souza
Furtado que o exercia ao de Thenente Coronel de outro
Regimento: Il. - Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernaude
Cesar de Menezes, que tambem a siguou o C'wnprasse
d'esta Patente de confirmação em 30 de Setembro de 1727.
- Na coufirmação (sem soldo) vê-se que esse O.fficial estava
então cc servindo de Thenente da Tropa de avalios de
que hê Capitão Antonio de Almeida Valladão l).

Em relação a Nicolau de Sousa Furtado, vide a Oada
de 25 de Abril de 1724 (registrada a pp. 1M d'este Codice),
pela qual foi nomeado proprietario dos oflicios de Tabellião
do publico, judicial e notas, e Escrivão dos Orphãos da
mesma Capitania de Sergipe d El-Rei, que haviam per
tencido a seu pae :Manuel de Sou a de A~evedo.

pp. 456. -Carta de propriedade do Juis dos digo do ofhcio
de Iuiz dos orphaofís da Cap."ia do Esperito Sancto.,
concedido a An. to de souza Brandão.

De 10 de Julho do mesmo anno.

Est-a nomeação fôra primitivamente feita por Manuel
Garcia Pimentel, quando Donatario da referida Capitania
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(depois incorporada na Corôa), e passada por aquelle Do
natario a 12 de Julho de 1707 em Sm'egipe do Conde.

Nesta arta de Propriedade está incorporada a
primitiva P/'ovisão de Pimentel, na qual se lê: cc havendo
respeito a ter feito merce (por outra Provizão minha) de
sete de Mayo de mil sete 'entos a Izabel de Salllpayo da
propriedade do Officio de Iuiz dos orphaon's da Capitania
do Esperito Santo,... de que sou Donatario, para a pessoa
que com ella cazas e pela faculdade que seu Par lanuel
Frz' Soares tinha para o nomear em filho ou filha, e
pela dita Izabel de Sampayo estaI' recebida em face da
Igreja com Antonio de Souza Brandão ... Hey por bem ...
de fazer merce ... ao dito Antonio de Souza Brandão do
officio ... na forma que lhe pertence por sua mulher, o
qnal sernirâ emqnanto smag. de não mandar o Contrario,
e Eu houver por bem, e haverâ o ordenado ... ».

Tendo sido incorporada na Corôa aquella Capitania,
Brandão obteve do Re,i a referida Carta de propriedade,
que lhe foi pas:ada com a seguinte clansula geral: cc e esta
meo lhe faço com declaração que havendo eu por meu
seruiço de lhe tirar ou extinguir o d. o officio em algü
tempo por qualqner Cauza que seja, minha fazenda lhe
não ficará por isso obrigada a satisfação algüa.»-A Cartct
traz o Cwnpmsse do Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes, datado de 2 de Outubro de 1727.

pp. 461. -Patente de confirmação de s.mag.o, do posto de
Sarg.(O mor da freguezia de N. s.ra da Purificação

concedida a Pedro Gregorio de Carvalho.

De 10 de Março de 1727.

Provido pelo Vice-Rei Va co Fernande8 Cesar de
Meneze', que tambem as ignou o Clt1np1'Ctsse d'esta Patente

• de confirmação em 5 de Setembro de 1727,-El'a Capitão
-mór d aquella Freguezia l\iatheus Pereira de -Araujo: o
po to vagára pela deixação de l\'lanuel Telles de :Menezes,
que o exercia e não fôra confirmado.-Não vencia soldo.

pp. 463. -Patente de Confirmaçao' de S. Mag.do q' Ds' g.dO
concedida a ManoeI Pinto de Carvalho.

De 10 de Dezembro de 1726.
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Pro.vielo pelo Vice-Rei Vasco Fernaneles Cesar de
fenezes (C no posto de Capitaó mar da Fregnezia do

Espirj o Santo elo Jnhambnpe elo Regimento do or. e1

lVI. I de Brito cazado que vagou por fale?imento de Ant. o

de Araujo Lima que o exercia ... » - D. João V fez·lhe
a mercê d'esse posto sem soldo, por tempo ele tre annos
(no fim elos quaes seria sindicado), attendendo a haver
servido com bom procedimento no posto de Alferes de
nma Companhia de Iufanteria da Ordenança. - O Ottm
prasse do mesmo Vice-l~ei é de de Agosto de 1727.

Convem observar que não é Patente ele cOlljinnação,
como se lê no titulo, mas PCttente de mercê d aquelle
posto.

pp. 465. -Patente de confirmação de smág.de do posto de
Sarg. to mor da Villa do Camamu concedida a
An~.o Godinho de Souza.

De 26 de Jaueiro ele 1727.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Casar de Ie
nezes, na vaga que se deu pela promoç.ão de Pantaleão Ro
clrigues de Oliveira ao posto de Capitão-mór ela Cal itania
elos Ilheos.-Confirmado (sem sold9), em attenção a (chauer
servielo com boa satisfação no postos que ocupou e
principalmente no de Sargto mal' q actualmente estava
exercitando ». - O Ownpl'asse é do mesmo 'Vice-Rei em
11 ele Junho de 1727.

pp. 467. -Prouizao' de smag.e concedida a Bernardo da Sil
ueira de Menezes da Seruentia do off.o de t. am

. .
. publico do judicial e nottas da VilIa de Marago-

glpe.

De 23 de Janeiro do mesmo auno.

Bernardo da Silveira de Menezes já estava servindo
esse officio e requerêra novo provimento.-A. Provisão
concede-lhe aquella serventia (C por tempo de mais hum
anno ; com declaraça o q no fim delle contl'ibuirâ com a
terça parte de tudo o q render dentro do d. o tempo o
refferido officio p." o q d.ara fiança idonia ... ». - O OU1n
pmsse do Vice~Rei é de 13 de :N ovembro de 1727.
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pp.' 469, -Patente de Confirmação de smag.de de Manoel
Frz. da Costa no posto de Sarg.'o mar; do Regi
mento da emfanteria da hordenança (sic) da Villa
dos Ilheos.

De 20 de Novembro de 1726.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
1\'Ienezes naquelle posto do referido Regimento da Villa
dos Dheos e seu clistricto, « de que he Coronel Pascoal de
Fig. do que uagou por falec;imento de Domingos Roiz da
Silva)l. - Confirmado (sem soldo), attendendo a cc ser
sugeito de grande valor, prestimo e boa capaçidade, Como
o tem mostrado no serviço que me fes, e asim em con
correr uoluntariam. t. Com quatro sentos mil reis do dona
tiuo, para Condução da Nau, Nossa senhora do liuram. IO q
eu mandey fa.bricar na Ribr. a da cidade da B. a Como com
carga de asucra e tabaco p.' a mesma Nau, e para que
depois se fabricou neHa: o que tão bem fes p. a os Combois
da au da india, que a aquelle porto forão em todo o
tempo do seu gouerno, sô por otilizar a minha fazenda
aumentando os fretes dellas: ... II. - O OUl1tpra8Se é do
mesmo Vice-Rei, datado de 5 de 1727, sem designação
do mez.

O final da Provisão antecedente e parte do texto
d esta Patente (pp. 469 -470) começam a ser atacados
pela tinta.

A Patente de confirmação ele Domingos Rodrigues
Silva, antecessor do referido Costa no mesmo posto,
tambem está registrada neste Codice, a pp. 87.

pp. 47 2 . -Prouizao' de smag" concedida a Antonio Mar
ques Gomes Contratador dos Dizimas Reaes
desta Capitania, sobre o mesmo Contrato.

De 8 de Agosto de 1727.

Determina « que a concliça'o sexta do Contrato dos
Dizimos se deue praticar na'o sô nos Nauios que Vem
p." este Reyno, mas tambem nos que forem p.a a Costa
da Mina, e' q assim se deue entender, conoodendoce ao

ontratador os des por cento na carga do tabaco que os
:rauio leuarem p." a Costa, assim como se lhes concede

nos que Vem p.' este Reyno: com eleclaraça'o que o tabaco



que o dito Contratador carregal' serâ da qualidade infima,
na forma das ... orden's que hâ nesta materia. II

E:>ta Provisão não é assignada pelo Rei, como o
titulo parece indicar, mas por Antonio Rodrigues da
Costa e pelo D. r José de Carvalho Abren, Conselheiros
do Conselho Ultramarino, em virtude de despacho d'esse
Conselho de 7 do mesmo mez e anno.- O Ownprace do
Vice-Rei é de 10 de Dezembro tambem do mesmo auno,

Antes do titulo d'esta Provisão existe no Codice
est' outl'o titulo: = Prouiza' o de smag." concedida a Andre
Marques =, que não foi terminado, provavelmente por
causa do eno que se dera no nome do Contractaclor,
confundindo-o com o de sen irmão, qne era simples
Caixa e Administrador do mesmo Contracto.

Antonio Marques Gomes tambem auematára outro
contracto, o do Donativo das Caixas da Cidade da Bahia,
e havia arrematado ambos no Co~elho Ultramarino, em
epoca auterior a 1. o de Março de 1725. Vide, a esse res
peito, a Provisão da pp. 139 d'este Codice, mandada
passar pelo mesmo Con 'elho naquella data, a qual se
refere aos doi contractos, concedendo licença ao Capitão
André Marques para ser Caixa e Administrador de ambos,
em nome do referido Coutractador seu irmão, e tambem
de outros quaesq·uer em que este por ventura o no
meassc.- Essa mesma Provisão menciona algnns serviços
do Capitão André Marques na Casa da Moeda da Bahia.

pp. 474. -Prouizão de Prouedor da fazenda riaI da Capita
nia do sprito Sancto, Com Sedida, ao Bacharel,
Iozeph ele Barros Machado.

De 5 de Março do mesmo anno.

Segundo o corpo da Provisão, este Bacharel cha
mava-se = Iozeph de Barselos Machado =, e não = Iozeph
de Barros Machado =, como se lê no titnlo. EUe já estava
exercendo esse cargo por Provisão Régia, e pedira pro
rogação do pTaZO para continuar a servil-o. - Esta Pro
visão proroga aquella serventia por mais um anno, com
o ordenado qne lhe competir, e é assignada por José de
Carvalho Abreu e por Antonio Rodrigues da Costa, Con
selheiros do Conselho Ultramarino, tendo sido passada
por despacho ~o mesmo Cons~ll.lo.de 2;2 .de N()vel1~bro de
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17127, - E ta declaração não está de accôrdo com a data
da Provisão, que é muito anterior (5 de brço d'esse
anno), e ainda menos com o facto de já estar registl'ada
a mesma' Provisão a ff. 12 do Livro 18. o de Officios da
Secretaria d esse mesmo Oonselho - mn 21 ele lIfa1'ço tambe'ln
de 1727. - E', pois, manifesto o erro da data do despacho,
que deve naturalmente ser de 22 ele Nove11lbl'O ele 1726.

O Ott1npretçe e Rezi8l'icesse é datado da Bahia em 10 de .
Dez mbro de 1727' cumprindo advertir que está lançado
no Registro antes das dua declarações já. mencionadas,
e não em ultimo logar, como nas outras Oartas e Provisões.

Jo é de Barcellos Machado obteve pela primeira vez
a serventia d' esse o:fficio em 1'723. - Vide a Provisão
Regia de 7 de Maio cl'esse anno, que tambem OCCOl're
regi trada neste codice, a pp. 112.

pp. 476. -Patente' de Comnrmação que fes smag.de merse,
Antonio Frr.a da CuIiha, no posto de Capitão da
Comp." da ordenança.

De 20 de Julho do mesmo anno.

..

,I'

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Oesar de
Menezes cc no posto de Oapitaõ da Oompanbia da emfan
taria da Ordenança dos destritos que comprehendem da
Orus do Pascoal de Oliueyra athe a Igreja de sancto An
tonio alem do Oarmo do Regimento de que foy Ooronel
Iozeph. felix Bezerra Peyxoto que uagou pella deycbação
que delle fez Ignaçio Garçia que o exerçia que não es
taua comJirmado ... II. - Oon,fixmado sem soldo, cc atendendo
ao ditto Antonio, Frr." da Cunha, á-lferes autual, da Oom
panhya do mesmo Ooronel, e a boa. emformação que o
Sarg.'o moI' d aquelle regimento brcelino Soares Frr. a deu,
da sua capaçidade ... ll. - O Ott1np?'a.sse é do mesmo Vice
Rei em Dezembro de 1727, não e:ristindo a indicação
do dia.

ti I

pp. 478. -Prouica.o por smag.de Comsedida, a Sarafim Teixr.B

Sarm~nto de Sâ, gouernador da Ilha de Saõ Thome.

De 11 de Julho do mesmo anuo de 1727.

Sarmento de Sá estava então de partida de Lisboa
para aqnella Ilha e representára cc em rezão dos grandes
gastos'que tem feito nos aprestos da sua pessoa, familia,
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I r ~ matolotagem, p.' a. uiagem desta Corte p. n a: ditta Ilha,
I .

e' aos que nella hade fazee, paea uoltar p. a este Reyno li •

........: El-Rei concedeu.l~e 'por est.a Provisão, além de ou tra
que pelos mesmos motivos lhe fizera, a meecê (C de dous

J' mil Cruzados ele Ajuda ele Custo p." a uolta, pagos na
I , Bahya, pello rendimento elos escrauos, q. Se uaõ resgatar,

I. 'a Costa ela lVIina )1. - O Cn1llpmçe do Vice-Rei é ele 17 de
de Dezembro ele 1727.

No principio ela Provisão dá-se'ao referido Sarmento
'. I , I de S{L o titulo pompa o de = gouernadol') e Capitão Ge

neral, da Ilha de São Thome =; no TeSlbnw d' ella, porém,
este cargo acha-se' reduzido á justas proporções de simple
govel'lUtClo1' d'aquella Ilha, ele a côrdo com o titulo que
precede á mesma Prov isão. ~ Foi registraela nos Li nos
do Governo da Bahia, porque era aUi que devia ser paga
a. mencionada aj ~lela el~ custo. .
. .. .

• ' '. I ~

pp. 479..~Patente de comfirmaçao':de S. Mag.de do Posto de

Cor.onel do Regimento de Cav,!-Ilar,ia das Minas
da Iacobina provido em FranCO Prudente Cardozo.

De 28 ele Janeiro elo dito anno.

~ .. I t,', .(.tiJ~:~lJ::)

~ b.,,- b iA ",:.t?c:
ut~:::- "t".,.;l,'ti .1 ~

I •• I, ( ... ",

'" Iltl _,

Provido pelu Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar ele
:lVIenezes naquelle posto do referido Regimento cc que teve
por bem criar ele novo nos de trictos das lVIillllas da Ia·
cobina para milhar expedição elos quiuto~ del1as em vir
tude ela ... Provizão de dozoito de Iulho do anno de mil
sete ceutos e dozoito li. - CoufiL'mado sem .oldo ue se
posto, « ao qual ficamo sogeita a~ tropas de Cavalo que
ha :uaquelle destricto e a.s que se ham de criar uo Rio
de S. Frau.c0)l. - O Olt1npTaSSe é do me mo ice·Rei em
24 ele Dezembro ele 1727.

os considerando el'esta Patente lê· e: - cc e a me
ter servido ..nlguos annos de Theuente de Caval1os, e
de Theueute orouel elo Regimento ele Infantaria da oe
dellança daquelle destricto de que he Coeonel fanoel
de Figueyredo iascarenhas, com bom procedimento por·
tandose com o mesmo n.a ocupaça o de gual'ela môr daquellas
miuas que ha aunos serve, haveudose assy neste officio,
como nos referielos postos com particular zelo du meu
serviço, e com granele satisfaça' o na cobrança. e remesa
d.os quintos sem desperÇl (sio) algu'a da fazenda real."
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pp. 482. - Patente de sMag.de q. D,Evs g.de passada Ao Ca
pitão da Artelhr.a Manoel Pr. a Frr.a

De 6 de ovembro de 1725.

E' Patente de conji1·mação. - Provido pelo Vice-Rei
Vasco FeL'llandes Cesar de Menezes naquelle posto da
Praça da Bahia, na vaga que se deu pelo fallecimento
de Domingos Carvalho Mendes. - Confirmado com o re
spectivo soldo, attendcndo a (C hauer sernido na mes ma
praça por espaço de mais de duzoito annos, Com a de
Artilheyro pago Cabo de esquadra Gentil homem, da
Artilharia, e Ajudante inginheyro do Fogo, hauendoçe
sempre Com boa satisfação em tudo o que lhe foy orde
nado ... ll. - O Omnp1'açe é do mesmo Vice-Rei em 30 de
Abril de 1726.

pp. 484. -Patente de Confirmação por smag.de, concedida a
Andre Pacheco Pimenta no posto de Sárgento
mo'r de Infanteria da ordenança.

De 31 de Janeiro de 1728.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
de l\{enezes naquelle posto (C do Regimento de Infanteria
da ordenança de que h - Coronel Manuel de Queiros que
vagou pela baixa que mandou dar a Antonio 10seph de
NegrO' Corte real por requerimento que lhe fez repre·
sentandolhe a imposibilid. e Com que se achava naquelle
emprego) mostrando não estar confirmado ... n. J"ão vencia
oldo.

Entre os motivos da confirmação lê·se: C( ... ter con·
corrido voluntariamente com Cento) c vinte mli. rz' para
o Donativo com que concorrera& alguns moradores da
Cí'dade da Bahya para a constrnçao' da Fragata- Nossa
Senhora do Liuramento, que se fabr'icou na Ribeira
dena e haveI' servido nas Minnas geraes por varias
'~ezes de cobrador dos Quintos entregandoos sem dimi·
nuição pelo inteil'al' da . ua faz tl

• conduzillos em hu a
ocazião a na Custa para o Rio de Ianeiro, donde o:> en·
tregou na forma das ordens que trazia para Cujo eífeito
concorreo em ontra, e tambem para a quietação dos
Povos das iinnas procurando sosegallos na pal'te donde
era morador. E vltimamente utilizar a fazeDd~ real com
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o muito Ouro que meteo na Cazã da moeda, e da mesma
maneira com os direitos que paga asim por eutrada Como
por sahida dos negros que manda para as l\tIinnas e lhe
vem da Costa da Minna ... ". - O Cmnpmsse do mesmo
Vice-Rei é de 21 de ~faio de 1728.

O texto d' esta Patente já está fortemente atacado
pela tinta; entretanto, ainda se p6de fazer leitura com
pleta da Carta.

pp. 490. -Em b1'a1Zco.

pp. 491. -Carta do Cargo de Ouvidor, e Provedor da Co
marça da Cide da B.a concedida ao D.or Iozeph
de Carvalho. Martefís.

De 26 de Novembro de 1727.

Nomeado por El-Rei D. João V para aquelle- cargo
retribuido « da Comarca da Cidade do Salvador Bahia de
todos os Sautos por tempo de tres annos, e alem delles
o mais que houver por bem, emquanto lhe não mandar
tomar rezidencia ... ». - O OmnpT((SSe do Vice-Rei é de 26
de Maio de 1728.

Nesta OaTta declara-se que o D.or Martens havia
bem servido no logar de Juiz de F6ra da Cidade de Mi
randa, de que dera boa 1·esidencia..

Vide a Provisão Régia immediata (de pp. 494), qne
o nomeou scrventuario do officio de Provedor das fa
7.endas dos deÍlmtos e au entes, Capel1as e Rezidnos da
mesma Comarca da Bama.

As pp. 491-492, nas quaes começa o toxto desta
Ca,rta, acham-se bastaute damnificadas pela acção corro
siva da tinta sobre o papel, faltando-lhes mesmo alguns
pedaços; esses estragos, porém pouco prejudicam á lei
tura da Carta.

pp. 494. -Provilão de smagde
; concedida ao D: Iozeph de

Caru.o Martens da Serventia do off.o de Prou.or das
faz. as dos defuntos, e abz.es Capelas, e Rez.os da
repartiçãO da Comarca da B.a

De 16 de Dezembro do mesmo anno.

Concede-lhe aqnella serventia « por todo o tempo e
destrito em que Seruir o Lugar de Ouuidor, se ... antes



J •

, I

494

JÍao' mandar o Contrario, com o qU'aI haverá os proes e
precaIços que direitathente e Conforme o Regimento lhe

. pertencerem ... II. - Traz a seguinte declaração: cc que na
forma delle (Regimento) naô entenderá nas faz.l\S dos de
funtos que em Seus Testamentos as deyxarem encan'e
gada: a feitores, ou Pl'oclU'adores nomeados, ou quaes quer
outras' pessoas a que cometerem a arecadação dellas, quer
estejaô nas terras donde as y falecerem, quer em parte
donde possaô ser chamados, e vil' arecadar, e administrar
as ditas fazendas dentro em trinta dias com tanto que os
inventarios dellas seràô feitos pelos ofliciaes dos Defuntos,
nao' levando dinheiro, nem ordenados, e Só aos Escri
vaefis, se pagarã9 suas escritas, e q.t0 as. fazenda athe as
com qu~ os defuntos corrião .em suas vidas, entenderá
na arecadação denas na forma de seu Regimento, e de

,todas as Cauzas que na dita na repartição se moverem,
tocantes as fazendas dos defuntos e abzentes, e arecad~aõ

.denas lhe pertencerá o conhecimento, e por nenhua'
via entenderá outro Mim~tro de justiça e fazenda ou
pessoa que nella rezida, e sendo Cazo que o Governador,
Capitae:ii.s, Inizes, ou outros quaesqner ofliciaes se queu'aô
intrometer nas cauzas tocantes ao dito Iuizo da Prove
doria dos· defunto, é abzentes, sem haver respeito a eu
lho deffender por hum Cap. o do Regimento. Hey por
bem, e maudo que o dito Doutor Iozeph Carvalho Martefis
proceda contt'a elIes por a,út{)S que em viarã, ao meu Tri
bunal da Meza da Couciencia, e' ordens, e para -que
isto eja notorio, e se po sa dar a Sua devida execução
se registará esta Provizão nos liuros das Camems da
repartição em êí o d. o D! ... hã de exerci tal' o di to
officio ... n. - E' assiguada pelo Rei e foi passada por
de pacho da Me a da Consciencia e Ot-dens, em data
de 9 de Dezembro de 1727. - O Omnprasse do Vice-Rei
Va co Fernandes Ce at' de Menezes é de 26 de Maio
de 1728.

Vide a Carta precedente (de pp. 491) pela qual foi
o me mo D. r l\fa.l'tens nomeado para o referido cargo de
OllVidor e Provedor d aquella mesma Comarca da· Cidade
da Bahia.

Esta Provisão tambem já está atacada pela ferrugem
ç'la tinta, mas o textq COnserva-sE> ~inda completo.
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pp. 499. -Patente de confirmação por smag_de concedida a
Phelipe Pra do Lago no posto de Sargento mor
da Ordenança.

De 17 de Setembro do mesmo anno.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Oesar de
l\{enezes c( em o posto de Sargentomo' r do Regim. to de
Infanteria da Ordenança de qne he Ooronel A.lexandre
Gomes Ferrão Oastel branco da Oapitania de Seregipe de
EIRey qne vagon por Francisco Pr." de Oa..c:;tro, Sena&
mandar con1irmar... havendo mais de seis annos qne o
estava exercendo, e Se achar morador da parte de Pernam
buco, e Cego: 'I. - O Ozt1np1'aSSe é do mesmo Vice-Rei
em 28 de Maio de 1728. - Esse posto não vencia soldo.

pp. 502. -Patente de confirmação por smagde
, concedida a

Sebastiao' Parve de Br. to no posto de Coronel de
Infantra da ordenca

•

De 30 de Janeiro de 1728.

Para o Regimento de Infanteria da Ordenança da
Oapitania de Porto Segmo, m'eado de novo por ordem
Regia de 20 de Julho de 1718. - Provido pelo Vice-Rei
Vasco Fernandes Cesar de Menezes, que tambem asl:>ignou
o OIt1nprasse d esta Patente em 28 de Maio de 1728. 
Oonfirmado sem soldo e cc attendendo ao dito Seba tiaõ
Parue de Britto ser pessoa de valior, e merecimeu10, e
das principaes famílias daquelie Estado, e a ... ter seruido
alguiís annos Com boa satisfação tê o posto de Oapitão
de Infanteria da Ordenança ... Il.

A. Patente de confirmação de Parve de Brito no posto
de Capitão já ficou registrada neste mesmo Codice a
pp. 289, e traz a data de 3 de Dezembro de 1725. - A.hi
vê-se que elle sllccedeu a Sebastião Pedroso, que fallecêra"
e tambem que a sua Oompanhia pertencia ao Reghnento
do Ooronel Pedro Barbosa Leal.

pp. 505.-Carta de Confirmação de Sucecão Concedida a
D Anna Maria de Atdide (alz'ás Atalzyde e Casbro)
por smag.de da Cap.nia dos Ilheos.

De 13 de Julho de 1726.

E' muito complexa, pois encerra grande numero de

32
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documentos relativos {L posse da Capitania dos Ilhéos
desde 1531 até 1726. O seu texto com os mesmos docu
mentos occupa 99 paginas do Codice, de 505-603.

Pela importancia do assumpto fizemos um estudo mi
nucio o d é ta Carta e dos seus componentes; mas, sendo
descabido neste lugar, por exceder de muito as justas
proporções de mn Oatalogo desariptivo, fica reservado para
trabalho e pecial, que será publicado mais tarde. Obede
cendo, pois, ao plano do Catalogo, faremos sómente a
descripção da primeira Carta, dando em seguida uma
rapida enumeração dos documentos neHa englobados,
com as respectivas datas, deixando bem claras as rela
ções de dependencia que entre elIes existem.

Oa1'ta ele aonfi1'1nação por slLCaessão passacla Ct D. Anna

1lIa1'Ía ele Atahycle e Oastro (pp. 505-603).

Está dividida em tres partes, a saber:

1. ") - Principio da mesma Carta, decla,rando que
por parte da referida Senhora foi apresentado a EI-Rei
(f/J'aslaclo) da que se passou a D. Helena de Castro, Cou
dessa de Castro, tirado dos Livros de registro que se
acham na Torre do Tombo (pp. 505-506).

2.") - O meucionado traslado na, integra (pp. 506-601).
3.&) - Continuação e fim d'aquelIa primeira Carta

(pp. 601-603), na qual se lê :

« Pedinc10me a dita Donna Anna Maria de Ataide,
c astro que por quanto pela Sentença de justificacão por
que apre entana onstava competir lhe a, dita Capitaniá
na forma da Carta ue ta incorporada, por pertencer ao
l\1:orgado que illStituhio a dita Dona Etle:í'ía de Castro
quando houue de azar com o Conde de Castro Daire
lhe fizesse merce ma,udar passar Carta de coufirmacáo
por suces ão de juro, e herdade da dita Capitania ... Hey
por bem de lhe confirmar a dita Dona Anna Maria de

tahide ... a referida Capitania do Ilheos na ... mesma
forma em que pela Doação nesta imcorporada se hauia,
:fi ito merce d lla a Dita Donua Elena de Castro para que
por elIa tenha, haja, logre, e possua de juro, e herdade,
e ado os seu SLlCe sares descendentes, e transversaes a
dita Capitauia com todas as jUl'isdiçoefis rendas, direitos,

p l'tença na dita Carta contheudas, e de que a dita
Dona Elena d Ca tro a qu m sucede e teve de po e ... I)
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::N esta confirmação fazem-se as seguintes restricções
aos direitos herdados pela nova donataria , cerceando
algumas das extensi ima concessões outr ora feitas ao
primitivo donatario.

cc... com declaração que emquanto ao que se dir.
ne ta Carta que 10' ao os Capitaefís, e Governadores
de tas terras emvial' cada anno a este Reyno vinte, e
quatro escravos do. que resgatarem, e houverem nas
tel'l'as do Rrazil, para delle. fazerem o que lhes bem
vier,. lho não confirmo por estar prohibida a trazida dos
ditos Escravo por Pl'ovizão do Senhor Rey Dom Sebas
tião que Sancta. gloria haja feita em vinte de Março do
anno de mil, e quinhentos, e setenta. E com declaração
outl'osy' que qnanto a Alçada que por= esta Doação se
dá em Piaen's e ristaons liures athe morte natural in
cluzive que no Cazo de condemnação de morte natural
haja apellação para a mor Alçada, e qne nos quatro
cazos nella declarado' haja da mesma orte apelação
para a mor Içada, aonde diz que nas dita terras não
entrará Corregedor, nem mandarey Alçada, ou outras
algnâs justiças tambcm lho não confirmo porqne eu,
e meus sucessores poderemos em embargo da dita clau
zulla, mandar Corregedor, Alçada, e outras justiças as
ditas terras quando me paresser necessario, e cumprir a.
meu seruiço e boa Governança da terra ... »

Esta Carla 6 assignala por El-Rey (D. João V) e
foi dada na Cidade de Lisboa Occidental ao 13 de Julho
de 1726 tendo sido I a . ada por despacho do Conselho
Ultramarino de 3 de Junho do mesmo auno. - No seu
regi tro occorrem a diversas declaraçõe finaes, que se
encontram ]laS outra d'este Códice a ultima das quaes
é o Cwnp1'((sse do Vice-Rei Va co Fernande Cesar de
Menezes, datado da Bahia a 31 de Maio de 1728.

ln oI'} orada nesta primeira m'tCt pa sada a D. Anna
Maria de tabyde e Ca tro encontra·se a outra nella
referida, a . aber :

Carta ele (,01~fi1'JIIação l/O)' nccessão passadcL a D. He
lena. ele Cag{ro Condessa ele Castro (pp. 506-601).

Datada de Li. boa a 17 d Outubro de 1645.

- Assignada por - El-Rf31J (D. João IV}
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Incorporados ne ta. segunda CrtI'la, dividindo o texto
em tre partes, occoerem o seguintes documentos:

- Tl'es AlvcGrá,s d El-Rei de Castella (D. Philippe fi
de Hespanha, II de Pol'tugal), por elle assigna.dos e pas
sados pela Chancellaria (pp, 506-508).

- Uma Cm·ta d El-Rei D. Sebastião, tirada da Tone
do Tombo e assignada por Jorge da Cunha (pp. 508-565).

- Uma Cópia cla CartcG de A/'/'ematação feita e as
signada por Francisco Matoso, Escrivã.o das Contas e
execuções dos Captivos (pp. 565-600).

Enumeremo esses documentos:

1,°) - Alva1'á. concedendo licença a D. Hieronimo
(aliá D. João) de Ca tI'O para poder arrematar a Capi
tania dos llhéos em uma pessoa apta (pp. 506-507).

Datado de Lisboa a 27 de Outubro de 1615.
A Cópia não traz a régia rubrica..

2.°) - Alva,rá. mandando passar Cart'a da referida
Capitania a D. Helena de Sousa (pp. 507 -508),

Datado de Li boa a 15 de J tuho de 1620.
A Cópia não traz a régia rubrica.

3.°) - Alvará, mandando que se passe aquella Carta
(L mesma D. Helena de Sousa, e qne esta tome posse da
Capitania 'como }L tinha Lucas Giraldes, sem embargo de
sel' femea e da Ordenação em contrario (pp. nO ).

Datado de Lisboa a. 4 de 'fal'ço de 62l.
Ainda e ta. Cópia ]]ã.o traz a régia rubrica.

4.°) - Cm'icG d E7-Rei D. Seba_~tião t-hytda, da, T01'1'(~

(70 Tombo e assi,qna(Za. por Jo/'ge dCG Cnnha (pp. 508-565).

ão é propriamente uma Cm'ta, mas sim uma Cópia
de tres peças officiaes perfeitamente distinctas, a saber:

A) - Carta da ?'efe/'ida Capitania passada (G IJuca,~

Gira7des (pp. 50 -561).
Datada de Li boa a 20 de Janeiro de 1561.
E' pa sada em nome de D. SebHstiã.o, mas não traz

a signatura.

B) - Apostilla da Ca-rta passada a L1GCct.r3 GiTaldes
(pp. 561-564).

Datada de Li boa. a 6 de Junho de 1~61.

Tambem não traz a signatnra.
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C) - VerbeL collocada á 1nw'gem elo 1'egistro da Doaçâo
feita a Lucas GÚ'aldes (pp. 564-565).

Datada de Lisboa a 19 de Agosto de 1566.
..d.ssignada: - Anlon'io Vieyra.

5. O) - CÓp'icL da Cada ele Â'ITemalaçâo e JttsiJijicaçâo,
feita e assignetda por Fmncisco Matoso (pp. 565-600).

Datada de Lisboa a 11 de Março de 644.
Assignada : - Francisco Malozo /I MamLel Pedrozo.
E 'tes dois ultimos documentos (,I,. o e 5. 0

) são muito
complexos e merecem analyse especial.

Consideremos, portanto, o 4. o documento (pp. 508
565), isto é, os seus tres componente (A, B, C):

~) - Ccwta det 'referiela Capitania passeula eL LtLCas
Giraleles (pp. 508-561),

Esta Carta encerra dois dOCllmentos principaes :

I) - Cw'la c1e cOlljil'lnação da Capitania passadcL a Je
1'unymo ele Larcão de Figueiredo (pp. 509-533).

Datada de Lisboa a 14 de Maio de 1560.
E' passada em nome de D. Sebastião, mas a Cópia

não traz a régia rubrica,.

II) - Instrwnento p!tblicu ele VeltelcL e 1'entL1wiação da
Ca]Jitania que fez Jeronymo de Lw'cão de Figuei1'edo a Lttcas

~iraleles (pp. 534-559).
Datado de Lisboa a 6 de Jovembro de 1570 (al'icís

1560),

Foi lavrado pelo ~rabellião publico Henrique Nunes.
No :fim da Cópia não occorrem as assignaturas das

partes, nem a do Tabellião, nem as das testimunh~men
cionada no lnstrlL1nento,

Para justificar a emenda da data, basta considerar
que este Insú'umento de venda está incorporado na Ca1·ta
passada a Lucas ~'l'aldes, que é de 20 de Janeiro de 1561.
- Ainda mais: no proprio Instr1tmento lê-se, a pp. 553:
l( com pacto de retro assentados na Alfandega desta Ci
dade do primeiro dia do mes de Ianr. o do anno que vmn

ele 1nil quinhentos Cessenta e hnm, e1n diante ... ".

A Carta passada a Jel'onymo de La1'câo de Fig!wi
1'edo (1.- pp, 509-533) comprehende:

a)- Petição do mesmo Jeronymo a El-Rei D. João III
para que lhe mandasse passar Carta da Capitania (pp. 509).
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Em resumo, sem data nem assignatura. - Veremos
adiante que deve ser anterior a 22 de Novembro de 1552.

b) - Cal'la de Doação da ?neslnct Capitanict (t Jorge de

E'ignei1'edo COI'I'~(~ (pp. 510-526),
Datada de Evora a 27 de Julho de 1524 (aliás 158J,.,

como é corrente).
E' passada por D. João IIL-A Cópia não traz a

régia rubrica.
Contém, com todo' os dizeres e clausula então

u 'adas, a doação d'aqllella capitania, feita por D. João
III a sen bistoriograpbo e escrivão da fazenda Jorge de
Figueiredo OOI'l'êa, e datada de Evora, a 2'7 de Jttlho de

1524, segundo a no sa Cóp'ia.
Esta data, como ,'e vê, não está. de accôrdo com a

dada em nota por Abreu e Lima, na sua Synopis, pago 31:
= 1.0 de Abril de 1585 = ; nem ainda com a que foi dada,
apenas com alteração <lo mez, por Accioli nas suas Me·
?norias (tomo L - pp. 63): = 27 de Jtmho ele 1524 =

Baltbazar da Silva Lisboa na sua lVlenw1'ia topogl'a

jicn e economicn ela C01nlnclJl'ca dos Dheos (inserta no
'l'omo IX da - Historia e lVlenwl'ias det Academ.ia Real
das Sciencias de Lisboct, publicado' naquella Oidade no
arino de 1825, na 2. a parte, de pp. 88-264), tl'anSCl'eve
esta Doação na integra, em a ltota Iv, de pp. 251-261,
com a mesma data que occorre na nossa Cópia.

E ta concordancia, por'm, não prejudica a no 'sa
menda, pois é corrente que as Cartas ele donção das pri

mitivas Oapitania do Brazil, concedidas por D. João III,
foram pa 'adas entre os anuos de 1534 e 1535.

c) -Assignado (leJor,qe de E'ig1teü'edo COl'réct, nomeando
a sua Quinta dotaI em Ruy de Figueiredo e a sua Oapi
tania do Brazil em Hieronimo de Figueiredo, seus filhos
(pp, 526).

S. l., a 12 de Dezembro de 1535.
A Cópia não traz a as ignatura.

d) - Enstnt1lwnto ele outorga e des'istil1wnto de Rtty de
E'igneiredo (pp. 526-531).

Datado de Lisboa a 4 de Janeiro de 1553.
Foi lavrado pelo Tabellião de Notas Fl'cmoisco Nunes

Q!tint1'.0

A Cópin não traz as a ignaturas.
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Este Inst'l'wnento (el. - pp. 526-531) encerra por sna
vez O' seguintes documentos ;

1. 0
) -Petição de Ruy de Figueiredo a D. João III

para obter Alvará de supprimento de idade, com o qual
pudes e renunciar o seus eliJ:eitos á Capitania elos llhéo
e consentir na Carta que seu irmão peelia (pp. 527-~2S).

Sem data nem assignatura, mas é evidentemente
anterior a J ele Janeiro ele 1553, elata do Instnmwnto em
que vem transcril'ta.

2. O) - De ~)ewho fa,oravel do DezelllbargadoJ.'e do
Paço nessa Petição (pp. 528).

Datado de Lisboa a 22 de Novembro de 1552.

Assignado; = O Bispo ele Tange/'e = j ebCtStião de
Matos = GCtSpw' de Ga'l'valho =

Por este Despacho v'-se que a Peticão ele Ruy de Fi
gueiredo (1. O) não póde ser posterior á data ele 22 de
:N ovembro de 1552.

3. O) - AlJva?'ú ele 8uppl'imento ele ielade concedido a
Ruy de Figueiredo (pp. 528-529).

Datado de Lisboa a 22 de Novembro de 1552.

Assignado ; - Rey (D. João III).

4. O) - Ontl'o Despacho dos ?neSlnOS Dezembal'gadol'es
(pp. 529).

Determina que cc Apl' zente o Sup. o escriptura ]; ublica
do que Ruy de Figueiredo seu Irmão neste Cazo fizer e
de como eleziste de qualquer direito que na dita Capi
tania possa ter, e hã por bem que se faça Carta della ao
dito Sup. c».

Este Despacho deve ter sido dado na Petição de J e
ronymo de Larcão de Figueiredo (et-pp. 509), já men
cionada como comprehendida na Gartct elct Gapitemiet que
lhe foi pa sada (1.- pp. 509-533).

Não traz data nem assignaturas, ma' evidentemente
é anterior a 4 de Janeiro de 1553 data do lnstl'umento
por elle reclamado e no qual vem tran cripto. Deve ser
ainda anterior a 22 ele Novembro de 1552, data do Des
pacho (2. O) dos mesmos Dezembargadores na Petição (1. O)
de Ruy de Figueiredo, na qual se lê; - cc pela qual no
meação o dito Ieronimo de FigueiJ:edo pedio Carta da dita
Capitania em seu nome para com ella tomar a posse como
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eapitão, e vossa .Alteza mandou que elie sup. e houvesse
a vista da dita pebição, e querimento ... )).

O que acabamos de dizer applica-se com melhoria
de razão á referida Petição de J eronymo de Larcão de Fi·
gueiredo (Ct. - pp. 509).

O Instrurnento publJico de venda e renunciação da
Capitania, que fez Jeronymo de Larcão de Figueiredo a
Lucas Giraldes (II.- pp. 534-559) comprehende, além do
texto propriamente dito, os seguintes documentos:

Ct) - Cm·ta de Sentença passada pelo Dr. Simão Gon
çalves Preto, do Dezembargo d'EI·Rei, Córregedor dos feitos
e causas civeis com Alçada na Côrte e Casa da Supplicação
(pp. 534-541).

Datada de Lisboa a 29 de Agosto de 1560.

Foi extrahida de um feito civel, entre partes, como
Autor Ruy de Figueiredo, e como Réo seu irmão J ero·
nymo de Larcão de Figueiredo, o qual feito correu per·
ante os Corregedores dos feitos d' aquelle Tribunal.

Feita por Bm·tholameu de LentOs, no Oflicio de Hie
'ronintO A.ffonço, Escrivão da Correição da Côrte.- E' pas·
sada em nome d'EI·Rei D. Sebastião, subscripta pelo
mencionado Escrivão e assignada pelo referido Corre
gedor.

b) - Alva?"á cl' El·Re'i D. SebctStião assignado pela
Rctinha Regente (pp. 541-546).

Datado de Lisboa, no 1. o de Outubrl:r de 1560.

A Copia traz a assignatura - Ra'inhct.

o) - Apostilla d' esse Alva'rá (pp. 546-548).

Datada de Lisboa a 18 de Outubro de 1560.

Assignada : - Rctinha.

Consideremos esses tres documentos (Ct, b, o) sepa
radamente.

Ct) - Cm·tct ele Sentença passada pelo D," Si1nâo Gon
çalves Preto (pp. 534 - 541).

Encerra por sua vez, os seguintes documentos:

1.O) - Libello do Auto?" oontm o Réo, para que este
não pudesse vender a Capitania (pp. 535 - 536).

Em resumo, sem data nem assignatura.
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2.°) - Petição do Réo, para que e mandasse lavrar
Termo nos Auto, de como o Autor consentia na venda
com certas declarações (pp. 536-537).

Em resumo, sem data nem assignatura.

3.°) - Traslado do Termo ele desistencia e cOl/,sent'ÍJlnento
elo Antor, com declarações (pp. 537-539).

Datado de Lisboa a 21 de Agosto de 1560.

Foi lavrado pelo E crivão Hieronimo A.tfonço.

O texto está transcripto na integra; faltam-lhe,
. porém, as a..'lsignaturas.

4.°) - Dezernbetrgo do Corregedor, exigindo que o Réo
assigne a desistencia do Autor, por lhe ser prej udicial, e
que apresente Carta de emancipação (pp. 540).

Em resumo, sem data nem assignatura.

5.°) - Petição do Procuraelor do Réo relativamente
ao disposto no Dezembargo pr~cedente (pp. 540).

Em resumo, sem data nem assignatura.

6.°) - Sentença do Corregedor julgando boa a desis
tencia do Autor (pp. 540).

Na integra, mas sem data nem assignatura. - Devem
estas ser as mesmas da Carta ele Sentença, cujo final
occorre na mesma pagina, mandando que se cumpra e
guarde a referida Sentença.

b) - AlvaTá d' El-Re'i D. ebastião assignado pela
Rainhet Regente (pp. 54.1-546).

Datado de Lisboa no 1. ° de Outubro de 1560.

Concede licença a Jeronymo de Larcão de Figueiredo
(com supprimento de idade), para poder vender a sua
Capitania a Lucas Giraldes, por 4.825 Cruzados, para o
que deroga todas as dispo ições em contrario; confirma
as declarações do consentimento de Ruy de Figueiredo
e manda que se passe a respectiva Carta ao mesmo
Giraldes.

A Oópia está completa, trazendo a assignatura
Rainha, a que se segue a Sobsc'rição.

Este Alvará contém uma

- Petição de Je-ronynw de L/l,Tcão de Piguei.redo a

El-Rei D. Sebastião (pp. 541-546).
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Expõe os motivos que tinha para vender a Capi
tania, e requer o meucionado Alvará nos mesmos termos
em que foi passado.

Na integra, mas sem data nem assignatura.

c) - Apostilla d' esse Alvará passado a Je1'onymo de
Larcão de Figueiredo (pp. 546-548).

Datada de Lisboa a 18 de Outubro de 1560.

Concede-lhe licença para fazer livremente a venda
da Capitania, sem mais outorga nem consentiment.o algum,
supprindo quaesquer defeitos que nella haja e derogando
algumas disposições em contrario.

E' tambem assignada pela Rainha. .

Fica assim conclnida esta analyse da Oarta passada
a Lucas Gi1'aldes (4. 0

- A - pp. 508-561).

Vej amos agora a Apostilut da mesma Carta e a Verba
collocadaá margem do registro d'essa Doação (4. o-B e C).

B) - Apostilla da Oarta passaeut a LucctS Gimldes
(pp. 561 - 564).

Datada de Lisboa a 6 de Juuho de 156l.

Não traz assignatunt.

Confirma a Capitania em Lucas Giraldes e seus
successores, com a declaração e dispensa constantes do
seguinte lnstrwnento, que vem incorporado na mesma
A.postilla :

-11tStrlt'lnento ele ~eclal'Ctção e consentimento jeito entre
Jel'onYl1w de Larcão de FÍ{juei1'edo e lincas Gimldes (pp. 562
-564).

Datado de Lisboa a 4 de Julho de 156l.

Foi lavrado pelo Tabellião publico Henrique Nunes.
Declaram que o traspasse da Capitania dos Ilhéos

do primeiro para o segundo foi feito, não por venda,
mas sim por via de t'roca e escambo da mesma Capitania
por dois Padrões de jmo; pelo que pedem a S. A, con
firmação da E criptnra de venda com esta declaração.
Pedem ainda que Lucas Giraldes e seus successores fiquem
dispensados de usar o nome de Fig~teiredo do primitivo
Donatario.

E te Inst1'll1nento está transcripto na integra, faltando·
lhe, porém, as assignatma .
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O) - Vel'blt collocada á ?I1al'gem llo 1'egistl'o da Doação
feitlt a L'ltcas G-iraldes (pp, 564,-565). .

E' concebida nos seguinte' termos:

=por falecimento de Lucas Giralde contheudo
nesta arta pertenceo a dita Oapitania de
Saõ Iorge dos llheos da dita Oarta Oonthenda
a Francisco Giraldes seu frlho ao qual se passou
a dita Oapitania Carta de Doação enforma, e
do sobredito se poz aqui esta verba por man
dado de Sua Alteza em Lisboa a dezanove
de Agosto de mil, e quinhentos cessenta e seis
Antonio Vieyra II =

Está concluida a analyse da intitulada - (C Oarta
d'EI·Rei D. Sebastião tirada da Torre do Tombo e as
signada por Jorge da Ounha li (pp. 508-565), isto é,
do 4.· documento incorporado na Cadlt de COllfil'1nação
passacllt a D. Helena de C'ast1'O.

Convem advertir que a Cópia não traz a assignatm'a
do referido Jorge da Ounha.

Resta-no apenas examinar o 5.· e ultimo dos do
cumentos que foram incorporados na mencionada Cada
de D. Helena de Cast,ro.

_- Cópilt da Cal'ta de A'/'/'emaútção e Just~fiCltÇão feita
e ~8ignadct por Francisco Matoso (pp. 565-600).

Datada de Lisboa a 11 de Março de 644.

Assignada : - Fmncisco ]Jiatozo II Manoel Ped'l'ozo.

Fraucisco l\fatoso era Escrivão das Causas e Exe-
cuções dos Oaptivos nos Contos subordinados ao Tribunal
da ]\ilesa da Consciencia e Ordens. - Manuel Pedroso era
criado da Condessa de Castro e levára a Cm'ta para ser
copiada.

Esta Cal'ta comprehende dois doclllllentos principaes,
a saber:

I) - Carta de Sentença de arrematação da Capitania
dos liMos passada a D. Helena de Sousa (pp. 565-599).

II) - Certidão de justificação das firmas da mesma
Carta (pp. 599).



506

Consideremos cada um d elles separadamente.

I) - Oarta de entença ele aJ')'ell~atação da Oapitania

dos llhéos passeLdeL a D. Helena de SOMa (pp. 565-599).

Datada de Lisboa a. 7 de Agosto de 1620.

Passada em nome do Licenciado Alfonso l\1:endes de
Vasconcello, Jtúz do Civel com Alçada na Cidade de
Lisboa e seus Termos; feita no officio de Sebastião de
Padilha, E crivão d'aquelle Juizo e dos Autos, por Beuto
de São Payo; 'ub cripta pelo dito Escrivão e assignada
por aquelle Juiz.

Esta OarteL de Sentença de .iJ.'I'/'ematação foi extrahida
de uns Autos de Callsa Civel, que correram naquelle
Juizo, para execução de uma Sentença «( dada na mor
Alçada, e passa&. p.'a Chancellaria da Corte, e Caza da
Supplicação quP. se requereo por parte de D. loao' de
Castro Aut,or contra Francisco de Sã. de lVlenezes, e Sua
mulher Dona Maria Giraldes, e Seu filho Fraucisco (m~

Sebastião ?) de ssâ Reos .,. "
Esta Oarta de Sentençet de Arrematação nana todo o

proce 'so seguido na execução, transcreveudo as principaes
peças dos Auto', umas na integra e outras em resumo.
D'entre ellas a primeira é o traslado completo da Ca'rta
ele Sentença a exect~tar, documento igualmente complexo,
em cuja analyse vamos entraI'.

1. o - Oarta ele Sentença a execntar (pp. 566-586).

Data.da de Lisboa a 4 de Junho de 1619.

Passada em' nome d'EI-Rei D. Philippe (III de
He panha e II de Portugal).-Assignada pelos Doutores
NUJno da E'onceq!~a Cabml e Th01nê Pinhey'/'o ela Veyga,

Dezembargadores dos Aggravos e Appellações Civeis com
AlçadJ. na ôl'te e Casa da Supplicação ; subscripta por
DOIningos do Basto ele E'igueiroet, que servia de Escrivão
das Appellaçõe Civei e Aggravos naquelle Tribunal,
no Officio de Domill!gos da E'oncequa, e feita por A.tfonço
L01JeS Preü'e.

Foi extrahida de uns « Autos de Cauza Civel de
embargos em auto apartado, e com que se veyo a chan
cellaria que vierão por apellação dante o Lieenciado
FranCO Rebelo homem ... Iuiz do Civel ... com Al..,Çada em ...
Lisboa, e seu termo em os quaes são partes, convem a
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saber de hnã como Authores embargados,' e apellaclo.
Dom TOrLO de Castro, e Dona lulliaua de Souza sua
mulher por vir a falecer da vida prezente a dita Dona lu
liana de Sonza Sua mulher, pendendo a cauza ne te
juizo e seglmda instancia (o elos .Aggmvos ela CÔ1'te e
Casa ele Supplicação) e habillitou o dito Dom Ioam de
Castro em nome, e como Legitimo Administrador de
Dona Ellena de Souza sua filha família e da dita defuncta
sua mulher contra Fran. ,'0 de Sã de Menezes e Dona
Maria Giraldes sna mulher Reos (Embw'getntes e .Appel
lantes) da Ontra,»

Na integra, com todas as assignaturas.

A Ca1'ict ele Sentença a eXeC'ltfa1' (1. o_pp, 566-586) com
prehende os seguintes ~ocnmentos :

a) - Carta de Sentença de preceito de abso7vendo
(pp, 567-569),

Passada em nome do Dont01' Simão Monteiro de
Leiria, Dezembargador dos Aggravos, Corregedor que fôra
dos feitos e cansas civeis na Côrte e Casa da Supplicação,
-Assignac1a por elle e subscripta por João de Paiva,
E crivão dante os Corregedore do Civel da mesma Côrte,
- Extmhida de uns Autos de Causa Civel, que naquelle
Juizo e perante o mesmo Corregedor correram, ti entre
partes Dona Iuliana de Sonza Autora contra o dito
Fraoci co de Sã de Meneze e a dita Dona Maria Gi
raldes sua mulher, e a canza hera Sobre ella Authora
demandar aos Reos, como herdei I'OS, e possnhidores da
fazenda que ficou por fal cimento de Lucas Giraldes, e
Fran"o Giraldes Seu filho, e herdeiro Vniver. aI, pagas em
a ella Authora a dita quantia; de tres Contos oito
Ceutos noventa, e Sinco mil nove entos reis, e pellos
Ganhos, e intere se. dellez...»

A origem d'e ta divida remonta ao proprio Lucas
Giralde ,

E ta Carta (a) llão vem transcripta na integra, mas
resumida no texto <la outra precedent (l.°).-A Cóp'ia não
t.raz data nem a ignatura.

Esta Cm'ta. de Sentença (a.) encerra:

a)-IAbe71o ela .A1tfm'a cont1'((, os Réos, para que lhe
paO'aR em a divida d 3:895S900 rs, (pp, 56 ).

Em resumo, sem data nem as ignatura.



50S

(3)-- OOÜt elo ProOlwaelor clos Réos, confessando a di
vida e nomeando bens a Penhora (pp. 569).

Em resumo, sem data nem assignatul'a.

r) -Sentença clo Oon'egeclO1', mandando pagar por
preceito e as custas dos Autos (pp. 569).

Em resumo, sem qata nem assignatura.

Esta Sentençet foi dada nos p1'il1Wi1'OS A ntos da Acção
proposta para pagamento da divida, os quaes correram
n'aquelle Juizo da Correição do Civel, na Côrte e Casa
da Supplicação, perante o refeL'ido Corregedor D. r Simão
Monteiro de Leiria.

A esses primeiros Autos pertencem os documentos
marcados com as lettras do alphabeto grego (a-r).

Tirada do processo por parte da Autora a respe
ctiva Ocu'ta cle Sentençct (a), foi esta apresentada no Juizo
do Ci vel de Lisboa, perante o Licenciado Fraucisco
Rebello Homem, para nelle se tratar da sua execução ;
começando então o processo de exeoução ela Sentençet
(se.gnnelos Antos).

A esse processo de e,xecução da Sentença e aos
mesmos segundos Autos pertencem os documentos que
vão marcados com as lettras do alphabeto latino (a-p).
-Até o documento g esse processo correu no Juizo do
Civel (primeira instancia), perante o Licenciado Fran
cisco Rebello Homem,-D'ahi em diante correu na se
g'unda insta.ucia (Relação), para onde subiram os mesmos
Autos em virtude de Appellação da Sentença (g), por
parte dos Réos.

Vejamos a execução da Sentença na primeira in·
stancia (Juizo do Civel).

Autoada a OCtl'ta lle Sentença anterior (a), foi o Réo
requerido para pagar o principal e custas. Passou-se
Oa'rict para se fazer penhora da Capitania, e, penhorada
esta, metteu-se em pregão em praça publica. Não ha
vendo Lançaclor, lançaram os Autores, com permissão do
Juiz, sendo-lhes finalmente arrematada a mesma Ca
pitania.

b)-l'm'l1wele Arrematação da Capit.anict dos llhéos a
André Dias Prestes, PI'OO1tmc701' cZos A~ti01'es (pp. 570-571),

Feito em Lisboa, a 10 de Julho de 1715 (aliás 1615),



509

pelo Escrivão Sebastião de Padilha.-Apregoado o lanço
dos Autores pelo Porteiro do Concelho Francisco Mon
teiro, foi arrematada a Capitania por 9.360 Cruzados.

Na iutegra.-Assignados : (C Anel'l'e Dias Prestes II F'l'an·
cisco Montr. o II Antonio de B1'itO II D01ningos Pel'eím II PedTo
ele Antas, » - Os tres ultimos ão testemunhas.

Lavrou-se então a respectiva Cm'ta de Sentença ele
Al'rematação (bem entendido, ela p1'Í1neim a1'1'e?natação) ,
Carta esta que foi embargada pelos Réos ao passar pela
Chancellaria.

c) - Ernbet1'gos ele n1tlli<lade á lJassagem, de[ Sentença

etpTesentados pelos Réos (PP. 571-574).

Em re8umo, sem data nem assignaturas.

Contém 10 artigos de nullidade.

(l)-Despacho do J1tiz (pp. 574).

Em resumo, sem data, nem assignatura.

Manda ajuutar os Embargos á Carta embargada e
Autos d'onde emanou, e tornar com resposta da Parte.

e) - A 1'Ngos de aCCl'escentctmento dos Ernba1'gos, apre-
senta(70s pelo Pl'oclt1'ador dos Réos (pp. 574-576).

Em resumo, sem data nem assignatura.

Contém mais 4 artigos de nullidade.

f)-Despacho do Jttiz relativo á allegação de incom-
petencia para elle conhecer da causa (pp. 576).

Em resumo, sem data nem a iguatura.

g)-Sentença do Jniz (pp. 576),

Manda passar CaTta (C em embargo dos embargos ».

S. 1. a 18 de Janeiro de 616.

Em resumo, sem assiguatura do Juiz Fl'auci co
Rebello Homem.

O texto diz que e ta Sentença foi publicada ent
Lisboa, em Audiencia do Civel do mesmo Juiz, (C a08 t1'eze
dias do elo mes e anno at-I'as em, ella declarado "; mas ha
evidente coutl'adicção entre as duas datas mencionada .

Os Réos Embargantes appellal':tm d'esta Sentençet
sendo a sua Appellação recebida.

Terminam aqui o, documentos da execução da
Sentença do Cor:regedor na primeira instancia.



510

Vejamos agora o seguimento do processo na segunda
instancia (Relação), para onde subiram os mesmos Autos,
sendo apresentados a 30 de Janeiro de 1616 e distri
buidos ao Escrivão Jorge Fernandes, que lavrou o termo
de apresentação; mas, daudo-se este por suspeito, paI:!
saram ao Escrivão Domingos do Basto da Figueiroa.

Os documentos que seguem (h-p) pertencem todos
a esta segunda phase do processo.

h)-Âccol'dão da Relação 1'ecebenclo o Â1"t.o 8.° dos Em,-
brm'uos (le mtllülacle postos pelos Réos (pp. 577).

Datado. de Lisboa a 18 de Abril de 616.

Em resumo, sem as assignaturas dos Juizes.

i) - Contrariedade dos Â1dol'es en~ba1'gados ás 1'egras
d.o Âl't.o 8.° dos Embar,qos (pp. 577-578).

Em resumo, sem data nem assignatnra.

Contém 3 Artigos.

j) - Sn1nl1U1. de 1tl1Ut Pl'ovi,são Régia dando licença a
D. João (le Castro JJa?'a alTenutfa,r Ct Capitania dos llhéos
(pp. 579).

Sem data nem assignatura..

Esta Provisão é o proprio 1.0 Âlval'á d'EI-Rei de
Castella (D. Philippe III de Hespanha e II de Portugal),
que vem incorporado na Carta de Confirmação da Capi
tania passada a D. Helena de Castro, e que traz a data
de Li boa a 27 de Outubro de 1615. (Vide pp. 506-507
d'este Códice.)

O Procurador dos Réos Embargantes apresentou certos
Embal'gos á Provisão anterior (j), os qnaes não foram
transcriptos nesta Carta de Sentença.

k) - Âccol'dão da Re7ação sobl'e' os ]iJmba1'gos á Pro-
visão antel'iOl' (pp. 580).

Datado de Lisboa a 23 de Junho de 618.

Em resumo, sem as assignaturas dos .Juizes.

Maudou que o feito corresse seus termos, e que
atinaI se deferiria a materia d e ses Embargos.

O Procurador dos Réos Embargantes apresentou
certo Â1,tigos de attentado e Embal'gos ao Dezen~ba1'go da
Relação, para que se decidisse a controvel'sia do atten
tado ante de se mandar correr a cau a principal. E tes
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Artigos tambem não foram tran cripto na arta d Sen
tença,

Estava a causa nestes termos quando falleceu
D, Juliana de Sonsa, que era Autora Embargada e Ap
pellada, Seu mariclo apresentou então o seguinte documento:

l) - Artigo de halJilitcLção apresentado pelo Autor
D, João de Ca tro, em nome e como legitin;J.O Admilli .
trador de sua :filha menor D. Helena de Sou a (pp.
580-581).

Em resumo, sem data nem a sio-natnra.

Contém sómente um artigo,

?n) - Oontra?'iedacle o.tfe)'ecicla pelo P/,ocltraclo)' clo Réo
a es e artigo de habilitação (pp. 5 1-582).

Em resumo, sem data nem assignatnra.

Contém 3 Artigos.

n) - Acco?'Clão dCL RelcLção dnndo por ln'ovaclo o A?'Ugo
c7e habilitcLção do A ~LtO)' (pp. 583),

Datado de Lisboa a 6 de Janeiro ie 619,

Na integra, mas sem as a signattuas do J luzes.

o) - Accorclão da. Relação não )'ecebendo os Al'figo cle
cLttentado apl'esentados pelo Réo (pp. 583-584),

Datado de Lisboa a 26 de Janeiro de 619.

Em resumo e sem as as ignaturas do' Juizes,

p) - Sentença (la Relacão ?'evogando n 8Pllten<;a do .Juiz
e anll1111alldo ~(. CL)')' Inalação (pp. 584), -

Datada de Lisboa a 4 de Junho de 619,

:N a integra, ma.s sem as a signaturas dos Juizes.

Declarando que houve lesão enOl'?ni8Si?nCL na primeira,
arrematação, e'ta Sentença revoga a Sentença appellada (g),
annulla aquella arrematação (b), e manda que se proceda
de novo, correndo os pregões no Reino e fazendo- e a
arrematação em Lisboa.

E te é o ultimo documento comprehendic1o lla Oa'rta
ele Sentença a eroeCltUL?' (1. o - pp, 566-586). Depois vem o
final d'e.sa mesma Carta de Sentença (pp, 585-586) man
dando cumprir e guardar inteiramente o que fÔl'a julgado
e~ Relação,

E ta Ott/'ta de Sentença a eroecltlw' é a que foi pa ada
m nome d'El-Rei D. Philippe (III de He punha e

3:$
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II de Portugal) e vem assignada pelos Dezembarga
dores Nuno da Fon eca Cabral e Thomé Pinheiro da
Veiga. - EUa é, como já dissemos, a primeira peça do
processo de execução da Sen tença da Relação (tercei1'o,~

autos), e ao me mo tempo o 1, o documento da Oet1·ta de
I en;tenca de arremataçâo da Cetpitania elos Ilhéos passada (t

D. Helena ele ousa (L - pp. 565-599).

Passemos, pois, a analysar os outros documentos da
mesma Ca1'let ele Sentença ele a1Tematetção.

Sendo dada peJa Relação a Sentença anterior (p),
extrahiu-se do processo, por parte de D. João de Castro,
a respecth a Oa1'ta ele j entença (1. 0), afim de tratar-se da
na execução; mas, ao passar pela Chancellaria, foi a

mesma Oa1-ta embargada por parte de Francisco de Sá
(de Menezes) e •eu filllO primogenito Sebastião de Sá.
Levados os Embet1',qos a Juizo e juntos aos Autos, deu-se
vista ás partes; e com o que estas disseram, foram os
Autos conclusos á Relação, que deu a Sentença seguinte:

2.° - Sentençet da Relação e7eferinelo os EJmbewgos á
Sentença apresentados lIa Chancella,7'ia (pp. 586).

Eis a sua integra:

« Acordey &," Asino ao embargante nove mezes
peremptorios e nelles erâ. obrigado a dar Lan
çador, e os pregoens' secorrerão nesta Cidade
trinta dias e passado o dito tempo de uove
mezes não e dará mais tempo algü e se farã
logo arerua,tação, e nesta forma hey por diferido
aos embargos, e pague o embargante as custas
deUas Lisboa vinte, e tres de Iulho de Seis

ento', e, dezanove )l.

Não traz as assignatura dos Juizes.

Esta sentença é) por assim dizer) um appenso á
Cada ele entençet precedente (1. 0). Com ena termina o
proce o que correu na Relação nos seg1t1tcZos .ihttos.

Sendo dada esta Sentença (2.°), talllbem foi extrahida
do proce so por parte d Dom (João) de Castro, e foranl
ambas apre entada no JlúZO do ivel de Lisboa, perante
o Lic nciado ffonso Mendes de Va conce]\os, para tra
tar- e da sua execução, e, mandando este Juiz que se
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cumprissem, foram ellas autoadns pelo Escrivão S bastião
de Padilha, a 3 de Ago to de 1619.

Oomeçou então o processo de execução das Senten
ças (1. e e 2.°) da Relação nos terceiros (tuto, de que ellas
são os dois primeiros documentos. - Foi d' esses tercei?'os
(mtos q ne se extrabiu a Cm·ta ele Sentença de a?'remataçâo
(L - pp. 565-599): em que ellas se acbam tran cripta e
em cuja analyse vamos pro 'eguir.

Pas ou-'e Cu?'lu ?'eqzâsito?'iu d este Juizo do Cível
para a Villa de Torres Vedras, para que Francisco de
Sá de Menezes fos. e reqnerido pelas duas Sentenças pre
cedentes (1. 0 e 2. 0

), Apresentada a Carl(t ao Juiz de Fóra
da mesma Villa, recebeu o Cwnpm-se e fez-se a diligencia.

3.°_Oertidão da Dili,qe?lciu de notifica.ção de Fi'Uncisco
de Sá, de ?I{pnezes sobl'e o conteúdo na Cm-tu ?'eqnisitoriu
(pp. 587),

Passada em de Ago to de 1619 pelo E crivão do
Julgado da Rebaldeira l\farcos de Abreu.

Na integra, com a data e as ignatura.
A diligencia foi feita pelo proprio Escrivão naqu 11e

dia e lagar, e n. Oertidão lavrada nas costas da arta
requisitoria, com a qual foi apresentada na Oidade de
Li boa, a 12 do mesmo mez e anno, em ncliencia do
Licenciado Llliz Martins de Siqueira, tambem Juíz do
Oivel. E'te mandou então correr o prazo dos nove
me7;es e os trinta dias de pregõe .

-t, o - T('?'IIJ,O (lo primeiro }JI'e,qão da C'apüani(t (pp.
58 -5 9).

O lJ1'p,gão foi clado li Li boa, na Praça do Pelou
rinho Velho a 12 1e Agosto de 1619, pelo Porteiro do
Ooncelho Fl'anci co Ionteiro. - O Tel'l?lo foi lavrado
pelo Escrivão Sebastiã.o de Padilha, com a declaração de
que não houve lançador.

Na integra. - signaclo: P,-ancisco JJfonl?·o.

5. 0 -Assignaclo de D. João cZe Cast?'O e D. Helena de
Sottsa, l(tnç(tn(lo 17.000 Oru ados ?l(t Capitania, cZos Ilhéos
(pp. 5 9-590).

S. 1., a 19 ele l\fa,io de 620.

:N a integra com a a ignatlua.

O L(tnço foi feito da seguinte maneira; 9,740 Oru
zados da divida da Sentença, que e ex cutava naquelle
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Juizo e estaVet em poder do Escrivão Padilha; 7.260 Cru
zados, qLle se abateriam de outra Sentença de maior
quautia, que D. Helena de Sousa tinha contra os mesmos
Réos, e de cuja execução era Juizo Corregedor Pedro
Fialho e Escrivão Manoel Guterres.

6. 0 -Tenno de ilJiligene'iu de notijieação dos Réos para
pagarem ao Antor o principal e custas das Seutenças, ou
remirem a Capitania IJenhorada (pp. 591).

Lavmdo em Lisboa, a 25 de Maio (C de n~il ?entos e
vinte» (uliâs 1620), pelo Escrivão Sebastião ele Pudilhu.

A notificação foi feita pelo proprio Escrivão na
pessoa de D. Maria Giraldes.

Está transcripto na integra.

7. °-Assignudo ele Pl'omwução ele D. João tle Cast?'o e
D. Helena de Sonsu (pp. 592).

Datado de Lisboa a 2 de Junho de 620.

Na integra, com as as ignaturas dos outorgantes.

Dá poder a Manuel Aranha, criado de D. João de
Castro, para acceitar a arrematação da Capitania em
nome de D. Helena de Sousa.

8. 0 -Tenno ele a?Te'/1ubtução da Cupitanici elos Ilhéus
(t ]!Ietn~tel Ámnhu, P/'oC1.M'uelol' dos Á~tto?'es (pp. 593-595).

Feito em Lisboa, a 4 de Junho de 1620, pelo Es
crivão Manuel JOl'ge,-Apregoado o lanço elos 1'7.000 Crn
zados, com toelas as suas declarações, pelo Porteiro do
Concelho Francisco Monteiro, foi arrematada a Capitania
por aqueHa quantia.

Na integra.-Assignauo' : l( en ]![antbel IOl'ge o Esel'evy'

II Mwvnel Amnha II Fmneiseo Montei?'o II Domingos ela Fon·
eeqlba II Domingos PI'. a II Guspal' Alvel'esll Lnis Alvel'esll i'. 
O quatro ultimos são testemmilias.

9.°_Petição elo A 1btor pum qne se lhe passe a Carta de
.AJ'I'emaluçeío em pebgeG1' sisa (pp. 595).

Em resumo, fiem data nem assignatLU'a.

Allega que (C de toda a fazenda que se vende no
Brazil senão pagava Si7.a ... ».

Com esta petição foi apresentada a
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10.°- Certidão de quitação (dctda ao Réo) pelct qtwntia
de '7.261 Ol'uzaclos (pp. 59õ-596).

Datada de Lisboa a 6 d Ago to de 1620.

Passada por Manuel Guterre' Rodovalho, Escrivão
da orreição do Civel de Lisboa.

Declara que D. João de Castro, em nome de sua
filha, deu quitação de 7.261 rnzados em uns Autos de
execLlÇão ele uma Sentença por elivida de 14.000 Crnzaelo ,
elos quaes utos elle Guterre Rodovalho era E crivão.

Na integra, com a assignatma do mesmo Escrivão.

:Nesta Oertidão não 'e declara quem recebeu a
quitação.

11.°- Despacho elo Jniz Iu:t Petição anterior (pp. 597).

Datado de Lisboa a 6 de Agosto ele 620.

Manda pas ar Carta sem se pagar Sisa, se assim
estiver ordena lo.

:Na integra, sem assignatura do Juiz.

12. 0 -Pet·ição do Atttor (pp. 597).

Para que os Tabelliães ele Notas de Lisboa lhe
passem Certidão cc ... em como dos ben s ele rais que se
vendem, assy ele Africa, Brazil, e paI'tes ulo'amarinas
senaõ paga Ciza a smag. de, e asy o tem ordenado, e hã
estillo faz13l'ce as taes es Criptmas Sem se pagar... ))

Na integra, mas sem data nem a signatura.-Pelo
despacho immediato vê· e que foi dirigida ao mesmo
Juiz da execução e arrematação.

13."-Despacho do Jniz nestct Petição (pp. 597).

cc Passe do que constar II JJIendes II. ))
"ão traz data.

14. o-Oertidão passctcla pelos Tabelliães (pp. 597-598).

Confirma o allegado naquelll.t Petição do Auto'/'
(12. o_pp. 597).

Datada de Lisboa a 7 ele Agosto de 1620.

Assignada : -(C Iosé da Veiga // Ioão OW'valho // Sebastiaô
][achado /1 ThO'lne 1'Íscado II J!1rancisco Ooelho // Gaspa?'
Fallei1'0 II)).

Transcripta na integra.
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Este é o ul timo documento da CartcL de SentençeL de
arl'emateLção dtt OapilcmieL dos llhéos passada a D. HeleneL cle
SOUSeL (L-pp. 565-599),

Depois o Jniz da execução, a requerimento do Autor,
mandou « que se lhe passasse Sua Carta de arematação
com pedia,))

egue então o final d essa mesma Carta de Sentença
de arrematação mandando dar posse cc ao dU D. Ioam de
Castro em seu nome, e como Par, e legitimo Adminis
trador da dita Sua filba Dona Elena de Souza da dita
Capitania dos Ilheos, terras e mais 'ouzas a ella anexas
e pertencentes na forDla do seu Lanço, e que lhe vay
arematado, e de como a dita posse lhe foi dada na forma
Custumada llie serã passado Seu auto de posse.,. l>.

Com esta Cm·tcL terminou o processo de execução
das Sentenças da Relação, a primeira das quaes foi pas
sada em nome d'EI-Rei D. Philippe e assignada pelos
Dezembargadores Nuno da Fou eca Cabral e Thomé Pi
nheiro da Veiga; processo este que correu no Juizo do
Civel de Li, boa, perante o re pectivo Juiz, o Licenciado
Affonso Mendes de Vasconcellos, em nome de quem foi
pas ada a me ma Carta.

Esta CCLrUG de entençcL de ÁI'l'eJneLtaçâo (L-pp. 565-599)
é, como já vimos, o primeiro dos dois documentos priu
cipaes tran cripta· na Cópia da CartcL cle Arrematação e Jnsti
jicCGção jei,leG e C/ssignada pur Francisco ~lJ1atoso (5. 0

_

pp, r.:65-600), l~esta-nos, pois, sómente fallar do segundo
documento d' essa Cópia.

II. -Cel'tidão de jlGsfJijicaçâo dctS jil'1ncts da Cw'lct de
SentençcG de A?'?'mneLlcGçâo (pp. 599-600).

Datada de Lisboa a H de Outubro de 1620.

Reconhece a lettra do E crivão Padilba, a firma do
Juiz A:ffonso Mendes de Vasconcellos e o signal do
Chanceller da Cidade Gil Aunes da Silveira, posto ao sello.

E' subscripta pelo E crivão Antonio Cm'valho Leitão,
e as 'ignada pelo D." JJlctnuel NlGguei?'CG, em nome de quem
foi pas ada.

Esse D. r Manuel .r ogueira era [( do Dezembargo de
EIRey nosso Senhor, Iuiz dos feitos, e cauzas das
justificaçoeií. do Juizo de Guine, nna, India, e Brazil,
com Içada nesta Cidade de Lisboa ",
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Com este documento fica concluido o estudo ela
Cópiafeilct e CtS ignada POI' Francisco Matoso (pp. 565-600).
Sendo esta Cópict o 5. 0 e ultimo dos documento.' incorpo
rados na Carta ele conji1'1naçáo cla Capitanüt elos llltéos pas adlt
Ct D. Helmut ele Castro, Gonelessct cle Castl'o (pp. 506-601),
fica ao mesmo tempo completa a analy e desta GltrtCt
cujo final se acha lançado nest,e registro, de pp, 600-601.

Finalmente, concluido d'e te modo o estudo dos
docu mentos incorporados na CctrUt de cOIIJinnaçáo pttS
sacla a D, Helmut ele Castro, ficou a.o mesmo tempo termi
nada a descripção da Garut de cOllfinnctçáo pOl' sttccessáo
concedida a D. Annct Mctl'ict ele Atahyde e Castl'o (pp, 505-603),
na qual aquella se acha por sua vez incorporada, com
todos os seus componentes.

O final d'esta ultima Gm'tct (pp, 601-603) termina
o registro d este documento tão complexo e de tão dif:Iicil
classificação.

pp, 604.-Patente de confirmação por smag,de concedida a
Dos Henrriques do Rozario do posto de Cap,lIl da
Comp.a ela gente preta desta Praça.

De 15 de Julho de 1'727.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Femande Ce ar de
Menezes « no po to de Capitão de huã Companhia do
Terço da gente preta. da Cidade da Bahia de que he
Caplll mal' lVIiguel de Souza de Crasto em que sendo pro
vido PedL'o de Souza hã muito annos enão mandou athé
aqui confu'mar." nem cuidar na obrigaçoeil' delle fal
tando as obrigaçoen s delle faltando (sic) as funçoefis mili
tares ... ll. - Confirmac1o sem soldo, « attenc1enc1o conco]>
rerem no dito Domingos Helli'riques do Rozario, valor,
e Capacidade, e estar exercendo o posto de .Alferez actual
da companhya do Capitão Miguel Alz' Freire do mesmo
Terço, e a boa informação que da sua sufliciencia deu o
Capitao' mar." »). - O GwnprctSse é do mesmo Vice-Rei
em 5 de Junho de 1728.

pp. 607.-Provizão ele smagde concedida a Joa& Dias.

De 18 de J 'luho do mesmo anno.

Não é assignac1a pelo Rei, como o titulo parece in
dicar, mas sim pelos Doutores José de Oarvalho e Abreu
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e José Gomes de Azevedo, ollselheiros elo Conselho ID
tramadno, e foi passada por de pacho do mesmo Con
selho de 23 de Fevereiro tambem de 1727.-0 Ownp}"((sse

do ice-Rei é 7 de Junho de 1"728.
:N esta Provisão lê-se: - « tendo re peito a roam Dias

morador na Cidade da B. a me reprezentar que elle al
cançara duas Sentença contra:N iculao C~Lrneiro da
Rocha, hnâ da quantia de dons contos novecentos e
tantos mil reis, e outra de Sento, e noventa mil reis, e
qnerendo as por em execução não achara ao dito devedor
mais que hna' limitada fazenda com algufis escrauos e o
officio de E crivão dos agrauo., e apelaçoêns da Rellação
da dita Cidade, cujos rendimentos lhe nomeara para pa
gamento do Sup. o, os quaes não duvida aceitar e fazer
penhora nelles para SllcL satisfação. Peclindome lhe con
cedes e Provizaõ para o dito eifeito e atendendo ao
dito Nicullao Carneyro da Rocha, e sua mulher D. Â.lllla
de Menezes confeçarem dever ao Ssnpto as ditaz quantia "
como constou de hu' papel por ambos a signado em que
éxpremião serlhe util nomear lhe o rendimento do dito
officio para satisfação das ditas divida ... Hey por bem
fazer meo ao do Ioão Dias de que possa fazer penhora
no rendimentos do do officio nomeados pelo executado
para pagamento do que se lhe deve ... ')

Em relação a :N icolan Carneiro da Rocha e sua
mulher D. Anna de Menezes, vide a Carta de proprie
dade d'e se mesmo Officio, I assada a elle em 10 de
Fevereiro de 1725, que se acha registrada a pp. 223
d' este mesmo Codice.

pp. 6og.-Carta de hum Lugar de Dezor da Rellaçao' da
B.a por smagdo concedida ao B.e\ Antonio Roii
Banha.

De 1 da íaJ.'ço do dito anno.

e ta Oal'la lê-se: - CC Faço saber aos que esta minha
a1'ta virem que havendo respeito a ter feito merce ao

Bacharel Antonio Raiz Bauha da promessa de hum lugar
de Dezor da Rellação da Bahia, dando boa rezidencia do
Lugar de Ouuidor geral do Serrofrio na Villa do Prin·
cipe, e porque acabou o dito Lugar, e lhe nomeey Su
ce Sal' porem que a dita rezidencia fosse julgada na dita
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Rellação da Bahya: e e peral' delle que em tudo me ser
uirá como convem a meu sem. CQ e a boa administração
da justiça. Hey por bem fazer lhe merce de hum Lugar
de Dezembargador da Rellaçã.o da Bahia, que se achar
vago,ou o porque vagar, mostrando que foi julgada por
boa a Rua rezidencia Da me ma Rellação, o qual elie ser
uirá por tempo de seiz annos, e alem delles o mais que
houver por bem, emq. lo lhe não chegar suce '01', e a im, e
da maneyra que o servem os mais Dezembargargadores,
(sic), e com elie hauerâ o ordenaelo ele seis Centos mil
reis ... ».

Entre a' declarações Jinaes ela mesma Carta occone
a seguinte: - « Por despacho digo Por rezolução de
smagde de vinte ele Il1Jilio ele 1720 e elespacho ela Ieza
elo Dez. o elo Pas'o ele 10 ele bril de 1726, e Portaria elo
1VIarques Prezeel. e ••• >l.

O at~1npTC~SSe do Vice·Rei é de 9 ele Jmlho ele 1728.

pp. 61 1.-Patente de confirmação por smagde concedida a
Manuel de Queiroz no posto de Coronel de hu
Regim. lO de Infantra da Ordenança.

De 8 ele Julho elo me.smo anuo.

Provielo pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
l\1:enezes naquelle posto elo referielo Regimento (C elo CeI'tão
daqnella Capitania (da Bahia) elo uestritos que princi·
piaõ ela paçagem elo Rio granele das Contas e corre athe
o Rio das Rans, comprehenelenelo tambem o Rio elas
Contas que vagou pela auzencia que fez Bras Rebello
Marinho que o exercia por exceeler a licença que lhe
conceeleo o elito VRey para passar a esta Corte em mais
ele dous anuos ... >l.- Não vencia solelo. - O 0lt1np1'a8Se é
do mesmo Vice-Rei em 28 de Maio ele 1728.

pp. 614.-Patente porque smagdc que DEOS gde faz mce a
Pedro Gomes da Franca no posto de M: de
Campo ad honorem desta Praça da B.a

De 26 ele iarço ele 1728.

a exposição dos motivos lê-se: cc tendo respeito a
Pedro Gomes ela França me haver servielo na Praça ela
Bahia, por espaço ele trinta, e seis annos, elous mezes, e
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dez dias, desde vinte, e hum de Novembro de mil seis
Centos, oitenta, e quatro, th- o primeiro de Feuereiro
de mil sete centos, e vinte, e hum, em Praça de soldado,
Alferes de Infanteria, e do M. o de Campo, Capitão de
Infanteria, Ajudante de Thenente, e Thenente de M.o de
Campo General, e no discurço do referido tempo se hauer
com promptidão, e deligencia em tudo o de que foi en
carregado pelos seuz superiores embarcandoilse na ocaziaõ
em que o lVlarquez das lVIiunas, mandou hum Nauio, e
dua Sumaquas a Correr aquelia Costa por audar nelia
hllm Natúo de Piratas que o infestava acodindo na
viagem as suas obrigaçoeus' e servindo a todos de exemplo
em seis centos, noventa, e quatro sendo provido no posto
de Capita' o de Infanteria, ser mandado pelo Governador
D. Ioão Ioao' (sic) de Lancast.ro a asistir em hum dos
trapichcs para melhor expedição das frotas havendosse
nesta deligencia com todo o cuidado, ordenando Eu ao
dito Governadol' mandasse descobrir alguas' lVIinnas de
Ouro, e prata nas Cabeceiras do Rio Pardo, e Verde,
escuzandosse algüas pessoas desta delig. C~ se offereceo o
Sllp.· para ella, como tambem para. abrir o Caminho das
Minnas de Sâo Paul10 para a Bahya para cujo effeito
levou em sua Companhia Cetenta homeíis assim soldados,
como Indios, fazendo ajoruada por partes asperas, e peri.
gozas, em que gastou Sinco mezes da qual se retirou por
lhe fugirem os Indios, despendendo largamente nella
dous mil, e qninhentos cruzados de sna fazendá expon- ,
dosse a todo o risco de vida pelo grande zello que levava
em me fazer este seruiço, e chegando aquelle porto da
Bahya hnâ Nau da India, ser mandado logo para elia de
guarda com a sna Companhia, na qual esteue vinte dias
no discurço dos quaes procedeo como Se devia esperar da
sua pessoa, assim em evitar não sahisse da dita Nau fa
zenda algüa como no bom tratamento que deu aos Soldados,
e sendo provido no posto de Ajudante de Thenente se
houve na sua incumbencia com O mayor Zello, e vigillancia,
dando boa expedição as ordeüs do meu real seru. co com
grande Cuidado e fedillidade, procedendo com a mesma
satisfação no Governo do Terço velho da Guarnição da
quella praça de cujo emprego foi encarregado por au
zencia. do lVP de Campo, e Sargento mayor delle, exel'-
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citandoo por tempo de hnm anilo, e com o mesmo pres
timo, e promptidão, e obidiencia se tem portado no posto
de Thenente de 11'1. e de Campo General que exercita dando
bom expediente as ordens do meu seruiço ,.. Hey por
bem fazerlhe merce do posto de M. e de Campo ad ho
norem Com o meSmo Soldo, e exercicio que athê agora
teve do posto de Thenente General. II - O CU1n]Jrasse do
Vice-Rei é de 12 de Junho de 1728.

pp. óI8.-Carta de confirmação de Sismaria por smagde,

concedida a Miguel Soares Neves.

Não está completa. Á' margem occorre a seguinte
nota :

« Não teve efeito êi vay regd.. a f. 627 V· n.

Sendo o Codice numerado por paginas, e não por
folhas, esta indicação está errada e corresponde a pp. 628,
onde effectivamente se acha registrada in tott~m a referida
Carta,

O registro aqui ficou incompleto; comparado com
o outro apresenta as seguintes differenças: 1.", na 7.' linha,
(pp. 618) d'este primeiro registro, lê-se: ( me foi apre·
zentada. outra passadc~ em nome de ". ll, phrase que no
outro é: « me foi aprezentada em nome de", II ; - 2,", no
requerimento do sesmeiro, o nome d' este é « Capitão
Miguel Soares ll, com suppressão do appellido = Neves =,
que se encontra no outro registro; - 3.", neste lê-se:
( t1'aslados de Sismaria)); no outro: ( tratados de Sisma·

. ria II ;-4.", o nome «( Luis Gonçalves da Camera Coutinho II

no outro está escripto « L1~iz Glz' da Camem Couttinho )) ;
- 5. a, a phrase « Pede a V, Ex' lhe faça meo

)) do mesmo
requerimento neste registro, no outro está di.fferente
mente escripta, com a palavra merce por extenso.
Finalmente, este registro contém o principio da Cm'ta
Regia de Gonjinnaçâo, a que se segue o principio do
Alva1'á <Ie Sesma1'Ía (do Vice-Rei) nella incorporado, e,
dos documentos transcriptos neste Alva1'á, só traz com·
pleto o referido Reqnm'imento do Capitão Miguel Soares
Neves, depois do qual termina com as seguintes pa
lavras: = Evísto o que sobre este requerimento respondeo
o Dezembargador. ProcUl'ador da Coroa, e fazenda a que
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se deu vi ta =; o outro registro está completo, como já
dissemos.

Terminaremo , transcrevendo o começo do Alvará
de Vasco Fernandes Oesar de lVlenezes, para registrar
aqui os titulo que empregava aquelle ice-Rei no
documentos officiaes:

C:OI1~. = Vasco Frz Cezar de Menezes do Concelho de
smagrlc que DEVS g.,ic Alferes moI' do Reyno,
Alcaide-lllor da Villa de Alenquer, Comendador
da Ordem de clJristo, e das Comendas de São
Pedro de Lomar, São Ioão do Rio frio, VRey,
e Capitão General de mar, e terra do Est. ° do
Brnzi} &.'=

pp. 619.-Patente de Confirmaçâo por smag.dc concedida a
Ioaô de Siqueira Campos.

De 16 de Fevereiro do mesmo anno de 1728.

Provido pelo Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de
Menezes cc no posto de Sargento moI' do Regimento de
Iufanteria da Ordenança dos destritos da Villa de Mara·
gogipe, Najê, Capanema, e Saô Pedro do Monte que
vagou por falecimento de Phelipe de Mello Garcia ". 
Confirmado sem soldo e attendendo a c( haver eruido
algum tempo de Capitaõ de hua' Companhia do dito
Regimento, e ser pe' 'oa de vallor, e merecimento, e de
graude actividade para o exereicio do dito posto ... Il. 

O atln~p}'(l88e do Vice-Rei é de 15 de Junho de 1728.

pp. 622.-Provizão de mantimento por smagdc Concedida
ao pc Ambrozio Correa d'e Souza.

De 29 de Janeiro do dito anno.

O P.o Arnbrosio COl'l'êa de Sousa fÔl'a provido pelo
Tribunal da Mesa ela Consciencia e Ordens na Igreja
l\iatriz de Nossa Seuhora do O de Paripe, do Arcebis
pado da Bahia, vaga pelo fallecimento do P.· José Viegas
de Carvalho. - A Provi ão manda abonar-lhe o respe
ctivo mantimento e traz as assignaturas de Antonio
Rodrigues da Costa e do I>.or José de Carvalho Abreu,
Conselheiros do Conselho Ultramarino. - O Ol~mprace do
Vice-Rei é datado da Bahia a 25 de Junho' de 1728 ;
mas, por equivoco do empregado do registro, está rubri-
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cado por = Ânrll'e Lopes ele LCtnl'e =-, que era Secretario
do Oonselho IDtramarino, em vez de = Vasco Fe'l'nancZes
Cesw' ele Menezes =

O texto termina no meio da pago 623, acbando-se
em branco o resto d e ta pagina e tambem a immediata,
que só traz o numero de ordem - 624.

Em relação ao P." José Viegas de Oarvalho, vide a
Provi ão de mantimento, que lhe foi concedida em 5 de
Abril de 1726, e que já ficou registrada a pp. 291 d'este
Oodice.

pp. 625 .-Alvará de smagde Concedido a Ioão Leal da
Gama (e Atahyde) pa Servir o lugar de Super·
intendente cio Tabaco.

De 10 de Abril do mesmo auno.

:Neste Alvará Régio lê- e: - « e atendendo tambem
ao que se Me reprezentou en consulta do meu Tribunal
da 1unta da administraçaõ do tauaco, . obre se achar
vago o Lugar de super intendente do me 'mo Gn. u da
Oapitania da mesma Oidade, e dever e te ser provido em
pessoa que inteiramente faça a sua obrigação e por confiar
que o dito Dez. or 10ão Leal da Gama, e Âtaide me ser
virã no (1" Lugar como convem: Hey por bem nomeaUo
Superintendente do registo, e arecadação do tabaco da
Oap.... iO ela Bal:úa, o qual lugar exercitarã emquanto seruir
de Dez.o r da Rellação da d" 'idade se u en tanto o
]lOuuer por bem, e não mandar o ontr. o e o el'uirã
asim, da maneira que o servirão os Iinistro seu
antecessores gual'clanelo m tudo o Regimento que mandey
fazer para melhor forma da arecadação e registo do
mesmo Gn. o da d." apitania assim elo que vem para
e ta idade, como elo que vay para a 00 ta da lYIiona,
e Rio de Ianeiro e com elle haueI'~L de aJuela de Ousto
Oem mil rei cada anno que lhe serão pagos elo dia em
que tomar po 'se elo ref rido Oargo m diante na forma
elo Alvará que fui ernido mandar pa ar, sobre o como
se hauião de suprir as despezas qu se fize em na
da idade da Bahia com a arl"cadação lio tabaco ... n.

Foi pa. sado em virtude de re olução régia de 13
de Uarço de 1727, tomada em consulta da Junta. 
O Ownpl'Cls e elo 'Vice-Rei é dc 9 ele Junho ele 1728.
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Vide a = Carta de hum dos Lugares de Dez.or da
n. a

... concedida ao n. el João Leal da Gama = em 8 de
Agosto de 1726, e ainda a = Provizao de mantim10 con
cedida ao Dez. or digo D.or Ioaõ Leal da Gama e Ataide=
em 30 de Janeiro de 1727; documentos que occorrem
registrados neste mesmo Codice á.s pp. 379 e 428. Con·
sultem-se as respectivas annotações d'e ses documentos,
quanto á identidade dos dois nomes.

pp. 628. -Carta de confirmacão de data de Sesmaria, por
smag,cle concedida a Miguel Soares Neves.

De 23 de Março do mesmo anno.

Nesta Cm"ta de conjirllur,ção ele data de terras de Ses

?na?'ia, assignada por Ei-Rei D. João V, está incorporado
o Alva.?·á de SiSl1Ut?'ia, passado pelo Vice-H.ei Vasco Fer
nandes Cesar de Menezes em favor do referido Miguel
Soares Neves e datado ga (Cidade do Salvador Bahia
de todos os Santos, em os vinte e nove dias (digo, equaü'o
dias) do mes de novembro Anno de mil seteCentos, e
vinte e qnatro II )l.

Incorporados neste A 711a?'f, do Vice-Rei occorrem os
seguintes docnmentos;

1.°- O Reqnel'i?nento de Miguel Soares Neves ao
mesmo Vice-Rei, allegando os seus titulos de posse e
pedindo que lhe mandasse passar o Alvará de Sis?na?"Ía.

Não traz data nem assigllatum. E concebido nos
seguintes termo :

= Exmo Snor . Diz o appw Miguel Soal'es Neves,
morador na Capitania do Espel'ito Sancto que pelos
tratados de Sismaria que of/:'eresse hê o sup.e senhor,
e pos uhidol' por sy', e seus antepassados, há muitos
annos de huã pescaria, e alguãs terras na Barra da
Vi1la do Espirito Santo, as quaes principião na dita
barra, e correm thê a barra do Iuril, e porque a
dita Capitania era de Donatario Antonio LuÍz GIz' da
Camera Couttillho no tempo que se lhe deu a Sis
maria, e hoje o hê de smagde que DEOS g.<te Pede a
VExa lhe faça merce dar novamente de Sismaria, em
nome de smag. de a dita pescaria, e terras, mandando
lhe pas ar AIvarã de Sismaria, visto estar de posse
della hã muitos anuas. E receberã merce .1. =
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2. o - A lnfo1'l1utção do Dezembargador Procurador
da Corôa e Fazenda.- S. d. Assignada: li Oaminha n. E' a
seguinte:

= justificando o Sup. o hauer sucedido ao Padre
Mauricio Ferreira Gl:aces, incerto nos doCumentos
juntos, não se me offerece duuída em que se lhe
dem de sismaria as terras de que estiver de posse,
e que tiuer aproveitado, não entrando nellas prayas
do mar, por que estas senão devem dar de sismaria,
e muito mais em prejuízo do bem commum, e
com esta exceptuação, e com as mais condiçoeiís
expressadas nas ordens reaes e dossup· não poder
allieuar as di tas terras em pessoa ECleziastica e de
qualquer que nellas suceder pagar o Dizimo e penção
Custumada, convenho se lhe dml'a, salvo sempre o
prejuizo de terceiro II Caminha II =

3. o -A InfOl'nutção do De7-."'· Provedor-mór da Fa
zenda Real do Estado.-Datada da Bahia, a 12 de Abril
de 1724, e assignada: c' Bm·7l(t.1'do ele S01tZa Est1'ella ./. l) 

Resume as duas primeiras peças, accrescentando apenas
o seguinte topico, relativo á injo?'mação do Escrivão da
Fazenda:

= ... Informa o Escrivaõ da fazenda, não duvidando
nas terras da d." Sesmaria, porem que as pescarias,
e marinhas saõ do uzo Commum, e do Domínio do
Principe, e não podem ser dadas Senão por arenda
mento, e aforamento, como Se tem praticado em
outros requerimentos, VExo. mandarâ o que for ser
uido ... =
Depois vem o resto do AlvOl'Ú do Vice-Rei, conce

dendo a referida Sesmaria, em nome de S. M., ao mesmo
Neves, para eUe e seus descendente com os limites mar
eados 'na sua petição, exceptuando a." praias do mar,
(C não excedendo porem de huã legoa de largo, e tres de
comprido na forma das ordeiís do d. o Senhor, não preju
dicando a terceiro, e com todas as clauzulas que apontâo
os Mini tros da fazenda em suas informaçoens referidas,
e as mais contheuda na ol'denaça& do Reyno titulo das
sesmarias, com declaração que não ficará o Sup. e sendo
Senhor das Minas de qual quer genero de metal que nas
ditas terras houuer ... ", e com as outras condições do
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e tylo, ás quaes se seguem aiuda estas: « com declaração
que havendo nas ditas terras alguã Aldea de Indios, não
ficarâ Senhor della, nem das terras que os ditos Indios
oOuparem o dito Capitão Miguel Soares Neues, e Serã
obrigado a maudar confirmar por smagde esta Sismaria
dentro de hfl anno seguinte a data della na forma das
novas ordêns do dito Senhor.»

A este AlvcIJ/'á segue·se o resto da Oa1'tCt Régia ele
Oonji1'1nação, fazeudo-lhe II merce de lhe confirmar a dita
Ligoa de terra de largo, e trel'l de Comprido, exceptuando
as prayas no citio referido, não só com as clausu
las Custumadas, e incertas no Alvarâ nesta incorporado,
mas com as mais que dispoem a ley, e antez de tomar
posse desta data serâ, obrigado a medilla, e demarcalla,
e sucedendo nella em algum tempo pessoa Ecieziastica ou
Religião, serão obrigados a pagaJ.'em Dizimas, e os mais
encargos que eu lhes quizer impor de novo,»

Esta Carta foi passada por Despacho do Conselho
Ultramarino de 10 de Março de 1728 e traz o O!t1np1'Ctsse
do mesmo Vice·Rei, datado de 12 de Junh'O do mesmo
anno. -E' a mesma cujo registro ficou incompleto a
pp. 618 d'-este mesmo Codice, com a declaração de que
não teve efeito. - Na respectiva annotação vem assignaladas
as differenças entre os dois registras.

pp. 634.-Prouizão ele SMag.de Conçeelida a Dez.or Antonio
ele Macedo Velho; em Rezão de se lhe não ha
uerem pago as propinas.

De 24 de Fevereiro do dito anno de 1728.

Passada, como a precedentes, em Lisboa.
Não é as ignada pelo Rei, como o titulo parece

indicar, mas sim por Antonio Rodrigues da Costa e pelo
D.or José de Carvalho Abreu, Conselheiros do Conselho
Ultramarino, e foi pas 'ada por de. pacho do mesmo Con
selho de ... de Fevel'eiro d' e. s mesmo anno.- Não traz o
Cnmpra·se do Vice-Rei.

Refere-se ás propinas l( que ueuçeo emquanto oCupou
o lugar de Dez. r da Rellaçaõ da B." desde o vItimo de
Dezembro de mil e sete sentas e noúe, the o ultimo de
Ago to, d mil e seteSentos e treze, que emportão a
quantia de oito Conto' digo de oito Sentas e trinta e gioco
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mil Reis, os quaes, Se lhes não hauião satisfeito ... poe
falta de Rendimentos das c1ispezas da mesma Rellação ... Il.

- À. Provisão manda fazer o pagamento do que se lhe
estive 'se (clevenclo) pela Fazenda Real da Bahia.

O texto d'e ta Peovi ão está lliuito e tragado pela
ferrugem da tinta, faltando·lhe alguns pedaços.

pp. 636.-Carta Patente do posto de Capitão da Comp.a de
aSuliares (sic) do destrito da Villa do lagarto,
prollido na pessoa ele Alberto da Costa Parente.

Passada pelo V'ioe-Rei Vasoo Fernandes CescLT de lVle

nezes, na cidade da Bahia, a 17 de Junho do mesmo
anno de 1728.

A Companhia e o c1i tricto eram dependentes « do
Regimento de que he Coronel Gaspae lVIaçiel de Sâ Bar
reto, da Oapitauia de Serezipe (sio) de EIRey, fi. Vagou
pela baicha q. '" (o Vioe-Rei) mandou dar, a Antonio de
Alm. <Ia lVIaçiel, q. exerçia por morar fora do dito destrito,
naõ apareçer nunca nas mostras q. pasou O Capitão moI'
daqueUa Capitania ... ". - Alberto da Costa Parente era
(C Ajudante do Numero Actual da infantaria da ordenança
do Regimento do Coronel Fran. co Pr." de Vas Conselus,
]nun dos da mesma Capitania ),.

Esta Carta Patente foi pa sada com a eguinte decla·
raçrLo : - cc E elle dito Capitão o Serâ, (ob1'igaclo) em mau
dar comfirmar por smag. de q. DEOS g. de esta Carta Patente,
d ntro em seis meze seguinte a data desta, nos primeyros
Nauios q. deste POltO . ahyrem, p." Lix. a em obseruançia
do Cap."-.16 'lo Regimento nouo, deste Gouerno Geral ... )).

:No registro não occone a assignattua do Vice-Rei;
o que parece inclicaJ' qne a Carta foi registrada aJlteS de
lhe ser po 'ta aquella rubrica. - Como era natural, fal
tam-lhe todas as declarações clue costumam seI' lançadas
nas costas (las Carta' de nomeação. .

D'entre todas as Patentes d'este Codice, esta é a lmica
que não traz a réo'ia rubrica, pois, como j{L dissemos, foi
passada pelo Vice-Rei Vasco Fernandes na Bahia. A
singularidade da excepção faz-nos suppôr que tenha
sido registrada neste Livro por equivoco, sendo evidente
que se acha aqui de locada.

Dalllllificada pela tinta. Faltam-lhe alguns fragmentos.
\\1.~. N.
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pp. 638.-Carta patente do Posto de Sarg. 'O mor da em
fantr. a da Ordenança digo Patente de Comfirmação
na pessoa de SeBastião Alz. fonçeq:a

Datada de Lisboa a 9 de Fever iro do mesmo anuo.

Provido pelo Vice-Rei Va co Fernandes e ar de
1\1eneze' naquelle po to « do Regimento da infantaria,
da ordenança d que he Coronel Antonio homem ela fon
çequa Correa, Criado de nouo em u rtude da... Prouizão
de uinte de Inlho, de mil e sete entos e oito (al'iás 1718) ".
- Não vencia soldo o referido posto. - Esta Patente de
cOl1firmação não traz o Cunnp'/"Cl-se do Vice-Rei. - Algumas
da declarações finaes do en regi tro (na pago 641)
acham-se cobertas pela· ferrugem da tinta.

pp. 64r.-Prollizão de SMag.dc éj DEOS g.de Consedida a
Manoel Peixoto Nllgr.a

De 29 de Fevereiro do mesmo anno de 1728.

:Não é as iO'nada pelo Rei, como o titulo parece in
dicar, mas sim por Antonio Rodrigues da Costa e pelo
D.o!' Jo é de Carvalho Abreu, Con elheiros do Conselho
Ultramarino, tendo sido pas 'ada por despacho do mesmo

onselho de 30 de Janeiro d'esse me mo anuo. - O 01mn
pmçe do Vice-Rei é de 21 de Julho do mesmo anno.

Mauuel P úoto Nogueira servira na cidade da Bahia,
m praça de Artilheiro da Compan])ia do Capitão nlanuel

Pereira Ferreira, ,por padecer aC]laqlles, se lhe dera baixa
em 1\10 ·tra geral de 17 de ,Ja,neiro de 1715 ; d pois fôra no
vamente obrigado a ,entar praça, por exigencia do seu
lVIe tre de Campo' ma , t ndo provado com documentos que
era qu brado, obLivera 110va baixa em lastra de 17 de Se
tembro de 1725. - A ,en pedido foi passada esta Provi ão,
orlenando qu contra elle (C e não proçeda mais p." efeito
d tornar, a el.'nil' vista a sua incapaçidade e cauzas

0111 que 'e lhe deu baicha, e que seja conseruado nella. J)

O texto cresta Provi ão está fol'tement.e atacado pela
tinta; o que entr tanto, pouco prejudica á leittll'a.

pp. 643.-Prouizão de ERe)! (S7'C) comçedida ao Dez.or Pedro
GIz Corde -ro .

D 13 d Dezembro de 1727.
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Não ~ < 'igoada pelo Rei, mas por Antonio Rodri
gues da Co ta pelo D.''' Jo é de Carvalho Abreu, Con
selheiros elo Cons lho 1tramariuo, e foi passada por des
pacho 'lo me 'mo Conselho de 11 elo r ferido m íI e anno.
- O Onmpmçe do Vice-Rei é de 22 d J1U1110 de 172 ,

Nesta Pl'ovisão lê- e: (C .,. tendo R peito a Pedro
GIz' Cordeyro, estar prouido pello m u Tl'ibnual, do
Dezerub." do. pas o, em hum lugar d Dezembargador da.
Rellação ela B." He)' por bem que Com o dito lugar ueoça.
o ord na 'lo, digo u nça. o ma.ntim 1100 que lhe he ortle·
nado ... ".

Este Deílcmba.rgaelor Pedro Gonça.lyes orel iro é o
me mo Peelro Gonça.hr ' COl'cleil'o Pel'eím, cuja Carta. de
nomeação para Deílembargadol.' el aquella R lação já ficou
regi tmcla neste me mo odice a pp, 434, com a data de
18 de Set mbro de 1726. - A sLlppres ão do appellido
= Pel'eim = ne ta Provisão não póel trazer elúvida séria
'obre a jelentidade ela. pe, ôa que obteve a Carta, com a.
qne conseguiu esta me ma Provi ão de 12 de Dezembro
de 1'727 ; porqn ,emelhantes suppres õe eneontram·se cm
outro documeuto da me. ma epoca que tambem e acham
registrados ne 'te Codice, sendo muito para notar que
llas ão mais fI' quentes nos documento. que referem

aos Dezembargaclores cl es a Relação.
E ta Provi, ão e tá ba tante damnifi ada pela acção

da tinta e pelas traças; ent!' ta,nto, ainda pócle r lida
Rem grande ('.. forço.

pp. 644.-Prollizão ele EIRe)r Comceelida a Manoel Coutinho
de Castello Branco.

De 26 de Abril do dito anDO de 1727.

Manuel Coutinho de a tello Branco, Fidalgo da
asa Real era filho e unico hel' leiro do Dezembargadol'

Diogo Rangel de Ca tello Branco, o qual o fôra lo Dez. or

Belchol' RamiJ:es de Carvalho. Ambos haviam tido exer
cicio na Relação da Bama e tinham sido !:lU penso' dos

LlS logar , ma sahiram. em culpa na deva a que
delles tirou por ordem régia, o Dez. r Gregorio P reil'a.
O herdeiro repre entou ntão ao Rei pedindo o paga
mento elo 01' 'lenados e propinas v n idas desd o dia da
u pen 'ão até o ele eus fall cim nto . allegou o pre e-
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l1ente l1e ü.lentico favor feito ao Dez. m
· Luiz da 'osta de

Faria, que tamhem fôra su peuso com os outros, e reque
reu rue o pagamento fosse effectuado pela Fazenda Real.
- A Provisão manda pagar-lhe as Propinas na forma
requerida, c( p." a im o ter Hezoluto, pOI' l'ezolução de dês
do prezellte, mez, e anno, em Oomsulta, do... Oomselho
Vltramal'Íno. »

Esta Provisão não é assignada pelo Hei, como o titulo
parece indicar, mas sim por Antonio Rodrigues da Oosta
e pelo Dez. o.. José de Oarvalho Abreu, Oonselheiros
d'aquelle Oonselho. - O Gwnpmçe do Vice-Rei é de 16
de JuUlO de 1728, convindo mencionar que não occorre
lançado no fim do registro, como nas outras Provisões,
mas antes da declaração de Regist1-ctda na Secr fa1'ict do
Gons lho Ultra1nctI'ino, que é a ultima.

Está mai conservada que as anteriores.

pp. 646.-Carta do Cargo de luis dos orphaõs desta Cidade,
Criado d,e nOllO, na pessoa, do B.el Cipriano ló
zeph. da Rocha.

De 4 de Abril do mesmo anno de 1727.

Jil esta Garta, que traz a régia rubrica, lê-se: - (C ba·
uendo Respeito ao bem q. me seruio o R. el Sypriano lozepll
da Rocha no Lugar de luis de fora da Villa de Brite
tle Lima de que deu boa Res. do ••• Hey por bem fazer lhe
m l

•
e do Oaro'o, ele luis <1os orphaó' de fora dessa Oidade

do Saluador R" de q. sou seruido mandar Oriar de Nouo
o qual elle seruirfL por tempo de tre annos, e alem
delles O' mais q. onuer por bem, emquanto lhe não mandar'
tomar rezidençia e segundo a· forma das minhas ordeüs e
Regimento delle, e hauerâ Oom o mesmo Cargo, o or
denado, proes; e precalos, (sic), q. lhe elire)it.am. te per
tencer fi ... )l. - Este Juiz não devia dar fiança, por ter
sido abonado pela Garta na qnantia da Ordenação.

A Oarta foi passadaem virtude ele resolução régia
ele 20 de Novembro de 1726 e Portaria do Marquez
Presidente. - O Omnp1'Cwe do vice-Rei é de 19 de Julho
de 1728.

Este magistrado obteve ainda diversos favores antes
de vir tomar pO' e do seu novo cargo. - Vide as Provisões
immediatas de pp. 650, 651, 655 e 657 d'este Oódice.
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pp. 6so.--Prouizão de EIRe)' Conced.a ao B.e\ Cypriano
Iozeph. da Rocha.

De 27 o. ~ovembl'o do mesmo anno de 1727.

'fendo reiipeito á nomeaçã.o precedente (de pp. 646)
concede·lhe cc 'incoenta mil reis de Ajuda de usto pago
penos efeito da ... f. dn da Cidade B. n», como era e tylo
cc dal'ençe aos l\Ielli tI'O da, sua graduação lI.

E ta Provi ão não é assignada pelo Rei, como o
titulo parece indicar, mas por Antonio Rodrignes da
Costa e pelo D. (01' José de Carvalho Abreu, Con.' Theiros
do Conselho Ultramarino, e foi pa ada por de '1 acho do
mesmo Conselho de 1~ de F vereiro de 1727. - O
CWHpmçe do Vire-Rei é de 19 de Julho de 172 .

Vide as Pro\7i ões illlmediata (de pp. 651, 655
6;) 7), qLle concedem outros favores ao mesmo magi.
trado.

pp. 6S1.-Prouizão de EIRey Conçcdida a Cypriano, Iozeph
da Rocha,

De 26 de Auril de 172 .

Tendo respeito {b mesma nomeação (de pp. 646),
faz·lhe mercê cc de que uem'a por Ajuda de Custo o
ordelJado, que tem com o dito lugar, de de o (lia q. se
embarcar de ta Corte l) como se costumava fazer com
os Ministros que iam servir nas Conqui tas.

Não é assignada pelo Rei, ]))as sim pelos mesmos
:lHinistros que referendaram a Provisão antecedente (de
pp. 650). Foi passada por le 'pacho do Consel1lo Ul
tramarino de 17 de bril de 172 . - rrraz o Cwnp1'(('s e
do Vice·Rei de 19 de Julho do me ]))0 anno.

Vide ainda as Provi õe de pp. 650, 655 e 657, que
. e referem ao mesmo magi trado.

Esta Provisão começa na pago 651, injine, e termina
no alto ela pago 655, nã.o existindo porém a folha que
devia conter as pp. 653-654; entretanto, o texto está com·
pleto indicando que ainda ne te logar se deu novo erro
de paginação, aualogo aos anteriores, I a anelo a nume
ração, por inadvertencia, ele pp. 652 a PI. 6~5.
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pp. 6ss.--Prouisão de EIRey Conçedtda ao B.C! Cypriano
Iozeph da Rocha.

De 2 de Janeiro do mesmo anuo de 1728.

Ainda teodo re peito á. mesma nomeação de pp. 6-16,
determina que" venssa as mes mas propinas, que Concedy
ao lois de fora da mesma idade, da Bahya leuando Como
prezideote, da Oamara em lugar, de apozeotadoria pa
gandocelhe, estas pella mesma parte, por onde se 'atis
fazem, ao dito lni' de fora. »

Esta Provi 'ão Régia foi pa' ::tda por despacho do
'onselho ltramarino d 2 de Dezembro de 1727. - O

Otwnpl'((,sse do Vice-Rei é tambem de 19 de Jnlho de 1728.
Vide tambem as Provisões anteriores de pp. 650 e 651,

e a immediata (de pp. 65'7), que dizem respeito ao mesmo
magistrado,

pp. 6S7.-Provizão de smagde concedida ao B.el Cipriano
Iozeph, da Rocha, sobre o empedimento de Juis
de fora, servir o d.o B.c1 Cipriano Iozeph (da

Rocha).

Da data da precedente.

Esta Pro\7isão régia talllbem foi passada, como a
precedente por despacho do Conselho Ultramarillo de
~ de Dezembro de 1727 e o Gttlnp/'(/,I}lie do Vice-Rei é
a.iuda de 19 de Julho de 1728.

Esta, determina cc qne nos impedimento e faltas do
Jni de fora da dita id." 'da Bahia sirva tambelll aqllella
ocupação o Bacharel Oipriano Joseph da Rocha ... nomeado
por lui do' orphaons da mesma Oidade. » - O referido
Juiz repre euM,ra nes e sentido ao Rei, allegaudo que as
dua occupações eram correlativas, e que o mesmo e ob-
erva, a no Reino nas partes em que havia uns e outros

Juizes.
Vide a arta de pp. 6<16 e a Provisões de pp. 650,

651 e 655, pas adas todas em favor do mesmo Rocha.

pp, 6S9.-Prouizão de Licença que smag.de Comçedeu a
Ignacio Diogo de Caminha, Alferes.

De 8 de bl'il do me mo anno de 172



533

o refel'ido Caminha era Alferes de uma Companhia
p~ga da praça da Bahia, e obtivera licença do Vice-Rei,
por tempo de um anno, para ir á Côrte tratar de nego
cios; mas, como os não tive se concluido pedira a El-Rei
prorogação da licença. E ta lhe foi concedida «( por tempo
de mais hum anno, Com declaração que não vensserâ
soldo, nem tempo, dLuante, a sua auzeDçia. l)

Esta Provisão, que é a ultima do Codice, foi pas
sada por despacho do Conselho ltramarÍDo de 2-± de
Março de 1728. - EUa não traz a régia rubrica, e sim
as assignaturas de Antonio Rodrigues da osta e do
D.O" José de arvalho Abreu, on. elheil'os do mesmo

onselho. - O Gnrnpmce do Vic -l{ei é de 5 de Julho
de 1'728.

O texto cl'esta Provisão termina no meio da pago 661,
achaudo-se em branco. o resto d' essa pagina e a imme
diata, que não traz numeração.

111. Cartas de materia nova, e diversos Of-ficios. (Bahz'a,

de I724 a I728.)

São dirigidos a, ELoRei D. João V por Vasco Fernandes
Cesar de l\Ieneze', posteriormente onde de Sabugosa, quarto
Vice-Rei do Estado do Brazil.

Como documento' tambem existem algumas Cartas ou
Of'ficios dirigidos ao mesmo Vice-Rei, cujas cópias foram por
elle remettida a S. M. e bem assim uma Portaria do Vice
Rei e outros papeis que d ella decorreram, referentes ás des
pezas feitas com a sna viagem pelo Reconcavo da Bahia no
amlO de 1724-.

Gópict, por lettra moderna, do livro do registro,
Contém 50 ff. num. afóra a de 1'0 ,to.

Contém:

Cod. DCXXXIX
-28--12 o':' 28 X O':' 18.

ff. I. -Sobre ser fallecido Antonio de Oliveira Madail,
Capitão mor da Capitania do Spirito Santo, e
ter provido naquelIe Governo Dionisio Carvalho
de Abreu.

Datada de 29 de Ual'ço de 172-±.
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OOln. = enhor. Falleceo .A ntouio de Oliveira 1\1a
dail, CapitrLO moI' da Capitania do Spirito Santo,
e luiz q. a ultima acção da vida, senão sepa
ra 'se das mais desordens, q. teve no 'eu go
verno, o qual d ixou em legado ao Provedor,
e E cl"ivão da Fa.zeuda, q. são os dous q. p.r
sua morte ·:ficarão governando aquella Capi
tania. =

Ac. = aclJ i q o m'. digno era Dionisio de Carvalho
de Abreu, a q.1ll provi naquelle governo, em
q. lo V. Mag." o não faz na pessoa q. for servido.
= A Real Pe 'soa de V. Mag. c guarde Nos 'o
Sem'. como seus Va allos havemos mister. =

ff. 2. -Sobre remetter a copia da carta q. proxlma
m: teve do Coronel Pedro Barbosa Leal acerca
das dependencias de q. se acha encarregado no
Rio das Contas.

De 7 de Abl'il do dito auno de 172.1.

Oom, -Senhor. nte hontem recebi cartas do Coronel
Pedro Barbosa Leal e entre ellas illlla ufa
copia ponho na prezellça de V. l\fag.·, as im
p. r q. contém particulares q. V. Mag." deve
resolver, como p. r q. eu não entre no escrupulo
em dilatar noti ias q. prejudiquem aos seu'
Reaes interes es e ó me attrevera a dizer a
V. lYlag.· q. as Minas do Rio das Contas, e J a·
cobina principião agora, e senão póde praticar
com ellas outra cobrança de quintos, m.' q. a
de bateas =

Ac. = e p ranças bem fundada de maior copia de
omo, p. r q. setecentas bateas com q. e acha a
Jacobilla, e poucas m.' o Rio das Contas não
podem prodnzir maiore ' avallCO': esta mesma
reprezentação faço a V. Mag. c pelo Conselho
UI ramarino. = Real Pe oa de V. lag.·
guarde .J: o o Senr'. como seus vassallos havemos
mister. =

egue- e: -« Copia da carta q, acima ÜLZ menção
do oronel P ili'o BaJ.'bosa Leal.))
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E ta GÓPÜt está lançada de ff. 2 v.-ll 1'.

Oom. = Ex. IDO Senr. Em 20 de Fevereiro chegou
a estas Minas b Coronel Damaso Coelho de
Pinha, q. me entregon as cartas de V. Ex."
e logo q. as recebi, entrei na execução de tudo
o q. V. Ex. a me en 'arrega. =

Ac. = A tudo o ID.· q. V. Ex. a me ordena darei
exe 'ução com a fiel obediencia q. devo. pe soa
de V. Ex. a q. Deos Guarde IDtútOS aIlIlOS. Rio
das Oontas e Março 11 de 1724. = Pedro Bar
bosa Leal. =

Esta GcwtCt é de bastante importancia pelas infor
mações que subministra.

fI. II v.-Sobre remetter a copia da carta q. teve do Go
vernador de Pernambuco (D. j}fanuel Rolim de

Mozwa) em q. dá noticia de ser falecido V. Rei
da India.

De 7 de Abril do mesmo aIlIlO de 1724,.

:Não tem importancia alguma, pois só fa11a da re
messa da outra Carta.

Segue-se : - cc Copia da carta do Governador de
Pernambuco. "

E, ta GÓPÜt est<í, lançada de fI'. 11 V.- 12 r.
Gom. = Ex. IDO Sem'. Tenho recebido as cartas de

V. Ex." de 2 de Janeiro, e 26 do mez pas
sado, =

Ac. = não sé ofI'erece m.· de q. possa dar conta a
V. Ex. a a cujas ordens fico sempre com 31m.'
prompta obediencia. A pes 031 de V. Ex. a guarde
Deo muitos anno. Pernambnco 27 de Março
de 1724. D. Uanoel Rolim de {oUI·a. =

Neta Carta refere-se o Governador de Pernambuco
á sêcca que então assolava aquella Capitania e que se
prolongava, de modo assustador.

ff. 12V. -Sobre remetter a devaça q. mandou tirar do
caso succedido entre os Religiosos Bentos com
os escravos de D. João Mascarenhas.

De 12 de Abril do mesmo anno.



536

Omlt. = Senr . O Coronel Domingos Borges de Barros
me escreveo uma carta, cnja copia ponho na
prezença de V. Mag. e e tendo outras D1ll.ita·
noticias q. deferião em pouco della me resolvi
a propor tLUlo na Relação, e forão os lVIini tros
de parecer q. ell mandasse logo tirar devaça
daquelie caso reputando-se p.r gravissimo a
respeito das consequencias. =

Ác. = e assim será preciso q. V. lVlag. e a vista da
devaça inclusa resolva o procedim. lo lj. se deve
ter com uns, e outros, q. assim os Frades,
como D. João ~fascarenbas se acham reci
procam.' mal qui tos. A l{eal pessoa de V. Mag. e

guarde .r osso Sem'. como seus Va~allos ha
vemos mister. =

Segue-se: - cc Copia da carta elll q. o Coronel Do
lllingo Borges de Barros deu conta ao Ex. ruo Senr'. V.Rei
deste Estado elo caso q. succedeo entre os Fraeles ele
S. Bento, e gente de D. João 1:ru'carenhas no Recon
cavo,»

E·ta 'ópic~ está lançada de fI. 13 r. - 14 v.

Com. = Ex. 111" Senr'. Aute hontem sete elo Corrente
elas onze horas p. ao o meio dia succedeo q. seis
Religiosos de S. Bento =

Ac. = e como este caso suecedeo dentro deste Re
gim. lu me parece dar conta a V. Ex. ao q. man
dará aquilio q. for m." servido. Gual:de Deos
a pessoa ele V. Ex." como todo este E tado do
Brazil hade mister. S. Pedro do Tararipe
9 de Março de 1724. Domingos Borges de
Barros. Gonc. o Ravasco Cavalcante e Albuq". =

A segunda assignamra authenticou a cópiet primitiva.

Os seis Religiosos, a que aliude a Carta, eram:
FI'. Manuel do Sacrameuto, que govemava a Fazenda do
Inbata; - FI'. Fraucisco Tibiaens, Conventual da Cidade;
- FI'. Francisco de S. Thomé que assistia no possessorio
da Lagôa do 1rusn ; - FI'. Lonrenço, Leigo, qne assistia
no Engenho das Tapassorocas; -FI'. Balthazar Leigo,
e FI'. ntonio, Leigo, que assi tia em uma roça de man
dioca, propriedade 'ua nas nascentes do rio Cabussú.
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ff. I S. -Sobre ter mandado estabelecer uma Aldeia de
Indios mansos no sítio de Jeql1eriçá p.a impedir
as hostilid.es dos Barbaras: e encarregar o seu
governo a Antonio de Aguiar Barriga.

De 28 de l\farço de 1724.

O1n. = Senr. Os Indios barbaros costumão fazer
algumas correrias nas cabeceiras do Cairú e
Jequeriçá, em grande prejuiso das feitorias
das madeiras e parecendo-me q. só se podião
impedir nma Aldeia de Iudio mansos, e fiz
assim, e com tal fortuna q. já hoje. se acha
numerosa, e capaz de impedir q.' quer insulto
dos contrarios, =

A.c. = A Antonio de Aguiar Barriga encarreguei o
o governo daquelles Indios p. a os quaes mandei
vi nte armas, e as moniçõe' necessarias obri
gando-se o dito Antonio d' Aguiar a restituilas.
= A Real Pessoa de V. Mag. c guarde :N osso
Sem'. como seus Vassallos havemos mister. =

ff. 16. -Sobre o procedim. to q. teve a Relação com a

soltura do Juis da balança desta Alfandega prezo
pelo Provedor deIla, e a cerca das levadas, e prizões
sem culpa formada.

De 27 de l\'lal'yo do mesmo anuo.

CO/ll,. = Selll". O Juis da balança desta Alfandega
foi advertido pelo Provedor della, p.' q. não
falta se a obrigação da sua assistencia, nem se
recolhes e da mesma Alfandega em q.to hou·
vessem partes q.' necessitassem do seu minis
terio; e p." q. continuou no descuido de q.
tinha sido advertido, =

Ac. = e como este estillo a meu entender pernicio
sis imo se acha inveterado nesta Cidade para
o remediar neces ito de que Vossa l\'lagestade
me ordene o que devo fazer. = A Real pessoa
de Vossa Magestade guarde ""osso Senr'. como
seus Yassallos hav,emos mister. =
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fr. 17. -Sobre a vesita q. ao Reconcavo deste Cidade
fez (o proprz'o Vz'ce-Rez).

De 29 de Março de 172*.

Com. = Seul'. Fiz a visita do Reconcavo, e O'a~

talldo nella quarenta dias andei p.r mal' e terra
mais de cento e quareuta legoas, q. tudo foi
neces ario p." não mal lograr o fim daqueUe
trabalho q. se faz iudispensavel a quem go
verna; =

Ao. = A de 'pesa, q. a Fazenua ue Vossa Mag. e fez
com esta visita consta da Oertidão inclusa; na
qual tambem se vê q. a êj. fiz com a minha
pes,'oa, Officiaes êj. me acompanharão a 'sim
üe guerra como da Fazenda foi a minha custa.

Real pessoa, de V. Mag. e guarde Nos. o
enr'. como eus Vas 'aUos havemos mister. =

Segue-Re uma-« opia», que se compõe de quatro
documento, a aber:

1. 0
_ Portaria do Vice-Rei, ordenando ao Dezembar

gador Provedor-mór da Fazenda qne remetta uma cer
tidão da de 'peza feita, naquella visita ao Reconcavo.

Datada da Bahia a 17 de Jlrnho de 172.1.
Traz a Rnbrioa do Vice-Rei.

2. o - cc De pacho do Dezembal'gador Proveuol' moI'. II

'. cZ. - A ignado: - Estl'ellcG.

3. o - cc Relação da despesa de q. faz menção a, Por
taria.»

Sem l1ata e sem assignatura.
S gundo este documento a importaucia total da

de peza feita por conta da Real Fazenda foi de
R . 66 " 70.

4. o - cc Oerti :Ião. »
Datada da Bahia a 1 de Junho 1724.
Assignada por - João ele Bittenoom't, E crivão da

Fazenda Real e da receita e de peza da mesma Visita.
0nfil'ma que aqueUa quantia foi ómente o que e

de pen leu por conta da Fazenda Real, porque a clespeza
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da mesa do Vice-Rei, a que as i tiam o Officiaes mili
tares c mais fanccionario ci\is que o acompanhavam,
cc foi toda a custa e p. r conta da fazenda do dito V. Rei. ))

No fim d'este 4.° documento occorre a seguinte
declaração, authenticando a OópiCl de todos:

= Está conforme. Babia 19 de 1724 (sic). João ele
Bittencoltrt. =

A 06pict d e tes quatro documento está lançada de
ir. 19 v. - 20 v.

Segue- e ainda: - (C Copia do papel do Me tre de
Ca.mpo Engenheiro 1\1Jguel Pereira da Costa com a
planta da· Fortale a do morro.», a que e reporta a

arta do Vice-Rei a S. 1\1.

E ta 'egunda 06pict e ,tá lauçada de ff. 20 v. - 22 r.

(J01n.= Ex. mo Sem". A fortalesa do Morro de S. Paulo
em q. V. Ex. fi esteve q. rio visitou este Recon
Cl'l,VO, represento na planta junta p." q. V. Ex."
o ponha na Rea.l presença ele S. Mag." com as
reflexões êj. entender são m.· a seo'urança da
queIJe porto de t2.ntas consequencias.=

Ac. = Deixo os quarteis p.R os Soldados daquella
guarnição a arbitrio de V. Ex. fi e disposição
de quem fortificar aquella parte; como tambem
as m.· ponderações q. pede um lugar ele q.
ta.nto depeude a Bahil'l e de bril 4 ele 1724.
1\lignel Pereira da osta. Gonçalo Ravl'l co ea
valca,ute e Albuquerqu .=

A segullla assiguatura authenticou a c6pia primitiva.

Voltemos agora li Oarla do " ice-Rei aS. 1\:1:. (If. 17 r.),
communicando-Ihe a. ua. vi ita ao Reconcavo.- A nossa
c6pia teaz a data de 29 de Março ele 172-*, que não póde
prevalecer por el' anterior á do elo um nto qne então
foram remettiüos pam Li boa. e aos qna.e e refere o
texto (la. me ma arta..- Aquella elata. não pôele er an
teriol' a 1 de Junho d esse anuo, dia em que João de
Bittell out passou a Certidão das ele pezas da viao'em.

Segundo ~ta. ('Lda o Vice-Rei pas ou ela cidaele á
Villa ele J<t~:l1a.l'ipE'. e d'ahi a Jequeriçá Pauta elo urraI,
Jlorro Boipeba. CayJ'ú Feitorias ele ... Taparica, {ara·
gogi:pe, P rua . ú, Oa,cllOoira, Belém, Igua:J;le, Santo Amaro
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de Sergipe do onde, Villa de S. Francisco e Ilha da
Madre de Deus.

Segundo a CC1'ticlão das despezas (fi'. 20 r.) acom
panharam ao Vice-Rei nessa visita os Mestres de Campo
João de Araujo e Azevedo, Miguel Pereira da Costa e
Franci co Lopes Villa boas; o Tenente de Mestre de
Campo General Antonio Ferráo (sic) Castel branco; o
Capitão Antonio Machado Pessanha, que servía de Aju
dante de Tenente; o Ouvidor geral e Provedor da Co
marca Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira; o Escrivão
João de Bittencourt; o Thesoureiro da visita, cujo uome
não vem mencionado; o Ajudante de Infantaria João
Felix Machado Soares, e o de Artilheria Manuel Pereira
Ferreira; cc e outras algumas pessoa do Reconcavo q.
foram a ella, e assim ma. a sua família )1.

ff. 22. -Sobre as razões que teve p.a erigir Villa no Sitio
de Maragogipe.

De 1. o de Abril de 1724.

C01n.= Seur'. Logo q. tomei posse deste Gouerno
intentarão os moradores livrar-se da sugeição
êj. tinhão a Villa de Jaguaripe allegando a
distancia, e difficuldade do recurso; e outras
muitas rasões êj. e fazião attendiv~is; porem
querendo eu er o q. ocullarm.· as examiuasse,
guardei p.' a ,i ita do Recol1cavo esta averi
goação,=

Ac.= q. p.' se at,alharem os insultos, e excessos no
Reconcavo, e aiuda no CeI'tão, se faz preciso
q. hajão muitas villas, e q. estas deem as mãos
umas as outra" e isto se comprova pelo êj. se
experimenta na .Tacobino (sic) depois que alli
houve lVIagistrado. = A Real pessoa de V.
l\'Iag.· guarde No" o Sen!". como seus Va~ a]]os
havemo mister.=

D'e ta Carta, colhemos os seguintes dado sobre a
Povoação de 1\faragogipe :

No tempo de D JOtLO de Lencastro, quando se eri
giram as Villas de JaO"uaripe, Cachoeira e Sergipe do

onde, 1\'faragogipe contava quarenta e tantos mor~dore .
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- Na data da Cal'ta (1724) continha 426 visinhos, entre
os quaes havia mais ele 2.500 almas de confissão, e d'ella
sahia a farinha necessaria para o sustento de toda a Ca
pitania.

Erigin-se a Villa de accordo com a Cm'ta d'El-Rei
D. Pedro II ele 17 de Dezembro de 1693 concorrendo o
moradores com a elespeza necessaria para a construcção
da Casa da Camara e da Cadeia e ainda com 2.000 al
queires de farinha para a guarnição da Praça da Bahia.

Até gozar d aqueDe beneficio servia esse logar de
couto a criminosos, que desappareciam nos dias em que
os Ouvidores e tavam em correi~ão, voltando logo depois
para repetirem os assa,' inat,os, roubos e toda a sorte de
maleficios.

ff. 24. -Jacobina e Rio ele S. Francisco, e eregH=-se uma
Villa e Arraial.

De 24- de Janeiro de 1725.

O titulo e t{~ evielentemente incompleto.

Com. = Senr'. Considero, e jnlgo p. r mni conve·
niente, e necessario q. V. Mag." se sirva
mandar se crie o lugar de Ouvidor geral p.:>' o
Rio ela Conta, Jacobina, e Rio ele S. Fran
cisco da parte q. pertence a esta Bahia eri
gindo-. e tambeIl1uJUa Villa no Arrayal, =

.ii f'. = {I. na ll1ultipliração das Villas e justiças
eonsiste não só a obediencia do Cm'tão, ma o
evi tar-se morte e mai insultos q. p. r esta
falta acontecem lleDe. = A Real pessoa. de
V. fag.· guarde Nosso Senr'. como seus Vaso
,aUos havemos mister. =

lHotivol1 e se pedido elo Vice-Rei o grande desen
volvimento que tinham tielo as Villas da Jacobina e Rio
das Conta e mais povoações dos arredores.

ff 24 v.-SoDre ser preciso eregir-se uma Villa no sitio elo
Itapecurú.

De 25 de Janeiro do mesmo anno,
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Com. = Sem'. E' preciso q. 110 ltapecurú se erija
uma Villa =

Ac. = em irem aJli tirar devaça os Juises da illa
da Cachoei ra. = A Real pe oa de V. l\fag ..
guarde Nosso Senhor como sens Vassallos ha
vemos mister. =

A proposta foi feita por haver bastantes moradores
na localidade, e para evitar os insultos que alli se davam
e as difficuldades das devassas.

ff. 25. -Sobre a conquista do Gentio barbara no Certão
do Rio das Contas, Rio Verde, e cabeceiras do
de S. Matheus, e novos descobrim.'os de ouro
naquelle continente de q. vão as mostras.

De 15 de l\~arço de 172 .

C011/,. = Sem'. Em carta de 12 de Agosto do anno
passado dei couta a V. lVlag. c da eutrada, e
conquista i. ma.ndei fazer no Certão desta Ca
pitania desde as lina do Rio das Conta até
o Rio pardo, Rio Verde, e cabeceiras do de
S. lVlatheus pondo na presença de V. Mag.c as
razões q. a isso me persuadirão =

Ác. = p." cuja causa lhe faço esta impertenente
narração sendo alheia do meu genio p." se
accommodal' m.' com os termos laconicos. =

A Real pessoa de V. Mag.c guarde Nosso
Senhor como 'eus Vassallos havemos mister.=

Commandava aquella entmc1(/, o Coronel André ela
Rocha Pinto.

A C'al'in ainda falla das dili.qencias de Domingos
Dia do Prado, cc p.r q. descobri o varios Ribeiros com
boa pinta de ouro, e seguirão (, ic) todos ser de grande
rendill1. to

... )l. E te . remetteu um risco, apontando a
forma d aqu lles Ribeiros e a ua distancia; cc couferido
e te com um mappa q. fez um Certanejo pratico naquelle
Certão, e com muita intelligencia não havendo differença
maud i r duzir tudo a um mappa em forma o qual re
metto a V. :l\Iag.c... »)
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Tambem falia de Sebastião Leme « q. pelo serro do
frio entrou a fazer a mesma diligencia no Cei'tão desta
Capitania, donue descobrio alguns Ribeiros com grande
rendim. l0, e ficão em pouca distancia dos de Domingos
Dias do Prado '" )l.

São, portanto) interessantes as noticias que se en
contram nesta Carta do Vice-Rei.

fI: 3 I. - Sobre a incapacidade com q. p.r annos e acha
ques se acha o Official maIOr da Secretaria deste
Estado (Luzz da Costa de Sepulveda).

De 5 de Abril do mesmo anno de 1728.

Com. = Senhor. Luis da Costa de Sepulvida, Offi
ciual maior da Secretaria deste Estado está, ha
muitos annos totalm.· incapaz p." satisfazer as
obrigaçõe~ daquelle emprego, p." q. além de
ter m. 8 de setenta e cinco de idade acha-se
com tantos achaques =

A.c. =-= e tambem a haver servido a V. }\fag.e na
mesma Secretaria, m. 8 de trinta e dous annos
com muito zelo, verdade, e bom l?rocedim. to,

se prova aquella occupação no Official m. 8

iutelligeute, e capaz de acodil·. e satisfazer as
suas obrigações. = A Real pessoa de V. Mag. e

guarde Nosso Senl". como seus Vassallos ha
vemos mi ter. =

ff. 3 I v.-Sobre o procedimento dos Officiaes da Fazenda,
e roubos que esta experimenta.

De 14 de Abril do mesmo anno.

COIn. = Senhor. Tendo justificados motivos, p.' exa
minar com a maior exacção os papeis correntes
com q. as partes me requerem mandados p."
cobrar da Fazenda Real o q. se lhe deve de
generos q. se lhe tomão tenho reformado alguns
erros q. sempre attribue a descuido, e inadver
tencia o Dezembargador Provedor mor da
Fazenda de culpando cegam. e com este pretexto
os seus officiaes, =

:\1. B. N. 3õ
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.Ao. = a total incapacidade deste homem (o Provedor
-?nó?' Benuwdo de SouseL ESt1'ella) p. n um emprego
de tanta consideração, tendo p.r certo q. a
todas estas desordens se faz perci 'o q. acuda
com remedio prompto para que senão continue
com tão notorio escandalo. = A Real pessoa de

. Mag." guarde osso Sem'. como seus Vas
a110s llavemos mister. =

Esta Carta é um verdade:íro Capitulo de accusação
contra o referido Provedor-mór da Fazenda, seus Offi
ciaes, Almoxarifes e Escrivães dos .A.lmoxarifes. -Nella
queixa-se o Vice-Rei, entre outras cousas, de que l( entende
o Provedor moI' q. p. n fazer publica a sua independencia é
necessario duvidar tudo quanto lhe mando sem ter ordem
nem Regim. to q. o incontre, e fazendo capricho de com
esta incivilidade exesperar (sio) a minha paciencia ... I).

CARTAS Q. O Ex.mo V. REI DESTE ESTADO ESCREVEO A

S. MAG! Q. DEOS GUARDE PELO CONSELHO ULTRA

MARINO NAS DUAS BALANDRAS Q. M.da DE AVISO COM

A NOTICIA DE HAVER CHEGADO A NÁO DA INDIA.

ff. 3(-; -Sobr.e haver chegado ~ náo da India, remetter
as vias, e razões cl. teve p.a m.dar aviso aprovei
tando-se do Directo (sic) João Dansaint.

De 8 de Julho de 1728.

Com. = Senr'. Em o 1. o de Maio entrou nesta Bahia
o Director João Dansaint vindo do Rio de
J alleiro com a sua embarcação carregada de
couros da Nova Colúnia do Sacram. to, e sup
posto q. o Governador Luis Bahia lhe concedeo
licença p.r se assentar a sim em uma Junta
p. n poder passar a Lisboa, =

.Ao. = Quinze dias antes da náo da India chegar a
esta Bahia falleceo Phelipe de Miranda q. a
vinha commandando com Patente de Capitão
moI', e aberta a via p. r seu fallecim. to entrou
a exercitar aquella olJcupação Pedro de Mello
de Castro. = A Real pessoa de V. Mag." guarde

osso Senr). como seus Va aJIos havemo
mister. =
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ANau da India., a que se refere o titulo, era a Nossa
Senhom do Livmrnento, em que viera o Padre da Compa
nhia Manuel de Figueiredo, da Provincia de GÔa. Este
Padre estava havia aunos na Côrte do Mogol', que o no
meára por seu enviado a D. João V dando-lhe por ad
junctos dois criados seus dome ticos. - O Vice-Rei deu
lhes uma audiencia publica e mandou ho pedal-o. no
Oollegio até a partida da frota.

Depois do titulo da Ca11,a occorre a seguinte decla
ração: - « Foi tambem ao SecretI'. o do Estado. )

ff. 37. -Sobre o tumulto do terço velho da guarnicão
desta Praça e procedimento que com elle se
teve.

De 13 de Julho do mesmo anno de 1728.

001n. = Sem'. Logo q. expedi a fragata :N ossa Senr.·
. da Oliveira p .• Lisboa, p.r me achar mal con la

digo convaleciclo de umas sangrias, e outI'os
remedios de q. tinha u ado, me retirei p .• uma
quinta ou roça como cá lhe chamão junto ao
Trem da Artilharia, =

Ac. = Pela frota porei na presença de V. 1\{' a
devaça e todo o processo, p. r q. não ha tempo
p .• se p6der copiar e pareceu-me mandar ao
principio q. senão pronunciasse Official de
Alferes p .• cima sem ordem de V. Mag. o e não
tiro a ultima consequencia de todas quantas
permiças constão dos docum. tos juntos p. r não
parecer q. discorro como o:ffendido q. é cedo
o sou p.r q. se faltou inteiram. o ao respeito de
V. Mag.· = A Real pessoa de V. Mag. o guarde

osso Senhor como seus Vassallo havemos
mister. =

Anda esta Carta impressa em nota- nas Mernorias
histo'l'icas e politicas da Bahia de Accioli, no tomo I,
pago 161, nota 65. Referindo se aos acontecimento alli
narrados e aos serviço pre tados ao Estado pelo Vice-Rei
diz este autor:

« ••••••••• e revoltados no dia 10 de :n:aio de 1728,
os soldados do regimento, então denominado tel'ço velho
da p1'aça, con eguio reduzir á obediencia os sedicioso,
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algun dos quaes reputado cabeça farão punidos com a
pena capital.,)

O presente officio de Vasco Fernandes Cesar de Me
nezes é a narração ciTcumstan iada das occurrencias que
então se deram.

É um documento importante, que merece ser con
sultado.

119. Registo çlas
Villas Capitanias,
de 1728.

Cartas que Se
e Certão no

expedirão pa a Cidade,
Anno de 1726, atê o

Occorre antes d'este titulo o seguinte: = Bahya, 1726.=

E', como se vê, o proprio livro de registro.

Con ta de 291 ff. num., das quaes aJgumas em branco.

. Cad. ~~- OW,26Xow,13.

Contém Cartas, Ordens, Portadas, Instrucções e Despa
chos do Vice-Rei Vasco Fernandes esar de Menezes, depois
Conde de Sabugosa, que, como e sabe, governou o Estado do
Brazil por mais de quatorze annos. - Algumas das Cartas vem
repetidas no registro.

Por excepção acham-se registradas tres Oar{c/,S diTigidas
ao mesmo Vice-Rei uma l1ifo1'1nação do Provedor-mór da Fa
zenda Bernardo de Sousa Estrella, e uma Oa1·ta escripta pelo
Secretario do Estado.

Este Codice está bastante damniflcado em varias lagares,
havendo algumas Cartas j~t inteirameute destruidas pela acção
da tinta e do tempo.

Passemos a transcrever os titulas dos docmnentos que
nelle se contêm:

ff. I. -Carta para o Cabo da Frota.

Datada da Bahia a ... de J ulbo do anno de 1L6.

As ff. 1-2 estão muito dalUlliflcadas pela acção cor·
rosiva da ferrugem da tinta. Por esse motivo a seis pri
meira Oartas acham-se quasi completamente perdida.

ff. I v.-Carta para o Coronel Antonio Homem da Fon.ca

Correa.

De 13 de Julho do dito anno de 1726.
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ff. 2. -Carta para o R.d P: Guardião do Conv. to de
São Franc.o desta Cidade (Bahz·a).

De 19 de Julho de 1'726.

ibid. -Carta p.a o Cap.11l mor Ant.o Vellozo da Sylva.

De 18 de Julho.

ff. 2 v.-Carta para o Dez.or Prov.or moro

De 23 de Julho.

ibid. -Carta q se escreueo ao Reytor do Collegio, e
Prior de s.ta Thereza.

De 2± de Julho.

ff. 3. -Carta para o Cabo da frota (Bartholo171.eu Freire
de A 1'aujo) .

Da mesma data.

As li'. 3 -7 estão menos deterioradas que as primei
l'as; por isso algumas das Oartas que se seguem acham-se
em melhor estado de conservação que as anteriores;
duas, porém, estão de tal modo dilaceradas que se
podem julgar perdidas.

ff. 3 v.- Carta p.a o Cabo da frota.

De 29 de Julho.

ibid. -Carta p.a o Cabo da Frota.

Da mesma data.

ff. 4· -Carta para o Dez.or Prouor moro

De 31 de Julho.

ff. 5· -Carta para Br. meu Fr.e de Ar.o

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a O PrOtl.or mor.

De 5 de Agosto.

ff. 5 v.-Carta p.a o Rdo p.e Perfeito do Hospicio de N.

S.m da Piedade.

De 7 de Agosto.
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ff. 6. _p.a O Dez.or Prou.or moro

De 8 de gosto de 1726.

ibid. -Para o Thenente Coronel Pedro Barboza de Souza.

De 2 de Agosto. (Mutilada.)

ff. 6 v._pu O Coronel Pedro Barboza Leal.

De 31 de J l1lho de 1726.

ibid. -Carta q se escreueo a P.c Vízitador de S.'a The·
reza.

De 8 de Agosto. (Mutilada.)

ff. 7. -Carta q se escreueo ao Dez.or Prou.or moro

De 9 de Agosto.

ibid. -Carta pU o Cabo da frota.

de 10 de Agosto.

ff. 7 v._pa O Dez.or Prou or moro

Da mesma data.

ibid. _p.a O Cabo da Frota Br.meu Fr.c de ALo

De 22 de Agosto.

ff. 8. -Carta para o Cabo da Frotta.

De 12 de Agosto.

As Oa1'tas contidas nas ff. 8 - 9 estão completamente
dilaceradas, sendo impossiveI decifraI-as.

ibid. -Carta para o Cabo da Frota.

De 12 de gosto.

ff. 8 v.-Ca~ta para o Cabo da Frota.

De 19 de Agosto.

ff. 9. -Carta p.a o Thnente (sic) Coronel Jozeph de Toar
de Vlhoa.

De 12 Agosto.

ff. 9 v.-Carta para o Thenente Coronel Iozeph de Toar
de Vlhoa.

De ... de Agosto.
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ibid.

ff. Ia

ibid.
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-Carta q se escreueo ao Administrador da Aldeya
de S.lO An. to da Cachoeyra do Jaqueriçà An. lo de
Aguiar Barriga.

De 4 de Setembro de 1726.

v.-Carta p.a o R.do P.e Provincial do Carmo, a favor
do p.e Frey Manuel da Madre de DEOS.

De 5 de Setembro.

Muito damnificada. Faltam·lhe alguns' pedaços.
As ff. 10 - 18 ainda estão muito atacadas pela tinta,

mas sem impossibilitar a leitura das Oa1·tas nellas regis
tradas.

-Carta que Se escreveo aos Coroneis do Recon
cavo P.o Barboza Leal. Fran.CO Barreto de Aragao'.
Jozeph Ali Vianna. Jozeph Pires de Carvalho.
Luis da Rocha Pitta Ds' dará. Domingos Borges
de Barros. O' Thenente Coronel M.el Pinto de
Souza, e Essa; s.e o seg. te

De 3 de Setembro.

ibid. -Carta q se escreueo ao Cap.m mar da Cap.nia dos

Ilheos, sobre. remeter os soldados auzentes.

Da mesma data.

ff. I I. -Carta, que escreveo aos Coroneis do Reconcavo
Fran.co Barretto de Aragam. P.o Barboza Leal.
D.oS Borges de Barros. e' Miguel Calmon de AI·
meyda. s.e remeterem a esta Cid.e o q se lhe or
dena.

De 9 de Setembro.

Traz á margem a seguinte nota: - (C Nao' teve effeito
esta Carta Vay regda adiante »).

Depois do final do 1'egist1'o observa·se que cc A mesma
Carta Se escreveo ao Ooronel Ltúz da Rocha Pitta DEvs
dará» até certo ponto marcado com uma cruz (+), con·
tinuando d' ahi por diante com outro final, que lá se
acha transcripto.
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ff. 1 I v.-Carta para o Coronel Luis da Rocha Pitta

D.sdarâ.

Da mesma data.

Substitue o registro de :fI. 11, que foi declarado
se1lt e.tfeito.

ff. 12 v.-Carta para o Coronel Domingos Borgez de Barros.

Da mesma data.

ubstitue o registro de :fI. 11, declarado se1lt e.tfeito.

ff. 13. -Carta Para o Coronel Pedro Barboza Leal digo
Carta que se escreverão aos Coroneis Pedro Bar
boza Leal, Franco Barr. lo de Aragão, Miguel

Calmon de Almeida.

Da mesma data.

Este registro tambem substitue o de :fI. 11, declarado
sem e.tfeito.

Seguem·se depois da a1'ta:

cc Rol dos Soldados que aCuza a Carta retro, do o·
ronel Pedro Barboza Leal. »

cc l\femoria dos Soldados, perteu 'entes ao Corónel
Fran. co Barreto de Aragão. »

cc l\femoria dos Soldados pertencentes ao Coronel,
l\fjgl1el Calmon de Almeida».

Estes tre documentos, que não trazem da~ nem
assiguatura, acompanharam as respectivas -Cartas.

ff. 14 v.-Carta pa o Thenente Coronel Iozeph de Toar
de Vlhoa.

De 3 de Setembro de 1726.

fe IS. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 13 de Setembro.

ff. IS v.-Carta pa o Coronel P.o Barboza Leal.

Da me ma data.

fi: 16. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.
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ff. 16 v.-Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

fC 17. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

ibid. -Carta pa o Coronel Garcia de Avilla Pr."

Da mesma data.

ff. 17 v.-Para os officiaes da Camera da Villa de Nossa
Snar. (sic) do liuram. lo do Rio das Contas.

Da mesma data.

fr. 18. -Carta para o Capm mor Dos Dias do Prado.

Da mesma data.

Trata do descobrimento de esmeraldas.

ff. 18 v.-Carta para o luis ordinario da Villa de N. Snar'.
do Liuramento do Rio das Contas.

Da mesma data.

ff. 19. -Carta p.a o Dez.or Prou.or mor da faz. da

De 16 de Setembro de 1726.

As fi'. 19 - 21 estão relativamente bem conservadas.

ibid. -Carta q se escreueo ao Dez.or Prou.or moro

De 18 de Setembro.

Segue-se: - « Resposta do Enginhr. o que ÜLZ mençaõ
a carta assima ).

Esta Respostct é datada do Forte de S. Pedro, a 16 de
Setembro de 1726, e assignada por - Miguel Perei'ra da
(fosta. O signatario era Mestre de Campo Engenheiro.

ff. 20 v.-Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 24 de Setembro.

ibid. -Para o luiz Ordinario e Prou.or dos defunetos e
auz.es da Povoacão do Rio grande do Sul.

De 13 de Novembro de 1726.

ff. 21. -Em b1"a1lCo.
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ff. 2 I v.-Carta p.a O Coronel Pascoal de Figr.do ·

De 25 de Setembro de 1726.

ibid. -Carta para os off.es da Cam:a da Villa de Ma-
raguglpe.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a os off.es da Cam:a da Capitania de Porto
Seguro

De 26 de Setembro.

ff. 22. -Carta para o Capitão mor da Capitania dos Jlheos.

Da mesma data.

As ff. 22-24 acham-se completamente cobertas pela
ferrugem da tinta. As duas ultimas já estão dilaceradas.

ibid. -Carta p.a o Coronel João Teyx.ra de Souza.

. Da mesma data.

ff. 22 v.-Carta p.a o Coronel. Fran.CO Ribeyro Telles de
Menezes.

Da mesma data.

ff. 23. -Carta p.a o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 2 de Outubro.

ibid. -Carta para o Guardamor das Minas do Ryo das
Contas.

Da mesma data.

ff. 24. -Carta p.a os off.es da Cam.ra do Ryo das Contas.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

Da mesma data.

ff. 25. -Carta para o Coronel Joseph Piz de Carvalho.

De 5 de Outubro.

As. ff. 25 - 67 ainda estão atacadas pela tin~a, .mas
em prejuizo da leitlU'a corrente das Cartas.
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ibid. -Carta p.a o Coronel Miguel Calmon de Almeyda.

Da mesma data.

ff. 25 v.-Carta para os off.es da Cam:a da Villa da Ca
choeyra.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Capitam Manuel de Ar.o Crasto.

De 10 de Outubro de 1726.

ff. 26. -Carta para o Dez.or Prouor moro

De 14 de Outubro.

ibid. -Carta pa os officiaes da Camera da Cap.nia de
Porto Seg.'o

De 12 de Outubro.

ff. 26 v._p.a O Coronel P.o Barboza Leal.

De 1'7 de Outubro.

ff. 27. -Carta para o Coronel Domingos Borges de
Barros.

De 23 de Outubro.

ff. 27 v.-Carta p.a O Juiz ordinario da Villa do Camamu.
s.e Bernardino Beronguel de Bulhoens.

De 9 de Outubro.

ibid. -Carta p.a o Sargento mor Br. meu Soares, S.e 4
prezos q re.metio.

De 10 de Outubro.

ff. 28. -Carta p.a o Coronel Paschoal de Figueyredo.

De 14 de Outubro.

ff. 28 v.-Carta para o Cap.m mor da Capitania dos jlheos.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Juiz ordinario da villa de N. Se
nhora do Liuramento.

Da mesma. data.
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FC 29. -Carta p.a os off.es da Cam:a da V.la do Cayru.

De 15 de Outubro ele 1726.

ibid. -Carta p.a os offes da Cam:a da Villa de Mara
goglpe.

De 17 ele Outubro.

ff. 29 v.-Carta p.a O Coronel P.o Barboza Leal.

De 14 de Outubro.

ibid. -Carta p.a o Guarda mor do Ryo das Contas digo
das minas da Jacobina.

Da data supra.

ff. 30. -Carta p.a o Coronel Francisco Prudente Cardoso.

Da mesma data.

ibid. - Carta para o Coronel Miguel Calmon de Almeida.

De 30 de Outubro.

ff. 31. -Carta pa o Ouu.or geral da Come".

De 25 de Outubro.

ibid. - Carta p.a os off.es da Cam. ra da villa de Mara
guglppe.

De 26 de Outubro.

ibid. -Carta pa o Coronel Ant.o Homem de Affonceca.

De 24 de Outubro.

ff. 31 v.-Carta para o Coronel Miguel Calmon de AI
meyda.

De 30 de Outubro.

ff. 32. -Carta p." os off.es da Cam.ra da villa de Mara
guglppe.

Da mesma data.

ff. 32 v.-Carta p.a os off. es da Cam.ra da Villa da Ca
choeyra.

Da mesma data.
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ff. 33. -Carta p.~ o p.e Ant.° Frr.~ de Souza.

Da mesma data.

ibid. _p.a o Cap.am Pedro de Britto de Souza.

Da me ma data.

ff. 33 v.-P." o Sarg. LO mor Ant.o de Affonceca Nabo.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a o Corohel Manuel de Queyrós veriente.

Da mesma data.

ff. 34. _._p.a o Sarg. IO mor da Cavallaria Ant.° Ali. de
Araujo.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a o Cap.m mór Ant.° vel1ozo da Sylva.

Da mesma data.

ff. 35. -Carta p.a o Iuiz da Povoação do Ryo grande do Sul.

De 5 de ovembro de 1726,

ibid. _p.a o Thenente Coronel Iozeph de Toar de vlhoa.

De 6 de Novembro.

ff. 35 v.-Carta p.a o Coronel Fran:co Rebeyro Télles de
Menezes.

De 30 de Outubro de 1726.

ibid. -Carta para o Capitão Paschoal ele Fig.do ele Ar.o

digo Paschoal de Ar.o

De 13 de :til ovembt'o.

ff. 36. -Carta para o Coronel Luis da Rocha Pita Ds'
Darã.

Da me ma data.

ibid. -Carta para Gaspar P~ Ferras.

De 11 de Novembro.
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ff. 36 v.-Carta para o Dez.or Prou.or moro

De 14 de Novembro de 1726.

ff. 37. -Carta Para o Capitaõ Pedro de Britto e Souza.

De 15 de Novembro.

ibid. _p.a O p.e Ant.o Frr.a de Souza Administrador da
Aldeya de s.to Ant.° de Jaguaripe.

Da mesma data.

ff. 37 v._p.a o Cap.am mor At'.o de ALo

Da mesma data.

ff. 38. -Carta p.a os officiaes da Cam:a da Villa do CayrO.

De 14 de ovembro.

ff. 38 v.-Carta p.a o Capm. da Fortaleza do Morro.

Da mesma data.

ibid. _p.a o Adeministrador da Aldeya de Jndyos de Ja
querissâ.

Da mesma data.

ibid. _p.a o Coronel lOão Teyx:a de Souza.

Da mesma data.

ff. 39. --Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 13 de Novembro.

ibid. -Carta para os officiaes da Camera da VilIa da
Cachoeira.

Da mesma data.

ff. 39 v.-Carta para o Coronel Garcia de Avilla Pr.a

De 14 de :N ovembro.

ibid. -Carta p.a o Thenente Coronel Amaro FrLa de Al
meyda.

De 16 de Novembro.
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ff. 40. --Carta ap. (szc) o Coronel M.e1 de Queyrós.

Da mesma data.

ff. 40 v.-Carta p.a o Cap.m mor Ant.o VelIoso da Sylva.

Da mesma data.

ff. 41. --Carta p." o Juiz ordinario da Jacobina.

De 23 de Novembro de 1726.

ff. 4I v.-Carta p.a o Coronel Manuel de Figueyredo Mas

carenhas.

Da mesma data.

ff. 42. -Carta para o Coronel Luis da Rocha Pitta DEVS

dará.

Da mesma data.

ibid. -Carta pa o Administrador dos Jndios da Aldeya

de Jaqueriçã.

Da mesma data.

ff. 42 v.-Carta p.a o Administrador das Feitorias do Cayrú.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Coronel Fran.co Barretto de Aragam.

De 22 de Novembro.

Segue-se um - «( Aditamento ii foi a maI'gem da Carta
assima. ))

ff. 43. -Carta p." o Coronel Pedro de ALo villas Boas.

Da data da precedente.

ff. 43 v.-Carta para o Sargento mór Ant.o Alz de Araujo.

Da mesma damo

ff. 44. -Carta p" o Coronel P.o Barboza Leal.

De 23 de Novembro.

ibid. -Carta para o Coronel Jozeph Piz' de carvalho.

De 25 de Novembro.
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ff. 44 v.-Carta p.a o Coronel Miguel Calmon de Almeyda.

De 23 de Novembro de 1726.

ibid. -Carta p.a os offes da Cam:a da villa da Cacho
eyra, digo do Camamú.

De 25 de ovembro.

ff. 45. -Carta p.a o Cap.m Carlos de Sepulveda.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a o Coronel João Teyx.'·a de Souza.

Da mesma data.

ff. 45 v. -Carta p.a o Sarg. to mór Ant.o Ribr.°

Da mesma data.

ibid.. -Carta p~a o Capitaõ mor da Capitania dos Jlheos.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a o Capitão mór da Capitania dos Jlheos.

De 26 de ""ovembro.

ff. 46. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 25 de Novembro.

ff. 46 v.-Carta para o Coronel P.o Barboza Leal.

Da me ma data.

rr. 47. -Carta que se escreveo aos Coroneis Jozeph Piz'
de Carvalho. Luis da Rocha Pitta DEVS darâ.
Miguel Calmon de Almeyda. Fran.co Barretto de
Araaaõ. P.o Barboza Leal. D.oS Borges de Barros.
Jozeph Alz' vianna. Ant.O Homem da Afon.c•
correa, e' ao Cap.m P.o de Britto & Souza.

De 26 de Novembro.

ibid. -Carta p. o Dez.or Chanceler.

De 9 de Dezembro.

ff. 47 v.-Carta para o Coronel Franco Barrto de Aragão.

De 10 de Dezembro.
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ff. 48. -Carta para o luis dos orphaofis da VilIa da
Cachoeyra.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Coronel Anto homem da Fonc.a

Da mesma data.

ff. 48 v. -Carta pa o Coronel Miguel Calmon de Almeida.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Coronel Dos Borgez de Barros.

De 14 de Dezembro de 1726.

ff. 49. -Carta para o Administrador das Feytorias do
Cayrú, (szi:)

De 17 de Dezembro.

ff. 49v. -Carta p.a o M.o dos Córtes das feitorias do Cayru.

De 16 de Dezembro.

ibid. -Carta p.a o Admi~istrador dos Jndios da Aldeya
do Jaqueriçâ.

Da mesma data.

ff.50. -Carta para o Dez.or Prou.or moro

De 28 de Novembro de 1726.

ff. 50 v.-Carta p.a os ofees da Cam. rn da vilIa de Mara
guglpe.

Da mesma data.

ibid. -Carta para Gp.ar Pr.a Ferraz.

De 4 de Dezembro.

Segue-se : -II ordem q aCompanhou a Carta aSima.»
A Ol'de'ln é do Vice-Rei e traz a mesma data da Carta.

ff. 5r. -Carta p.a o Cap.m mor da Capitania dos Jlheos.

De 10 de .Dezembro.
M. B. N. 311
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ff. 5 I v.--Carta para o Coronel Paschoal de Figueyredo.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a os officiaes da Camra da Villa de Ma

ragug'pe

De 12 de Dezembro de 1726.

ff. 52. -Carta p." os off. es da Cam.r" da villa de Maragu
glpe.

Da mesma data.

ff. 52 v.-Carta p.a O Dez.or Provedor mór.

De 17 (~) de Dezembro.

ff. 53 v. -Carta para o Coronel Miguel Calmon de Al
meyda.

Da meSma data.

ibid. -Carta p.a o Coronel P.o Barbosa Leal.

Da mesma data.

ff. 54. -Carta para o Coronel Fra!l.co Barr.to de Aragão.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Coronel P.o de Ar.o villas boas.

De 7 de Dezembro.

ff. 54 v.-P." O Coronel D.oS Borgez de Barros.

De 28 de Dezembro.

ibid. -Carta para o Vereador mai~ velho da Villa de
Maragogipe.

Da me ma data.

·ibid. -Carta p.a o Ouv.or gl. da Capitania de Seregipe
DElRey.

'De 20 de De7.embro.

ff. 55 v.-Carta p." Gp.ar Pr.a Ferras.

Da me ma data.
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ibid. -Carta p.a o Coronel Miguel Calmon de Alme) da

Da mesma data.

ff. 56. -Carta p.a o P.e AntO Frr.a de Souza.

Da mesma dMa.

Segue-se: - (( Portaria acur.ada assima..)
Esta Eortm·ia do Vice-Rei traz a mesma data da Cm·t(J.

ff. 56 v.-Carta pa Gpar Pr.a Ferraz.

De 30 de Dezembro de 1726.

ibid. -Carta pa (sic) o Juiz ordinario da villa de Ma
raguglpe.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o ouu.or g' da capitania de Seregipe
DelRey.

De 23 de Dezembro.

ff. 57. -Carta p.a o Cap.am mór da Capitania de Seregipe
delRey.

Da mesma data..

ff. 57 v.-Carta para o Dez.or Prov.er mór.
Da me:;ma data.

ff. 58. -Carta para o Juiz ordinario do Ryo das Contas.
De 24 de Der.embro de 1726.

ibid. -Carta para o Juiz ordinario da Cidade de Sere
gipe delRey.

Da mesma data.

ff. 58 v._p.a o Connel P.o Barboza Leal.

De 8 d.e Janeiro de 1727.

ff. 59. -Carta para o Cap.am de mar e Guerra Luiz de
Abreu Prego.

De ]9 de Julho do mesmo anno de 1727.

Autes do titnlo d esta Carta, no alto da pagina)
occorrem as eguintes palavTas = E.a o JlLis o =, perten
centes a um registro que não foi terminado.



ff. 59 v.-Carta para o Coronel Joseph Alz' vlanna.

De 17 de Janell'o do dito anno de 1727.

ibid. -Carta para o Dez.or Provedor mar.

Da mesma data.

ibid. -Carta para Gp."r Pereyra Ferraz.

De ] 8 de J aneil'o.

ff. 60. -Carta para o P: guardião de Saõ Franco.

De 20 de Janeiro.

ibid. -Carta p" o Cap.m mor de Seregipe DeI Rey.

Da mesma data.

ff. 60 v.-Carta p" o ouvidor g.! da Capitania de Seregipe
DelRey.

De 21 de Janeiro.

ibid. -Carta p." os Off,"5 da Cam.ra de lVIaragugipe.

De 16 de Janeiro.

ff. 6 r. -Carta p." o Coronel Ped ro Barboza Leal.

De 20 de Janeiro.

ibid. -Carta p.a o Coronel Fran.co Barr. to de Aragam.

Da mesma data.

ff. 6r v.-Carta para o ouv.or da Capitania dos Jlheos.

De 16 de Janeiro.

ibid. -Carta para o Coronel Garcia de Avilla Pr.a

De 23 de Janeiro.

ff. 62. -Carta para o Cap.am mór da Cap.ni" dos Jlheos.

Da mesma data.

ibid. -Carta para os off. es da Cam.ra da VilJa de N. s.a
da Purificaçaõ de Sancto Amaro.

De 18 de JaneirQ.
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ff. 62 v.-Carta para o Dez. or Prou.or mor.

De 9 de J aneil'o de 1727.

ibid. -Carta p.a q Coronel Miguel Calmon de Almeyda.

De 1 de Janeiro.

Segue-se: - (( Memoria q aCuza asima )') sem data e
sem assignatUl'a.

ff. 63. -Carta p.a o Ouv.or geral da Capitania de Seregipe
DelRey.

De 9 de Janeiro.

ibid. -Carta para o Sarg. to mar de Seregipe de EIRey
Joam Fri Gomes.

De 29 ele Janeiro.

ff. 63 v.-P" o Cap l1l do Forte de Jtaparica.

De 31 de Janeiro.

ff. 64. -Carta p.a o Administrador da Aldeya do Jequerisâ.

De 3 de Fevereiro.

ibid. -Carta p.a o Administrador das feytorias do Cayru.

Da mesma dat~L.

ff. 64 v.-Carta para o Juiz dos orphao's da Villa de Mara
goglpe.

De 8 de Janeiro de 1727.

ff. 65. -Carta p.".o Coronel Ant.o Homem da Affonceca
Correa.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Coronel Miguel Calmon de AI
meyda.

Da mesma data.

ff. 66. -Carta para o guarda mór do Ryo das Contas.

De 7 de ;raneÍl'o.
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ff. 66 v.-Carta q se escreueo ao Coronel Luis da Rocha
Pitta DEos dará.

De 4 de Fevereiro de 1727.

ibid. -Carta p.a o Cap.1lI da Fortaleza do Morro.

De 5 de FevereiJ:o.

ff. 67. -Carta para o Juiz ordinario da Villa de N. Se
nhora do Liuram. lO do Ryo das contas.

De 7 de Janeiro de 1727.

ibid. -Carta para o Cap.1l1 mór Lourenço da Gama Bar
boza.

De 4 de Fevereiro.

ff. 67 \T.-Carta para o Gou,or dos Jndios Jorge Dias Me
toroâ.

Da me ma data

ff. 68. -Ca:rta q se escreueo ao Coronel Luis da Rocha
Pitta DEos darâ.

De 7 de Fevereiro.

De ff. 68-207 o Codice está regularmente conservado,
excepto em um ou outro logar, em que a fenugem da
tinta vai começando a destruir o papel.

ibid. -Carta pa o Coronel Ioam Txra de Souza.

De 10 Fevereiro.

ff. 68 v.-Carta q se escreueo ao Gou.or dos Indios Iorge
Dias Matarohã digo Iorge Dias de Carualho.

De 25 de Fevereiro.

ibid. _p.a o Coronel Garcia de Avila Pr.a

De 3 de Iarço.

ff. 69. -'Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 2 de Janeiro de 1727.

ibid. -Carta p.a o Coronel Pedro Barboza, digo Luiz
da Rocha Pitta DEOS darâ.

Da mesma data.
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ibid. -Carta p.a o Thenente Coronel Amaro Frr.a de
Almeyda.

De 3 de Janei.ro de 1727.

fC 69 v.-Carta para o Coronel Manuel de Queyrós.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Coronel ]ozeph Piz de Carvalho.

De 8 de Fevereiro.

·ff. 70. -Portaria que se passou a G.co (Gonçalo) da Cunha
Cap.am do Matto, para prender o Soldado desta
Praça, Fran.co Roiz.

De 14 de Março.

ibid. -Carta para o M.e dos Córtes das feitorias do
Cayrfi.

De 18 de Março.

ff. 70 v.-Carta para o Coronel ]ozeph Piz. de Carvalho.

De 10 de Fevereiro de 1727.

ibid. -Carta para Manuel Lopes Henrriques.

Da mesma data.

ibid. -Ordem para o Coronel Ioseph de Ar.O Rocha; e
do mesmo Theor se passaraõ ou tras aos Coro
neis: D.oS da Càsta de Almeyda. Sebastião da
Rocha Pitta. Garcia de Avilla Pr.a ]ozeph Piz
de Carvalho. ]oze'ph Alz'. Viánna. e' o Sarg. to mór
Fran.co Denis da Cós ta.

De 8 de Fevereiro.

A' margem occorre a seguinte nota: - cc Está reg. dn

esta orelem no L. o ela Portarias a f 82. l)

ff. 71. -Carta pa o Ouu,or geral da Com.ca

De 22 ele Março.

ibid. -P: o Capol mor An.to velozo da Silva.

Da mesma data.
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ff. 7 I V.-P." O Administrador das Feitorias do CaÍru.

Da mesma data..

ff. 72. -Deferimento de Sua Ex." a hua' petlçao que lhe
fizerão Ant.o Miz', e os mais mestres dos Barcos,
que conduzem farinhas p." esta Cidade: S.e terem
bc:>tádo quantid.e nos Almazens da Ribr." por man
dado de Sua Ex"; e pondo os seus papeis corrtes,
se lhe demorão passarse seus mandados na Caza
da fazenda: perdendo assy as monçoens de Segui
rem sua viagem: Pedindo a sua Ex." fosse seruido
mandar ao Escrivaã da fazenda e seus off.es en
treguem logo aos sup.tes seus papeis com man
dados, para effeito de hauerem seus pagamentos.
E sendo mandada informar ao Dez.or Prou.or mór,

respondeo o seguinte:

E te registJ:o contém:

1.o_A alludida Enfol'mar;ão do Dezembargador Pro
vedor-mór, datada da Bahia, a 20 de Março de 1727, e
assignada - Bemardo de SOUZCt Est'rella.f.

2. 0
_ (C Despacho de Sua Ex." (o Vice-Rei),>, datado de

22 tambem de Março do mesmo anno.

Fr. 72 v.-Carta p.a O Cap.am mór Ant.o velloso da Sylva.

De 11 de Fevereiro de 1727.

ff. 73. -Rezolução que se tomou s! a farinha que o Con
tratador deve dar para os soldados. Despacho.

De 28 de Março.

Esse Contractador era André 'l:arques.

ff. 73 v.-Carta p.a O Provedor da Alfandega.

De 29 de Março.

Sobre o mesmo assumpto do Des]Jacho immediato:

Íbid. -Despacho dado em hua' reprezentação do (sú;).

De 2 de Março.

"O titulo não se declara quem fez a RelJl'esen;taçâo.
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Neste Despacho do Vice·Rei lê- e: « '" o Dez. or Pro-
vedor mór mandará por prompto o Contheudo na R,el
laç.aõ que veyo da Jlha de Sancto Thome, e' o farã
embarcar nas embarcaçoens que forem em direytura para
'para aquella Jlha, por ser prejudicial, imporse esta
obrigação às que vão desta B.' comerciar a Co ta da
~1:ina; e' ao Prouedor da Alfandega ordeno aSista com
o dr. o qne for necessario, assy' para pagamento da im
portancia destes materiaes, e' moniçoens como dos fretes
delles, na fórma ii s.magC ordena ... ".

Pela Carta anterior vê-se que essas munições haviam
sido pedidas ao Provedor da Alfandega da Bahia pelo
Provedor da Fazenda d'aqnella ilha.

ff. 74. ·-Ordem p.a o Sarg. 'O mór Ant.o de Afonceca Nabo.

De 24 de lVIarço de 1727.

ff. 74 v.-Carta para o Ouvidor g.' da Capitania de Seregipe
de EIRey.

De 15 de Fevereiro de 1727.

ibid. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

ff. 75. -Carta p.a o Cap.am Carlos de Sepulveda.

De 19 de Fevereiro.

ibid. -Carta para o Sargento-mór do Ryo das Cara
vellas.

De 8 de Abril.

ff. 75 v.-Carta p.a O Thenente Coronel Jozeph de Toar de
Vlhoa.

De 20 de Fevereiro de 1727.

ibid. -Carta que Se escreveo aos Perládos abayxo de
clarados.

De 15 de Abril.

Depois do registro da Ga1'ta occorre a declaração
dos destinatarios, a saber: = lVI. lO Rdo P.· Provincial do
Carmo. I ~'l:. lO R. do pc Provincial de Sao' Bento. I lVI. lo
RdO P.· Provincial de Sao' Fran. o

• =
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fi. 76~ -Carta para o Cap.am mór da Capitania do Espiritu
Sancto.

De 21 de Fevereiro de 1727.

ibid. -Carta para o Cap. m Jngenhr.° Niculao de Abreu
de Carv.o

Da mesma data.

ff. 76 v.-Carta _p.a o Prou.or da fazenda real da Capitania
do Esp.o Sancto.

De 27 de Fevereiro.

ibid. _pa o Prou.or mor sobre a Balandra de Ostende.

De 19 de Abril.

ibid. -Carta ap . o Províncial do Carmo.

Da mesma data.

ff. 77 v.-Carta ap. o Coronel Pedro Barbóza Leal.

De 21 de Abril.

ibid. -Carta ap o Sargento mór Ant.° Godinho de Souza
Reymão.

De 27 de Fevereiro de 1727.

ff. 78. -Carta para o Capitam mór da Capitania dos
Jlheos.

Da mesma data.

ff. 78 v.-Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 28 de Fevereiro.

ff. 79. -Carta p.a o Iuiz ordinario da villa de Jacobina,
o Sargento mar D.oS Pr.a Lobo.

Da mesma data.

ff. 79 v.-Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.
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ff. 80. -Carta par:a o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a o guardamór das mll1as da jacobina.

Da mesma data.

ff. 80 v.-Carta para Fran.co de Sá Peyxoto.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a o Coronel João Peyxoto Viegas.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Guardamor das Minas do Ryo das
contas.

Da mesma data.

Occorre depois d'esta Carta (a ii'. 81) a seguinte nota:
= A f 86 do L.o de Cartas p.a o Ryo de Janro ; se re·
gistou huá p.a O Coronel da Cavallaria
que pertencia a este da B. '=

O empregado do Regist-ro omittiu o nome d'esse Coo
ronel, deixando em branco o espi;lço respectivo.

ff. 8 I. -Carta para o Thenente Coronel Iozeph de Toar
de Vlhoa.

De 5 de l\'farço de 1727.

. ff. 8 I v:-Carta para o Adeministrador dos Indios da
Aldeya do Jaquerissa.

Da mesma data.

ibid. _p.a o Cap:m da Fortaleza do Morro.

Da mesma data.

ff. 82. _p.a o Administrador dos Indios do Iaqueriça.

De 4 dé Maio.

ff. 82 v.-Càrta p.a o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 10 de Março de 1727.

ibid. -Carta p.a os officiaes da Cam.ra da V.la de N. as.

da Purificação.

De 28 de Março.
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ff. 83. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal. .

De 7 de Abril de 1727.

ibid. -Carta p.a o Coronel Fran.co Barr. to de Aragam:
digo Miguel Calmon.

De 18 de Abril.

ibid. -Carta para o Coronel Fran.co Barretto de Argao.

De 7 de Abril.

ff.-83 v.-Carta para o Coronel Luis da Rocha Pitta DEVS
dará.

De 5 de Abril.

ff. 84. -Carta pa Atanazio de Serqueyra Brandão.

De 9 de Abril.

fi. 84 v.-Carta para o p.e Ant.O de Souza Frr.a.

De 16 de Abril.

ibid. -Carta p.a o Adeministrador da Aldeya do Jeque
riçá.

De 26 de Abril.

ff. 85. -Carta para o Coronel Manuel de Queyrós.

De 18 de Abril.

ff. 85 v.-Carta para o Coronel P.o Barboza Leal, e' o Co
ronel D.oS Borges de Barros.

De 19 de Abril.

ff. 86. -Carta para o Cap,am André Frr.a e' o Cap.m da
fortalliza do Morro.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Capitam mór Ant.° Vellozo da Sylva.

O ?'egistro foi apenas começado.-A.' margem occorre
li lUa observação, declarando que a Gm'tct vai registt-ada
adiante, por se intrometter a immediata no espaço ne·
ces ario para o registro. - Effectivamente, ella acha-se
trauscripta a ff, 87 r. d este mesmo Codice, com a data
ue 22 de Abril de 1727.
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ff.86v.-P.a· 0 Cap.m de mar e guerra Luis de- Abreu

Prego.

De 18 de Maio de 1727.

ff. 87. -Carta para o Cap.am mor Antonio Vellozo da
Sylva.

De 22 de Abril de 1727.

E' a mesma, cujo registro começou a ser feito a
ff. 86 d'este mesmo Codice, em 2.° lagar.

ff. 87 v.-Carta ap . o Cap."' de mar, ê Guerra Luis de
Abreu Prégo.

De 17 de Maio.

ff. 88. -Carta para o Dez.or Prov.or mór.

De 18 de Maio.

ff. 88 v.-Carta pa o Cap.m de mar, e guerra Luis de
Abr'eu Prego.

De 20 de Maio.

ibid. -Carta para o Cap.m de mar, e guerra Luis de
Abreu Prego.

De 23 de Maio.

ibid. -Carta pa o Dez.or Prouor mor da faz. a

Da mesma data.

ff. 89. -Carta ii se escreueu ao Dez.or Prou.or mor.

De 24 de l\faio.

ff. 89 v._p.a o Prou.or mo'r sobre os Nauios de Ostende.

Da mesma data.

ff. 90. _p.a o Prou.or mór.

Da mesma data.

ff. 90 v.-Carta para o Dez.or Prauor mór.

De 26 de '(aio.
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ibid. -Carta para o Dez:r Provedor mór.

De 24 de Maio de 1727.

ff. 9T. -Carta para o Capitam de mar, e Guerra Luis de
Abreu Prego.

Da mesma data.

ff. 91 v.-Carta para o Dez.er Prouor mor.

De 27 de Maio.

ibid. -Carta para o Dez:r Prou.or mór.

De 28 de Maio.

ff. 92. -Carta para o Dez.or Prov.or mór.

Da mesma data.

ff. 92 v.-Carta para o Dez.or Prouedor mór.

Da mesma data.

ff. 93. -Carta para o Dez:r Prou.or mor.

Da mesma data

ibid. -~arta para o Dez.or Prouor mor.

De 29 de Maio.

ff. 93 v.-Carta pa. o Dez.or Prou.<>r mór.

Da mesma data.

ff. 94 v.-Carta pa. o Dez.or Prov.or mór.

De 30 de Maio.

ff. 95· -Carta ap. o Dez.or Prov.or mór.

Da mesma data.

ibid. -Carta ap. o Dez.or Prov.or mor.

Da mesma data.

ff. 9S v.-Carta para o Comandante Hostendes.

De 4 de Junho.

Corno = Senhor Comandante Jac6bl1s Lormes. Senhor
meu. Ontem receby hua' Carta de V.m.=
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ff. 96. -Carta para o Dez.or Prou.or mór.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Dezor Prou.or mor.

Da mesma data.

ff. 96 v.-Carta para o Dez.or Prouor mo'r.

Da mesma data.

Gom. = A melhora dos doentes de escarbuto, ou
mal de Loauda não consiste nos paseyos, basta
pu. remedio que estejão em terra na forma que
lhe tenho permitido =

ibid. -Carta para o Dez.or Prouor mor.

De 5 de Junho de 1727.

ff. 97. -Carta pa o Dezor Prou.or moro

De 7 de Junho.

ibid. -Carta p.a o Dezor Prou.or moro

Da mesma data.

ff. 97 v.-Carta para o Prou.or da Caza da Moeda.

De 31 de Maio de 1727.

ibid. -Carta p.a o Cap.am de mar ê guerra Luis de Abreu
Prégo.

De 7 de Junho.

ff. 98. -Carta para o Dez.or Prouor mor da faza.

De 9 de Junho.

ff. 98 v.-Carta p.a o Cap.m de mar e Guerra Luis de Abreu
Prego.

De 14 de Junho.

ibid. -Carta ~p. o Dez.or Prouedor mór.

Do 1. 0 de Junho.

ff. 99. -Portaria para o Mestre de Campo.

De 14 de Junho.
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ibid. -Carta para o Dezor Prou.or mór.

De 11 de Junho de 1727.

ff. 99 v.-Carta para o Dez.or Prou .or mór.

De 14 de Junho.

ff. 100 v.-Carta Para o Doz.or (szc) Prouor mór.

De 16 de Junho.

ibid. -Carta p.a o Coronel Fran.co Ribr.o Telles de Me
nezes.

De 4 de Maio de 1727.

ff. 101. -Para o Coronel Garcia de Avilla Pr."

Da mesma data.

ff. 101 v.-Carta p.a o Adeministrador dos Jndios do Ja
quença.

De 4 de Março de 1727.

ibid. -Carta para Juiz ordinario da vil1a do Camamú.

De 5 de Maio.

ff. 102. -Carta para Antonio do Prado da Cunha.

Da mesma data.

ibid. _pa o Dezor Prouor moro

Iucompleta.

Esta Carta acha-se registrada na integra a íf. 103 v.
d'este mesmo Codice, em 1.0 logar.

ff. 102 V. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 10 de Maio.

ff. 103. -Carta pR. o Coronel Miguel Calmon.

Sem data e incompleta.

ibid. -Carta pa. o Coronel Fran.CO Barretto de Aragão.

Sem data e incompleta.
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ibid. -Carta para o Coronel Luiz da Rocha Pitta DEVS
dará.

Sem data e incompleta.

Occorre depois d' esta Carta a seguinte nota:

cc O :fiu das tres cartas assima vay adiente na 4. a

folha, em a que se escreueo ao coronel Jozeph Pi~ de Car
valho. »

Esta é a que vem a ff. 106 r., em 1. o logar, subscripta
pelo Vice-Rei e datada da Bahia a 10 de Maio de 1727.

Segundo a nota reproduzida, as tres Cartas devem
ser d' essa mesma data.

ff. 103 V. _P.R o Dez.or Prou.or mor.

De 20 de Junho de 1727.

E' a mesma, cujo registro foi apenas começado no
:fim da fi. 102 r.

ibid. -Carta pR o Cap.m de. mar, e guerra Luis de Abreu
Prego.

Da mesma data.

ff.104. -Carta para o Dez.or Prouor mor.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Dez.or
. Prouor mór.

Da mesma data.

ff. 104 v.-Carta para o Dez.or Provedor mór.

Da mesma data.

ff.IOS. -Carta para o Dez.or Prouor mor.

Da mesma data.

ff. 105 v.-Carta para o Dez.or Prou.or mór.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Capitao' de Mar, e guerra (Luiz de
Abre1t Prego).

De 20 de Julho.
"f. B. N. 37
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ff. 106. ~-çarta p: o Coronel Ioseph Piz' de Carvalho.

De 10 de }\1:aio de 1727.

• eguudo a nota já trauscripta, o :trual d esta Carta
tambem pertence á. tres; inOOl1tpletas que foram registradas,
a tI. 103 r. d e te Codice.

ibid. --Carta para o Prouor da Alfandega.

De 20 de Junho.

ff. 106 v.-Carta p." o Dez.or Prov."'· mór.

De 23 d Junho.

ff. 107. -Carta p": o Dez!r. Prou .or mór. digo p." o Dez.or

Procurador da faz. d
" R~.

De 22 de Junho.

ibia. -Carta p.a o Cap:m de Mar' e Guerra Lui~ de

Abreu Prego.

De 23 de Junho.

ff. 107 v.-Carta para o Capitam de mar, e' guerra Luis de
Abreu Prego.

Da mesma data.

ff. 108. -Carta para o Dez.or Prou.or mór.

Da mesllla data.

ibid. -Carta p." o Dez!r Provedor mór.

De 25 de Junho.

ff. 108 v.-Carta q se escreueo ao Dez.or Prou.or moro

Da mesma data.

ibid. -Carta p." o Dez.or Prouor mór.

De 19 de Junho.

ibid. -Carta p.a o Dezor. Prollor. mór.

Da mesma data.

ff. 109. -Carta p." o Dez.or Proll.or mor.

De 2i' le Junho.
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ibid. -Carta para o Administrador das feitorias das
Mapeyras do CayrO.

Da lllesma data.

ff. 109 v.-Carta p.n o Dez.or Prouor moro

Da me ma data.

ibid. -Carta para o Guardamo r das Minas da Iacobina.

De 28 de Junho de 1727.

ff. I roo -Carta para o Dez.or Preuor moro

Do 1.° de Julho.

ff. Irov.-Carta pn o Prou.<r da Alfandega.

De 2 de Julho.

ibid. -Carta p.n o Dez.or Prouor mór.

Da mesma data.

ff. r r r. -Carta p." o Prou.or da Caza da Moeda.

De 3 de Julho.

ff. r I r v._pn O Cap.11l de 'mar e guerra Luis de Abreu

Prego.

De 5 de Julho.

ibid. -Carta p.n o Prou.o,· da Alfandega.

De 7 de Julho.

ff. r r 2. -Carta para o Coronel Ant.o Homem de Afonceca
Correya.

Da mesma data.

Occorre depois a seguinte observação: -IC Seguese a
Jnstrucção (que) a acuza.»

Esta vem lançada de ff. 1131'.-114 r. sob o titulo de:
= Jn trucçao' que ha de Guardar, e fazer cumprir

o Coronel Antonio Homem de Afonceca Correa, assim
llfl, venda do Gado])o 'itio de Agua Fria, como na re
messa delle para a Feyra da Capoame. =

E da mesma data da Carta e subscripta pelo
proprio Vice-Rei!
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ff. I 14. -Carta para o Cap am Luiz Pr.a de Alm: da •

Da data elas preced ntes.

Com. = omo no Senna<1o da Camara se tomou a
rezulução de se impor na Carne que se Cort:u<
nos aSongue desta Cidade certa parte da Finta,
que por ordem ue , mag • se htnçou nesta api
tania, para o Donativo, que o mesmo Senhor
péde para. ajuda. do gastos que fa a. Sua real
fa,zinda no. ca.zamcntos elos lJO os Principe ,
com os ele Castella" =

Depois ela Carta vem a. seguinte observação:- « Se·
guese a Insb'llção que a uza. II

Esta Instmcr;ão occorre trauscl'ipta de ff. lU r. 
115 v. ob o titulo:

= Instl'uça'o que ha de ob ervar o Capitam Luis
Pereyra de .Almeyela, a quem tenho nCal-regado a re
messa do Gado ela l' Yl'a de Capollme para esta Cielade.=

E da mesma elata ela al'ta (7 el Julho ele 1727)

e subscripta pelo peoprio Vice-Rei.

ff. I 15 v.-Carta para o Dez.o r Provedor mór.

De 10 de Julho ele 1727.

ff. I T6. -Carta p.a o Cap.1l1 Luiz Pca de Alm tla

De 14 ele Julho.

ff. I 16 v.-Carta pa o Dez·r Prou.o r mór.

Da me mao data.

ff. I 17. -Carta para o Dez.o r Provor
• moro

De í de Julho.

ff. I 17 v.-Carta para o Dez. or Provedor mór.

De 15 d JLubo.

ibid. -Carta para o Coronel Ant.O Homem de Affon-
ceca Correya.

De 7 ele Julho.

ff. 118. -Carta q se remeteo ao Dez.or Prou.or moro

De 16 ele Julho.
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ff. 118 v.-Em bra71co.

ff. 119. -CarJa para o Dez.or Prou.or mór.

De 9 de Julho de 1727.

FC 1[9 v.-Carta p." o Cap.am de mar e guerra Luiz de
Abreu Prego, com Lista dos offes das Naos, que
deuem vir à Caza da fazenda R. I

De 18 ele Julho.

Segue-se: - lC :Memoria que aCuza.))
S. el. e sem as ignatura.

FC. J 20. -Carta para o Dez.or Prou.or mór.

Da mesma elata.

ibid. -Carta p." o Dez.or Prov.or mór.

De 17 ele Julho.

ibid. -Carta p.a o Capitam de mar e Guerra Luiz de

Abreu Prego.

De 21 de Junho de 1727.

FC. 120 v.--Carta p." o Cap.m de mar & guerra Jozeph Glz'

Lage.
Da mesma, data.

FC. J 2 J. -Carta p.a o Dez.or Prov.or mór.

Da me ma ela~a.

ibid. -Para o Dez.or Prouor moro

Da mesma elata.

FC. 12 J v.-Carta para o M." de Campo loão de Ar.o de
Azevedo.

De 18 ele Abril de li27.

ibid. -Carta p." os officiaes da Cam.ra da V.la da Ca-

choeyra.

De 19 ele Julho.

ff. 122. -Carta p.a o Administrador dos Jndios do Jaque

risâ.
Da mesma data.
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ibid. -Carta para o Ouvidor g.' ela Capitania de Sere-
gipe DelRey, s.c o Donativo.

De 10 de Julho üe 1727.

ff. 123 v.-Carta p.a os orfes. da Cam:" da Ciel.e de Sere
glppe DeI Rey, s.e a finta.

Da mesma data.

Seguem- e : - cc Ordens que cita)).

São as duas Porlw'ias immediata' da mesma data,
registradas a :fI. 124 v., a' quaes foram remettidas aos
officiaes da Camara da Cidade ele Sergipe, para serem
apresen~adas em caso de necessidade.

ff. 124 v.-Para as Cam:" das villas da Capitania de Sere
gippe DelRey (sobre.a finta).

Da mesma data.

ibiel. -Ordem para o Cap.am mór da Capitania de Seri-
gipe DelRey (sobre a finta).

Da mesma data.

ff. 125. -Carta para o Dez.or Prouor mór.

De :l9 de Julho.

fi: 125 v.--Carta para os Juizes orelinarios da villa de N. s.ra
da Purificaçaõ.

Da mesma data.

ibiel. -P.a a Cam:a da Villa de N. s." da" Purificação.

Da mesma data.

ff. 126. -Carta para o Cap.lII Luiz Pr.a de Almeida.

De 20 tI etemhl'o.

ff. 126 v.-Carta para o Coronel André'da Rócha Pinto; achase
registada no Liuro do . Ryo de Jan. ro, na folha
que mostra este sinal: e.

Nada mais existe além d'esta observação.
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ibid. -Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

:Não está transcripta a alludida Carta, existindo
apenas o tit,ulo.

ff. 127. -Em branco ?lO r. e v.

ff. 128. -Em branco igu,almente em ambas· as faces ..

ff. 129. -Carta para o Capitão de mar, e guerra Luiz de
A~reu Pr~go. Ca~o da frota.

De 22 de Julho de 1727.

ibid. -Carta p." o ouv.or g.! da Capitania do Piaguy.

De 23 de Julho.

ff. 129 v.-Carta para o Cap.m Luiz Pr"

De 24 de Julho.

ff. 130. -Carta p.a o Dez.or Prou.or mór.

De 21 de ·Julho.

ff. 130 v.-Carta p.a o Prouedor da Sancta Caza da Mizeri
cordia.

De ..,2 de Julho.

ibid. -Carta para o Coronel Paséhoal de Figueyredo.

. De 23 de J tuho.

ff. 131. -Carta p." o Adeministrador das feytorias do Cayrü.

De 22 de Julho.

ibid. -Carta para o Juiz ordinario da Villa do Cayrú.

Da mesma data.

ff. 131 V. - Carta p.a o Cap.am Manuel de ALO Crasto.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a o Dez.or PrO~.l.°r mór.

De 28 de Julho.

ff. 132. -Carta para o Dez.or Prou.or mor.

Da mesma data.
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ibid. - Carta para o Dez.or Prou.or mór.

De 29 de Julho de 1727.

fi. 132 v.-Carta p.a O Dez.or Prou.or mór.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Dez.or Provedor mór.

De 30 de Julho.

ff. 133. -Carta para o Capitam Luiz Pra de Almeyda.

De 28 de Julho.

ff. 133 \'.-Carta para o Dez.or Prou.or mór.

De 29 de Julho.

Depois d'esta Carta acha-se registrada (a ff. 134 r.)
outra sem titulo, dirigida pelo mesmo Vice-Rei ao refe
l'ido Provedor-mór, e da mesma data da primeira (que
nella seguiu inclusa).

ff. 134. -Carta para o Dez.or Prouor mór.

Do 1.o de Agosto.

ff. 134 v.-Carta p.a O Dez.or Prouedor mór.

Da mesma data.

ff. 135. -Carta para o Dez.or Prou.or mor.

De 2 de Agosto.

ibid. -Carta para o Dez.or Prouor mo'r.

De 5 de Agosto.

fi. 135 v.-Carta para o Coronel Antonio Homem de Affon
ceca.

De 4 de Agosto.

ff. 136. -Carta para o Cap.am Luiz Pr.a de Almeyda.

De 2 de Agosto.

Segue-se : ~ (I Ordem que aponta p. a O sargento moI'
Bento Frreyra (sic). ')

A Ordeln é do Vice-Rei e da mesma data da Carta.
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fi 137. -Carta p.a o Dezor Prou.or mar

De 7 de Agosto de 1727.

ff. 137 v.-Em branco.

ff. 138. -Carta para o Dez.or Prou.or mo'r.

De 5 de Agosto.

ff. 138 v.-Conta (sic) para o Capitam mór da Capitania de
Portoseguro, s! a nóva Finta; he para os ofLos
da Cam:a della.

De 6 de Agosto.

Gom. = Para o Donativo de tres milhoens que smag.·
ii DEVS guarde impos a esta Capitania, para

.os gastos dos cazam. tO, dos nossos Serenissimos
Principes com os de Castella, =

if. 139. -Carta para o Cap.m mór da Capitania ele Porto
Seguro, com a Carta assima.

De 7 de Agosto.

ibid. -Carta para os officiaes da Cam:a da villa de Sao'
Jorge dos Jlheos; e' do mesmo theor, foraõ mais
tres, a Saber: Para os off.e

• da Cam.ra ela villa do
Camamu, declarandolhe a quantia de setecentos
mil r5

• P." os offes da Camara da villa do Cayrú,
a quantia de trezentos mil rS

• e' para os off.es da
cam:" da villa de Boypeba, a quantia ele cem
mil r'.

Da data da precedente.
Sobre a (cNóva Pinta)), como se declara á margem.
Segne·se: - cc Ordem que Cita.»)
Esta Ordem é passada pelo Vice-Rei na mesma data

dI:!> Cal 'ta, sendo dirigida ao Capitoão-mór da Capitania
dos TIMos e aos mais officiaes de Milicia do di tl'icto da
Villa do Camamú.

fi. 140. -Carta para a Camara da villa de Nossa Senhora
da Purificação de s.'o Amaro de Seregipe do Conde.

De 25 de Setembro.

Sobre a (cNóva Pinfwl) como se declara á margem.



ff. I4I. -Carta para o Ouv.or g.1 da Capitania de Seregipe
Del-Rey. s.e as tres vilIas .nóvas. r

De 7 de Agosto de 1727. .

Remette uma OrdelIL para cc estabellecer villas nos
Lugares do JtapeclU'u; Jnhambupe; e' Abadia )l.

A' margem lê-se: - c( A órdem q cita está, no L.O da
Portarias a f 137. I)

ibid. -Carta p." Manuel de Ar.o de Aragam.

De 9 de Agosto.

ff. 141 v.-Carta para os off.es da Cam.Ta da villa da Jaco
bina e' do mesmo theor se escreveo outra aos
offes. da Cam.Ta da villa de Nossa Senhora do
Liuram. IO do Ryo das Contas, S.e a nova Finta.

De Gde Agosto.

Vide as duas Portarias immediatas (de ff. 142 r.).

ff. 142. -Portaria que Cita.

Da mesma data.

Esta POl'twria do Vice,Rei acompanhou a Oal'tCt pre
cedente (de ff. 141 v.), que foi dirigida aos O:ffi.ciaes da

amara da Villa de Santo Antonio da Jacobina.
Ordena que os Coroneis Francisco Prudente Cardoso

e Manuel de Figueiredo Mascarenhas prestem auxilio
áquelles O:ffi.ciaes no lançamento, cobrança e remessa da
nova Finta.

ibid. -Outra ii foy ap . o Ryo das Contas.

Da mesma d:1ta.

E' tambem Portar'ia do Vice·Rei, que seguiu com a
Oa1'ta dirigida aos O:ffi.ciaes da Camara da Villa de N. S.
do Livramento do Rio das Contas, do mesmo theor da
outra que foi registrada a ff. 141 v.

Ordena ao oronel André da Rocha Pinto e aos
mais O:ffi.ciaes de Milícia d'aquelle di 'tricto que prestem
auxilio áquelles Officiaes da Camara no lançamento, co
brança e remessa da nova Finta.

ff. 142 v.-Carta para o Dez.o I Prou.or mór.

De 16 de Agosto.
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ibid. -Carta para o Cap. m Luiz; Pr." de Almeyda.

De 1 de Agosto de 1727_

Segue-se a - cc Ordem que Cita.»

Esta O/,(ZeJn é pa -ac1c1 pelo Vice Rei na mesma c1ata
da Carta.

ff. 143. -Carta para o Cabo da Frota Luiz de Abreu Prego.

De 19 de Agosto.

ff. 143 v.-Carta para o Dez.or Prouor mor.

De 21 de gosto.

fi. 144. -Carta para o Cap.111 de Mar e guerra Luiz de
Abreu Prego.

De 25 de gosto.

ibid. -Carta p.a o Cap.111 Luiz Pr.a de Alm:da .

Da mesma data.

ff. 144 v.-Carta para o Coronel Iozeph Pires de Carvalho.

De 23 de Agosto.

ibid. -Carta p.a o Cap.m de Mar, e Guerra Luiz de Abreu
Prego.

De 29 de Agosto.

fi. 145. -Carta para o Provedor da Alfandega.

De 30 de Agosto.

ff. 145 v.-Carta para o Cap.1ll mór An tonio Vellozo da
Sylva.

De 28 de Agosto.

ibid. -Carta para o Coronel Ant.o Homem de Afonceca
Correa.

De 2 de Setembro.

ff. 146. -Carta para o Dez.or Prou.or moro

De 5 de Setembro.
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íbid. -p.~ o Capln Luis Pra de AIm.da

De 6 de Setembro de 1727o

ff. 146 v.-Carta p.a o Gou.or dos J ndios Jorge Dias de Caro
uavaIho (sic) Mataroá.

De 9 de etembro.

ff. 147. -Carta para o Comandante da Frolta.

De 15 de Setembro.

ff. 147 vo-Carta para o Capitam LuÍz Pr.a de Almeyda.

Da mesma data.

ibid. -Carta q se escreueo ao Cap.1n de mar e guerra
Luis ele Abreu Prego.

De 18 de Setembro.

ff. 148. -Carta para Preces peIlo bom successo ela Frotta.

De 25 de Setembro.

E' dirigida ao (C lH. 'o Rdo p.e Reytor da Comp. a».

Depois da Carta vem a seguinte nota:

cc A mesma Se escreveo ao M. lo RodO P. c Provincia.l
elo Carmo' ao R. do P.oguardião de Sao Franc. OO Ao m. t.

RI]O P.o Dom Abbade de Sao' Bento; ao Reuer. dO P.·
Prefei to ela P íedade; ao R dó P, o Prior de Sancta Thereza,
e ao Rdo p.e Prezidellte do Hospício ele N. s."t. da Palma.!.»)

ibiel. -Carta para o Dez..r Prouedor mór.

De 26 de Setembro.

ff. 148 v.-Carta para o Dez,"' Prov.or mór.

Da me ma data.

ibid. -Carta para o Ouuidor g.' da Comarca de Sere-
gipe DeI Rey, Soe os offes da BuIla ela S!a cru
zada.

Da mesma data.

ff. 149. -Carta para o Cap.aln Luiz Pr.a de 'Almeyda.

Da me orna data.
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ibid. -Carta p.a o Coronel Luiz da Rocha; no L.0 das
• de &.

Só está lançada e ta referencia.

fi. J 49 v.-Carta para o Coronel Antonio Homem de Afon
ceca Correya.

De 27 de Setembro de l'i27.

ibid. -Carta de Cujo theor Se escreverão quatro a
Saber: p.a a Cam:ra de Seregipe do Conde; P:R
a ele Maragugippe; p.a a de Jaguarippe; e' para

. a da Cachoeyra.

De 25 de Setembro.

A Oarta que est(L registrada é a que foi dirigida
ao Officiaes da Oamara da "'\ iUa de S. Franci co de
Sergipe do Oonde.

Refere-se á ((Nova Finta)), como e declal'a á rual'g m.

n. 150 V.- Carta p.a o Thenente Coronel Jozeph ele Toar
(de Ulltoa) .

De 30 de Setembro.

A' margem lê-se: - (( Na, bida de S. 311. ma para a
'vezita do RecoDCaVO,))

Inelusas ne ta al·ta seguiram as duas iU111l tliata ,
que mandam pre tal' honra militaJ:es ao reebispo (D.
Luiz A.1val'e de Figueiredo) por oceasião d aquella vi·
sita ao Re oncavo.

ibid. -Carta para o Coronel Miguel Calmon.

Da me. ma data.

ibid. -Carta p.a o Capitam P: Paes Machado.

Da.. mesma lata.

ff. 15 r. -Carta p.a Domingos Dias do Prádo.

De 27 ele etelllbro.

ff. 152. -Car.ta para o CapDl Luiz Pr: de Alme) da.

De 6 de Outubro,
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fr, T52 v.-Carta para o Dez,.r Prou.or mór.

De 29 de Setembro de 1727.

ibid. -Carta para o Dez..r Prouedor mór.

Da me ma data.

ff. T53. -Carta para o Dezo l
' Provedor moro

Da mesma data.

Segue-se a - «( Respósta do Dez. or Prou. or mór,))
Esta Resposta é da mesma data da Ca1'(a e assignada

por - Berna1'Clo (le Souza Est1'ella .{.

ibid. -Carta p.a os Coroneis P: Barboza Leal, c Fran.co

Barreto de Aragam.

De 8 de Outubro.

A margem lê· e : - «( Na hida ele S. mm. n para a
Vezita do Reconcavo. ))

ff. 153 v.-Carta p" Manuel da Costa Pinhr.o

De 10 de Outubro.

ibid. -Carta p.a B.ar GIz de Figueyredo.

De 9 de Setembro de 1727.

ibid. -Carta para o p,. Ignacio de Britto.

De 9 de OLltubro.

fi. J 54. -Carta para os off.'" da Cam."" da. villa do Cayrú
digo de Boypeba.

De 10 de Outubro.

ff. 154 v. -Carta p,a o OUll,or geral da Capitania de Seregippe
delRey.

De 9 de Outubro.

ibid. -Carta para o Ouuidor g.' da Capitania de Sere-
gippe DeI Rey.

Da me ma data.

Ff. T55. -Carta para o Guardamór das ~tIinas do Ryo das
Contas.

De 10 de Outubro,
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ibid. -Carta p.a o Olluidor geral da Capitania de Sere-
gipe DelRey.

o
Da mesma data.

COin. = O Oap.m moI' dessa apitania Joze Pr." de
Âranjo, se me queyxa do Excesso Com q se
houue com el.le o 1:eYl'inho da Oorreyçam
.Jorge' de Amorim indolhe faze[' huã delli
gencia por ordem de VDl ; =

Â Carta manda que o Ouvidor !liga sobre o facto
e que prenda e ca tigue rigorosamente o Meirinho. - Se
gundo a mesma Carta havia iuimi.zade notaria entre esse
Ouvidor e o referido apitão-m6r.

ff. 156. -Carta para os officiaes da Cam.'" da vil1a de Sao'

Jorg~ dos Jlheos .

. De 14- de Outubro de 1127.

ibid. -Carta p.3 os officiaes d:l Cam:a da Cidade de Se-
regippe DelRey.

Da mesma data.

ff. J 56 v.-Cart,a para os Officiaes da Camea da Villa de Porto
Seguro.

De 10 de Outubro.

ibid. -Carta p.3 o Cap.3m màr da Capitania de Porto

Seguro.

Da mesma data.

ff. 157. -Carta para os officiaes da Camara da Vllla do
Cayrú.

Da mesma da! n.

Esta Carta começou a ser novamente regi tl'ada a
:ff. 162 v. d e te mesmo Coclice.

ff. 157 v.-Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

De 24 de Outubro.

ff. 160 V.-E171. branco.
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ff. 161. -Carta p.a o Cap. m Luiz Pereyra de Almeyda.

De 17 de Outubro de 1727.

ibid. -Carta para o luiz ordinario da V.la da Jacobina.

De 18 de Outubro.

ff. J 61 v.-Carta para o Coronel Fran.co Prudente Cardozo.

Da mesma data.

ibid. -Carta para os officiaes da Cam:ll. da Capitania de
Porto Seguro.

De 15 de Outubro.

ff. 162, -Carta para os officiaes da Cam:a da Villa do
Camamú.

De 10 de Outubro.

ff. 162 v.-Carta para os off!S da Cam:'" da Villa do Cayrú.

Está incompleta.

A margem occor1'e a seguiute nota: - «Fica esta
Carta, reg. dn retro, razão p. fi para aquy o seu registo. "

El'fectivamente, a ff. 157 r. d'este Codice encontra-se
uma Carta, de 10 de Outubro de 1727, cujo titulo e co
meço são identicos aos d' este registro.

ibid. -Carta p.1I. Sua JIl.ma (o Arcebúpo D. Luiz Alvares

de Fzg1l.ei7'edo).

De 23 de Outubl'O.

ff. 163. -Carta para o Dez. vr Proll.or Prollor (sú:) moI'.

De õ de Novembro.

FC J 63 v.-Carta p.a os Mestres de Campo loão de ArO de
Azevedo & Joao' dos Sanctos Ala; a cada hum
a Sua do mesmo theor, e' datta.

De 2 de Kovembro.

fi. J 64. -Carta para o Guarda mór das Minas do Ryo das
contas.

De 24 de Outubro de 1727.

"
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ff. I 64 v.-Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

o Da mesma data.

ff. 165. - Carta p.a o Coronel P.O Leolino Mariz.

Da mesma data.

ibid. -Carta para os off. "S da Cam.ra da villa de Nossa
Senhora do Liuramento.

Da mesma data.

ff. 165 v.-Carta para os officiaes da Cam.m da Villa de
N. Senhora do Liuramento do Ryo das contas.

Da mesma data.

ff.I66v.-Carta para o Juiz ordinario da villa de Nossa
Senhora do Liuramento do Ryo das contas.

Da mesma data.

ibid. -Carta para Braz Esteves Leme.

Da mesma data.

ff. 167. -Carta p.a o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 30 de Outubro de 1727.

fi. 168 v.-Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

ff. 169 v.-,Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

ff. 170. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

ibi d. -Carta para o Provincial da Companhya.

Da mesma data.

ff. 170 v.-Carta para o Prouedor da Alfandega.

De 18 de Novembro.

ff. 171. -Carta pa o Cap. m de mar e Guerra da Nau de
Macau.

De 21 de Novembro.
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ibid. -Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

De 13 de Novembro de 1727.

ff. J 7 I v.-Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

Da me 'ma data.

ibid. -Carta para os off.es da Cam:' da villa de Nossa
s.ra do Liuramento do Ryo das Contas.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a os oH:' da Cam.ra da villa de Ca·
choeyra.

De 12 de .r ovembro.

ff. 172. -Carta para Fran ..co Dias de Avilla.

De 13 de Novembro.

ibid. -Carta que se escrello (szc) ao Dez.or Prou.or moro

De 10 de :N ovembro.

ff. r72 v.-Carta para o Adeministrador dos Jndios da Aldeya
do Jaqueriçá.

De 13 de Novembro.

ff. 173. -Carta para os officiaes da Cam.ra da vilh da ca
choeyra.

De 12 de Novembro.

ibid. -Carta que se Remeteo aos officiaes da Cam.ra da
Villa de Nossa Senhora do Liuramento do Ryo
das con= contas, e' da villa de Sancto Ant.o da Jaco
bina.

De 9 de Agosto de 1727.

ff. 173 v.-Carta para o Cap.am LlIiz Pca de Alm.da

De 22 de Novembro.

H. 17-+. -Carta para o Ajudante Jozeph Roiz Maya.

De 17 de Novembro.
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fr. T74 v.-Carta para o Ouu.or do Piágllhy, o D.or
Marques Cardozo.

De 2 de Novembro de 1727.

ff. T75. -Outra p.a o d."

Da mesma data.
, I

ff. T75v.-Outra pR; o mesmo Doutor.

De 15 de Novembro.

ibid. -Outra p.a o mesmo D.or

Da mesma data.

ntonio

ff. 176 v. __p.a o Capitam mór Ant.o VelIozo da Sylva.

De 17 de Novembro.

ff. 177. -Cúta para o Ouvidor da Capitania dos Jlheos,
Manuel de Affonceca Joràam.

De 19 de Novembro.

ff. 177 v.-Carta para o Juiz ordinarin da VilIa da Jacobina.

De 27 de Novembro.

ff. 178. -Carta para os O ff. es da Cam.m daI ViJIa de Nossa
senhora da Purificação.

Da data. l1pra..

ff. 178 v.-Carta p.a o Coronel Fran,co Ribr:o Telles de Me

neze s.

Da mesma data.'

ibid. -Carta para o Coronel Paschoal de Figueyredo.

Da mesma data.

ff. 179. -Carta para o Coronel lozeph Alz' vlanna. cligo,
Pedro de ALO \Tillas I3onz.

Da me lUa uata.

ibid. -Carta para o Coronel Ant.O Homem de Affonc~ca

Correya.

Da mesma data.
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ff. 179 v.-Carta para o Dez.or PrOll.or mór.

De 29 de "ovembro de 1727.. i j

/1

ff. 180. -Carta para o Dez. or Prou.or mór.

De 10 de Dezembro.
, .

ff. 180 v.-Carta de Cujo theor, e datta Se escreverão tres,
a Saber: hua', aos off:" 'das Cainra's 'das} viflas no

vamente erectas no 'Jnha'mbupe; Jtapecurfi, &
Abadya.

Da mesma data.

I
"

ibid. ,;",-,:- Carta para o Coronel Garcia de Avilla Pereyra.

Da mesma data. ,

ff. 181 v.~Em branco. ,
.} --

.~ ~

ff. 182. -Em, b1"a11co.

ff. 182 v.-Carta para o Dez.or Provedor moro
J •

De 17 de Novembro de 1727.

ibid. - Ca:~a que o M.e. de Campo roam de Ar.° de Aze-
uecl'o escreveo ao Ex.mo s: V.Re).

. I ~

De 12 ele Dezembro.

Parece que foi aqui regi teada para melhor iutelli·
gencia da Resposta, que occorre 100'0 em seguida. J ,.

ff. 183. -Respósta dada à Carta aSima.

De 15 ue Dezembro.

Pelo Secretario elo Estado em nome e por ordem
do Vice-Rei.

ff. 183 v.-Carta para o Coronel Garcia de Avilla Pr.a

De 29 ele Novembro de 17\l7.

ff. 184. -Carta para o Ouvidor geral da Capitania de Se
regippe DeI Rey.

Da mesma data.
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fe 184 v.-Carta para o Cap.m mór da Capitania de Sere
gl~pe DelRey.

Da- mesma datá.

ibid. -Carta para o Coronel Antonio Homem .de Aron-
ceca Correya.

De 27 de Novembro de 1727.

ff. 185 v.-Carta para 5) Cap.alO, Luiz Pr." de Alm.da He p.a
o Senado da Camara.

.. ;.. ,.. : - .. :

ff. 186. -Carta para o 1uiz ,.ordinario .da, vil1a d (úc) Ca
mamú.

De 12 de Kovelllbro.

ibid. - Carta para o~ officiaes da Cam:a da villa do
Cayru.

Da mesma data.
. ... -, "' ..

~. 01 _, I ..

ff. 186 v.- Carta para o Cap.111 màr da Capitania de Seregipe
DelRey. .' ':.

De 13 de Novemuro..

ibid. . -Carta para o Cap.am Lúiz Pr.a de Almeyda.

De 22 de Dezemuro.

ff. 187. -Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz..

De 13 de Novembro de 172'7. .

ff. 187 v.-Cartá pa~a o luis" ordinario da villa de· Porto
Seguro.

Da mesma data.

ibid. -Carta p.a o P.c Frey. Bernard:l1o
ligioso Missionario.

Da mesma data.

de Milam, ReI-

. ) . ;

ff. 188 v.~Carta p.a o Cap.am m<'>r Lourenço da Gama.

Da mesma data.



.. .. fi'. 189. - Cártã par"a o Cap.am mór Lourenço da Gama Bar
boza.

De 18 de Dezembro de 1727.

fi. 189 v.-Carta para o Padre Frey Missionario Frey Ber
nardino de Millam.

Da mes~a data:

ff. 190. -Carta para o Gou.or dos Jn.::lio::> Jorgé Dia;.

De 20 de Dezembro.

. fC 190 v.-Carta para o Provincial do Carmo.
. ,

De 29 de Dezembro.

fi. 19 I. -Carta para os off..• da Cam.ra da Villa de Sao'
Fral)cisco.

Do 1. o de Dezembro.

ibid. -Carta para o Coronel Garcia de Av.la Pca

De 30 de Dezembro de 1727.

ff. 191 v.-Carta para o Sargento mór Domingos de Frias.

Da meSma data.

ibid. -Cart~' para b Coronel P.O Leolino Máriz.

Da mesma data.

ff. 192. _p.a a Camera de Porto Seguro sobre a finta.

De 2 de Janeiro de 1728.

ibid. _p.a o M.e de Campo João de Ar.o de AZ.do

De 12 de Janeiro do mesmo anno de 1728.

. ~.~ ff. 193. ~-.p.a o.J uiz ordinario da Villa elo CamamO.

De 10 de Dezembro de 1727.

ibid.

1 J••

-Carta p.a o Coronel Garcia de Avilla ·Pr.a

De 19 de Janeiro de 1728.

Ha seg-un io reg-istro d'esta Cart(~ a fI. 266 v. deste
me mo Codice.
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fi. 194. - Carta p.a o Coronel Sebastiam da Rocha Pita.

De 21 de Janeiro do dito anno de 1728.

Ha segundo registro d esta Carta a iI. 267 v. deste
mesmo Oodice.

ibid. _p.a o R. do p.e Frey Bernardino de Milão.

De 20 de Janeiro.

Ha segundo registro d'esta Carta a iI. 26D v. d'este
mesmo Codice, em 2. o logar.

fi. [94 v.-Carta p.a o Governador dos 1ndios 10rge Dias de
Carv.o

De 19 de Janeiro.

Ha ainda segundo registro d'e ta Oarta a iI. ~68 r.
d este mesmo Oodice

ff. [95 v.-Carta p.a o Dez.or Provedor moro

De 22 de Janeiro.

ibic1. --Carta que se escreveo ao Cap.m Luiz' Pr.a de Al-
meyda.

De 26 de Janeiro.

fi. 196. -Carta p.a o Guarda mor das Minas da 1acobina.

De 23 de Janeiro.

ibid. -Carta p.a o 1uiz ordinr.o da Vil1a da Iacobina.

Da mesma data.

ff. 196 v._p.a o Prou.or sobre o pagam. IO da Guarnicão do

Morro.

De 26 de Janeiro.

ibid. - Carta p. a O Mestre de Campo 1oao' de Ar.O e'
Azelledo.

Da mesma data.

ff. 197. -Carta p.a o Dez.or PrOll.or moro

De 29 de J aneÍl'o.
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ff. 197 v.-Carta p.a o M.e de Campo Bras Esteves Leme.

De 31 de Janeiro de 1728.
(\

ff. 198. _p.a o Dezor Prou.or moro

De 10 de Janeiro.

ibid. -Carta q se ~screueo ao Capita'o mor da Capitania
dos Ilheos.

De 13 de Fevereiro.

ff. 198 v.-Carta que se escreueo ao Coronel Garcia de Avila
Pereyra.

Da mesma data

ibid. -Carta q se escreueo a Sebastiaã Lemes do Prado.

De J de Março.

ff. 200 v.-çarta q se escreueo ao M.e de Campo D.oS Dias.
do Prado.

De 6 de l\Iarço.

ff. 202 v.-Carta q se escreueo ao Coronel Pedro Leolino
Maris.

De 4 de Março.

ff. 204 v.-Carta q se escreueo ao Coronel Pedro Barboza
Leal.

De 12 de Março.

fi: 205 v.-Carta q se escreueo' ao Coronel Pedro Barboza
Leal.

De 27 de Fevereiro de 1728.

fi: 206. -Carta q se escreu~o ao Coronel Pedro Barboza
Leal.

De 21 de Fevereiro.

ff. 206 v. -Carta q se escreueo ao Coronel Pedro Barboza
Leal.

De 3 de Março.
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ibid. -Carta q se escreueo ao Coronel Pedro Barboza
Leal.

De 2 de Março de 1728.

ff. 208. -Carta q se escreueo ao Ajud.c do Then.'c D. lo,
zeph Mirales a q.11l estâ encarregado o Gou.o da
Fortaleza do Morro.

De 17 de Março.

De ff. 208 em diante recomeçam os estragos da
tinta, havendo entretanto, de espaço a espaço, algumas
folhas regularmente conservadas. O, maiores e tragos
serão a signalado nos logares respectivos.

ff. 208 v. -Carta q se escreueo ao Ajud.c de Then.IC D. 10

zeph Miralles a q.11l estâ emCarregado o Gou.o da
Fortalleza do Morro.

Da mesma data.

D. Joseph Mirales é o autor da. Historia JJIilillb1' do
Brazil, m c. pertencente á bibliotheca da casa dos mal"
quezes de Castello-Melhor, vendida em l\t[arço do anuo de
1879 em Lisboa. Es e msc., como já dissemo, foi adqui
rido pela nossa Bibliotheca acional, e hoje conserva-se
n' esta Secção.

fi: 209 v.-Carta p.a os officiaes da Camera da Cidade de
Seregipe de EIRey sobre a finta da V.a da lta
bayanna.

De 27 de Janeiro de 172 .

ff. 210. -Carta p.a os off.cz da Camera da v.a da Itabay
anna sobre o excesso com q foi Lançada a finta
naquella Villa.

Da me ma data.

ff. 2 I I. -Carta p.a os off.ez da Camera da Cid.c de Sergipe
de EIRey sobre a cobranca da Finta.

De 9 de Fevereiro.

fi: 2II v.-Carta p.a o Coronel loao' Teixr.a de Souza.

De 3 de Fevereiro.
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ff. 212. -Carta p.a os off.ez da Camera da V.a do Cayru.

Da mesma data.

fr. 212 v. Carta p.a,o Coronel Garcia de Avila Pr.a

De 4 de Fevereiro de 1728.

ibid. -Carta p.a o Rdo P.c Frey Bernardino de MilJão
Missionario Capuchinho Italianno.

De 23 de Março.

ff. 2 I 4. - Carta p.a os officiais da Cam:a da V.a da Ca
choeyra sobre o preço da Carne.

Da mesma data.

ff. 214 v.-Carta p.a os off.cz da Camera da V.a de Marago
gipe sobre o preço da Carne.

Da mesma data.

ff. 21 S' -Carta p.a os off.cz da Camera da V.a da Cachoeyra
sobre a Carne.

De 24 de Março.

ff. 215 v.-Carta p.a O ovvidor grl. da Comarca.

De 29 de Fevereiro de 1728.

ibid. -Carta p.a o Coronel An. to Homem de Afon."a
Correa.

De 28 de Fevereiro.

ff. 2 16. -Carta p.a o OllVor Geral da Comarca.

De 16 de Março.

ibid. -Carta p.a os officiais da Camera da V.a de Ia-
guanpe.

Da mesma data.

ff. 216 v.-Carta p.a o Ouv.or da Cap.nia dos Ilheos.

De 3 de Março.

ff. 2 I 7. -Carta p.a o Capp.am mor da Capp.nia dos llheos

Da mesma data.
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ff. 2 J 7 v.-Carta p.a O Coronel Pedr? Barboza Leal.

De 18 de Fevereiro de 1728.

íbid. -Carta que o Exm.o s." VRey escreveo ao Reytor
do Collegio, sobre o P.C loão de Arahujo.

De 6 de Março.

Refere-se á remoção d' aqueHe Padre da residencia
-do Camamú, « por ser conveniente ao serviço de Deus e
ao de S. Magestade)l.

Ha segundo l'egistro d'esta Carta a ff. 229 r. d'este
mesmo Codice, em 1.0 logar.

ff. 218. -Carta que o p.e Reitor do Collegio, escreveo ao
Ex. mo Snor' VRey, em reposta de outra, que o
mesmo s." lhe escreveo.

De 13 de Março.

O titulo não está de accôrdo com o registro. A.
Carta é escripta pelo Vice-Rei e dirigida ao Padre Reitor
do CoHegio, em resposta. a outra que o mesmo Padre lhe
escrevêl'a. - Refere-se ainda ao mesmo assumpto da pre
cedente.

ff. 2 J 8 v.- Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 3 de Março.

ibid. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

Da mesma data.

Jl 219. :""-"Carta p.a os officíais da Camera da Villa do
Camamu.

Da mesma data.

ff. 2 I 9 v.- Carta para o OUUO
" da Comarca.

De 10 de I1farç?

ff. 220. -Carta para o Guarda Olor das Minas do Rio .0as
Contas.

De 12 de A.bril.

...
")
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ibid.· -Carta para o Guarda mor das Minas do Rio das
Contas..

Da mesma data.

ff. 220 y.-Carta para o. Guarda mór das Minas do Riu das
Contas.

Da mesma data.

ff. 22 r. -Carta para o Iuiz ordinario da Villa da Ca
choeyra.

De 19 de Fevereiro de 172

ff. 221 v.-Carta para o Coronel Garcia de Avilta Pr.a

Da mesma dat a.

ibid. -Carta pa o CapOl da FortalIeza do Morro.

Da mesma data'.

ff. 222. -Carta que se escreveo ao M.e de Campo Do
mingos Dias do Prado.

De 6 ue Abril.

ff. ~ 24. -Carta para o Ouuidor do Serro do frio Ant.O

Frr.a do Valle de Mello.

Da mesma data.

ff. 226. -Carta para o CapOl Luiz Pra de Almeida.

De 1 de Abril.

ff. 226 v.-Carta para o Dez.or Prouor mar.

De 19 de Abril.

ibid. -Carta para o Coronel D.o3 Borgez ele Barros.

De 29 de Abril.

ff. 227. -Para os officiaes da Camera da Villa do Rio das
CaravelIas.

De 27 de Abril.
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fi: 227 V.- Para os officiaes da Camera .da Villa (Real de

Nossa Senhom da Abbadia).

Da mesma data.

O titulo termina na palavra V1l7a, sem indicação da
lo'calidade. Esta porém encontra·se no final da Carta.

ff. 228. -Carta para o Coronel P.o Barboza Leal.

De 13 de Abril de 1728.

ff. 228 v.-Carta para o Capitaõ Luis Pr.a de Almeyda.

De 26 de Abril.

fi. 229. -Carta par~ o p:e Reytor do Colegio.

De 6 de Março de 1728.

Ê reproducção da que vem registL'ilda neste mesmo
Codice, a ff. 217 v., em segundo Jogar.

ibid. -Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

De 10 de Maio.

ff. 229 v.-Carta para o Dez.or Prouo r moro

De .17 de Maio.

Pltl'te desta Cm'la e a duas immediatas estão di
lacel'adas pela corrosão .da ferrugem da tinta.

ff. 230. :-Cé!-rta. para os officia.es da Camer?- da Villa da
Victoria.

De 14 de lVlaio.

ff. 230 v.-Carta pa~a C? C'apm mar da Cap.nia do Espirito
Santo.

De 15 de l\faio.

fi. '231. _pa' os officiaes' da Camera da Villa de Mara_

goglpe.

De 12 de Maio.

ibid. -Carta para o Coronel An tonio Homem da Fon-
ceca Correa.

Da mesma data.
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ff. 23 I v.-Carta para o Admini"trador dos Indins' dá Aldea
do Iaqueriçã. ('

De 7 de Maio de 1728.

ff. 232. -Carta para o Capitao' Luiz Pra de Almeyda.

Da mesma data.

ff. 232 v.-Para os officiaes da Camcra da Villa Real dp.
Sancta Luzia.

Da mesma data.

fi. 233. - Coarta para os offici:zes da Cam r,ra d,r, ViYla dI!
S. Ba1,tho!~meu de Marag·ogipe.

De 3 de Maio. (Dilacerada.)

E ta Carta e as que se seguem de f'f. 233-244 acham
se dilaceradas pela acção corrosiva da tinta sobre o papel.

ff. 233 v. -Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

De 8 de Maio. (Dilacerada.)

ff. 234. -Carta para o Capitam mór da Capnia de Scregipe
de EIRey.

Da me ma data. (Dilacerada.)

ff. 235. -Carta para o Cap.m mór da Cap.nia de Seregipe
de EIRey.

Da mesma data. (Dilacerada.)

ibid. -Carta para o Ouu.or da Capnia dos I1heos.

De 4 de Maio. (Dilacerada.)

ff. 235 v.-Carta para o Iuiz Ordinario da Villa da Ca
choeira digo p.a os officiaes da Camera da Villa
da Cachoeyra.

Da mesma data. (Dilacerada.)

ibid. _P.a O Juiz ordinario da Villa da Cachoeyra.

Da me ma data. (Dilacerada. )
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ff. 23t) v.-Pará o Ouvidor da Capni~ dos llheos.

Não se póde verificar a data, por estar a folha
dilacerada pelo tempo.

ff. 237. -Carta para os officiaes da Camera da VilIa do
Camamu .

De 4 (de Maio?) de 1728.

ff. 237 v.-Carta para o Iuiz ordinario da VilIa do Camam\l.

De 4 de Maio.

. ff. .238. -Ca1'ta dilluerada pela tinta, datada de I4 de
Ma1'ço de I728, e didgida a D. '.Joseph de Mirattes.

ibid. -Carta para o Ajudante do Thenente Dom IGzeph
Miralles.

De 6 de Maio.

ff. 239. -Carta para os officiaes da Camera da vilIa de
Santo Antonio da Iacobina.

De 15 de Maio.

ff. 239 v._p.a o Guardamor das Minas da Iacobina.

Da mesma data.

ff. 240. _p.a O Iuiz ordinario da VilIa de S. Franc.o

De 24 de Abril de 1728.

ibid. -Carta para o luis ordinario da Villa de Sancto
Antonio da Iacobina.

De 14 de Maio.

ff. 24I. -Carta para o Coronel Pedro Barboza L~al.

De 20 de Maio.

ff. 241 v.-Carta p.a O luiz ordinario da V.a de N. sra do
Liuramento do Rio das Contas.

Da mesma data.
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ff. 242 v.-Carta para os officiaes da Camera da Villa do
Rio das Con tas.

Da mesma data.

ff. 243. -Carta para o Capitão Llliz Pra de Almeyda.

De 29 de Maio de 1728.

ff. 244. -Para o Coronel Antonio Homem da Fonceca
Correa.

Da mesma data..

ibic~. _ ,-,Carta para o Capitão de mar e g.llerra Pedro de
üliur.a Magy.

. '1' De 30 de Maio'.

A.s Cartas registradas de :ff. 233 até a presente
estão de tal modo damnificadas pela tinta e pelo
tempo que. se torn~ram illegiveis.

ff. 244 v.-Carta para o' Padre Ant.o Frr.a

De 5 de Junho. (Damnificada.)

T. 245 .......:... Ca-rta' escrita ao' Comandante da frota, de Cujo

Theor se mandou outra ao Capitão de mar e

. gu.err<!- P~dro çle Olill~a Muge.

De 14 de Junho. (Damnificada.)

ibiçl. . -Carta pa o Dez.or Prou.or mar.

De 17 de Junho.

ff. 245 v.-Carta que se escreueo ao Comandante da frota,
pa .nomear, a .ronda p.a se evitarem os fogos arti
ficiaes. Do mesmo theor se mandou outra ao
Capm de mar e Gu~rra P.o de oliur.a Muge pa o

'seu destacam'o rondar do Corpo da Guarda da
praya te agoa 'de Mininos.

D~ 23 de .Junho.

lO

•
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ff. 246. -Carta que se escreveo ao M.e de Campo Joaõ
dos Santos Ala p." nomear esquadras po" se..,
evitar o Lançar fogos artlficiaes.

Da mesma data.

ibid. -Carta q se escreueo ao Comandante da frotta;
e' outra do mesmo theor ao Capom de mar e
guerra da fragata Guarda Costa Pedro de oliur."

Muge.

De 2;) de Junbo ue 17~8.

ff. 246 v.-Resposta que deu o Ex.mo s.or V.Rey a huã carta
que lhe escreueo o Dez.or Bernardo de Souza
(Esb-ella) participandolhe o seu Cazam.to

De 5 de Maio de 1728.

ibid. -Carta que Sua Ex." escreueo ao M.e de Campo
Ioa'o de Ar.o e Az.rlo, sobre os Soldados do seu
Terço amotinados.

De 10 de Mai o

ff. 247. -Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

De 16 de Abril de 172 .

ff. 248 v.-Carta para o Caplll de mar e guerra Pedro de
üliur a Mugy.

De 30 de Maio

ff. 249. -Carta para os officiaes da Camera da Villa do
Camamu'

De 29 de Maio.

fi. 249 v.-Carta para o M.e de Campo Franco de Me'lo

Coutt.o Soutomayor.

De 18 de J uuho.

Mo li. N. 39
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ff. 250. -Carta para o R.do p.e Antonio de Mendanha
Soutto mayor.

Da m lU a data.

Com. = Pcla re posta que dou a Ca.rta que me es
cl'e,eo o 1\1. c de Ca.mpo Fraucisco de Mello,
:filho de VID, =

O P.· Mendauha trata, a do descobrimeuto de es
meraldas.

ff. 250 v.-Carta para o Governador Iorge Dias de Car
valho.

De 16 de .Tunho de 1728.

ff. 25 r. -Carta para o Padre Missionario FI'. Antonio das
Chagas.

Da mesma data.

ibid. -Carta para o Capitão mór dos Indios da Aldea
do loazeiro.

Da mesma data.

ff. 25 I v.-Carta para o Comandante da Frota.

D 15 de Junho.

ibid. -Carta para o Cap.ln de mar, e Guerra Pedro de
üliueira Muge.

Da mesma data.

ff. 252. -Carta para os officiaes da Camera da Villa da
Iacobina.

, De 9 <1 Junho.

ff. 252 v.-Carta para o M.e de Campo Ioao' dos Sanctos Ala.

De 10 de Junho.

ibid. -Carta para os officiaes da Camera da Villa de
N Senhora do Liuram.'o do Rio das Contas.

Da mesma data.
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fi. 253. -Carta para para (sic) os officiaes da Camera Lla
Villa de N. Snar' do Liuramento do Rio das

Contas.

Da mesma data.

fi. 253 v._p.a Os officiaes da Camera da il1a de N. sra do
Liuramento do Rio das Contas.

Da mesma, data.

ff. 254. -Carta para o Guardamor' das Minas do Rio elas
Contas.

De 8 de Jnuho de 1728.

ff. 255. -Carta pa o Administrador dos Indios da Aldea
do Iaqueriçâ.

De 12 de Junho.

ff. 255 v.-Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

De 8 de Junho.

ibid. -Carta para o Coronel Pedro Leolino Mariz.

Da mesma data.

ff. 256 v.-Carta para Antonio Carlos Pinto.

Da meSma data.

ff. 257. -Carta para o Coronel Pedro Leolino Maris.

De 13 de J LlnhO.

ff. 260 Y.-Para os officiaes da Camera da Villa de Porto-
seguro.

De 10 de Junho.

fi: 261. -Carta que Se escreveo aos officiaes da Camera
da Villa do Cayru sobre a cobrança da finta, e
do mesmo Theor se passarão tres aos de Boipeba,
Camamu, e' I1heos.

Da mesma data.
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ff. 26r v.-Carta para os officiaes da Camera da Cidade de
Seregipe de EIRey.

Do 1.0 de Juubo de 1728.

ff. 262. -Carta para os officiaes da Camera da Villa de
Santo Amaro das Brotas.

Da mesma datl1.

ff. 262 v. -Carta para os officiaes da Camera da Cidade de
Seregipe de EIRey.

De 10 de Junho.

ff. 263. -Carta para o luis ordinario da Villa da Cachoeyra
Gaspar Pereira Ferras.

De 25 de Junho.

ibid. -Para o luiz ordinario da Villa de Maragogipe.

, Da mesma data.

ff. 263 v.-Para os officiaes da Camera da Vílla da Ca
choeyra.

Da mesma data.

ff. 264. -Carta para o Capitão de mar, e guerra Pedro de
Oliueira Mugi.

De 14 de Junho.

ibid. -Carta para o Ouuor do Serro do frio Antonio
Frr" do. Valle de Mello.

De 17 de Junho

ff. 266 V.- Carta para o Coronel Garcia de Avilla Pr."

De 19 de Janeiro de 1728.

E' 'a mesma registrada a fi'. 193 r. d'este Codice,
em 2.° lagar.

ff. 267 v.-Carta para o Coronel Sebastiao' da Rocha Pitta.

De 21 de Janeiro do mesmo anuo.

E' a mesma que fica registrada a ff. 194 r. d'este
mesmo Codice, em 1.° lagar.

•
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ff. 268. -Carta para Iorge Dias de Caru.o Gou.or dos Indios.

De 19 de Janeiro de 1728.

E' reproducção da que vem mencionada a ff. 194 v.
d'este registro.

ff. 269 v.-Carta p" O Dez.or Prouor mor.

De 7 de Julho. (Damnificada.)

ibid. -Carta para o R.do P.e Missionario Frey Bernardino
de Millão.

De 20 de Janeiro de 1728. (D·amnificada.)

E' repetição da que se menciona a ff. 194 r. d pre
sente registro, em 2. ° logar.

ff. 27 r. - Carta para os officiaes da Camera da Cidade de
Seregipe de EIRey.

De 5 de J ul110.

ibid. -Carta p" o Ajudante de Thenente D. Joseph
Miralles.

Da mesma data.

ff. 271 v.-Carta para o M.e de Campo Ioad' de Arahujo, e
Azevedo.

De 20 de Junho de 1728.

ff. 273. -Carta par-a os officiaes das Cameras das Villas da
Cachoeira, Maragogipe, N. s:" da Purificacão, São
Franc.° de Seregipe do Conde Camamu, Cayru,
Ilheos Porto Seguro Boipeba.

De 5 de Julho.

ff. 273 v.-Carta p" o Comandante da Frota.

De 8 de Julho.

ibid. -P." O Capitão de mar, e guerra Pedro de Oliur."
Muge.

Da mesma data.
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fi. 274. -Carta para o M.~ de Campo JOãO de Aro. e'
Azeuedo. /

De 8 de Junho de 1728.

ibid. - Carta para o Capitão Luiz Pra de Almeyda.

De 18 de J nlho.

ff. 274 \'.-Carta para o Coronel Pedro Barboz-a Leal.

De 2 de J lllho.

As Oa1'tas registradas de ff. 269-274 estão ba~taute

damnificadas pela corrosão da tinta sobre o papel.

fi. 275. -Carta para o Guardamo'r das Minas da' lacobina.

De 10 de Julho.

ff. 275 v.-P." os officiaes da Camera da Villa da lacobina.

Da mesma data.

fi. 276. -Carta para o Guardamór das Minas da lacobina.

De 2 de Julho.

ff. 276 v.-P" o Coronel Franco Prudente Cardozo.

Da mesma data.

ff. 277. -Para o Coronel Manoel de· Fig.clo Mascarenhas,

Da mesma data.

ff. 277 v.-Para o Sargentomor Dos Pr." Lobo.

De 3 (!) de Julho.

ff. 278. -P. o Dez.or Prouor mor.

De 16 de Julho..

ibid. -Carta para o M.e de Campo loão de Arahujo, e
Azevedo.

De 2 de Junho de 1728.

ff. 279. -Carta para o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 8 de Julho.
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ff. 280. -Carta para o D.or Chanc digo. Carta pa O Coronel
Pedro Barboza Leal.

De 5 de Julho de 1728.

fC 282 v.-Carta para os officiaes da Camera da Villa da
lacobina.

De 3 de Julho.

ff. 283. -Carta pa O Coronel Pedro Barboza Leal.

De 9 de Julho.

ff. 284. _pa o Dez.or Prouor moI'.

De 22 de Julho.

ff. 284 '.'.-Carta para o Dez.or Prouor mo'r.

De 2 de Agosto.

ibid. -Carta para. o Coronel Pedro Barboza Leal.

De 23 de Julho de 1728.

ff. 285. -Carta para o Coronel P.o de Ar.O Villasboas.

De 6 de Agosto.

Com. = Ré jâ tempo de ser necessario o tabaco
para se escolher o da Rainha Nossa Snar', =

ff. '285 v.-Carta para o M.e de Campo loão dos Sanctos Ala.

Da mesma data.

ibiel. -Carta para os officiaes da Camera da VilIa ela
Cachoeira.

De 5 de Agosto.

ff. 286. -Carta para os officiaes ela Camera da VilIa de
Nossa Senhora de azareth., elo mesmo Theor
outra pa os da Villa do Inhambupe.

Da mesma data.

ff. 287. -Carta pa o Comandante da Frota.

De 22 de Julho de 172 .
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-Carta p" o Cap. m de mar, e guerra Pedro de
Oliueira Mugi.

Da mesma data.

ff. 287 v.-Carta p" O Ajudante de Thenente D. Iozeph Mi·
ralJes.

De 2 de Agosto de 1728.

ff. 288. -Carta para o R.do P.e Prou."1 da Companhia.

De 9 de Agosto.

fi. 288 v.-Carta para o Comandante da frota.

De 4 de Setembro.

ff. 289.-P" o Administrador das feitorias do Cayru.

Da mesma data.

ibid. -Carta p" o Comandante da frota.

De 11 de Setembro.

ff. 289 v.-Carta para o OLlUo
r geral do Ciuel.

De 2 de Outubro.

ibicL -Carta p" os oRi.;:iaes da Camera da Villa da Ia-
cobina.

De 9 de Outubro.

ff. 290 v.-Carta para o p.e Perfeito.

D 8 de OutulJro.

ibid. -Carta para o Guarc1amor das Mi.nas da Iacobina.

De 19 de Outubro.

ft. 291. -Carta pJra o Comandante dà frota.

De 13 de Outubro.

ibid. -Carta para o Iuiz ordinario da V" da Iacobina.

De 20 de Outubro de 172 .

( COlllill/fa.)

o Chefe da Secção

ANTONIO ]ANSEN DO PAÇO
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