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Registo de uma Carta Patente do Posto
de Sargento=maior da Capitania de Sergi-
pe de El=Rei na pessoa de Manuel da Ro»
cha Pita.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porauanto pela promoção de Anto-
nio Prego de Castro no Posto de Capitão-mor
da Capitania dç Sergipe de El-Rei ficou vago o
de Sargento-maior da dita Capitania, e convir
provel-o em pessoa de valor pratica da disci-
plina militar, e experiência da Guerra; tendo eu
consideração ao bem que estas qualidades con-
correm na de Manuel da Rocha Pita, Capitão de
uma Companhia de Infantaria da Ordenança da
mesma Capitania e a satisfação com que tem
servido a Sua Alteza nas occasiões que se offe-
receram esperando delle que nas obrigações que
lhe tocarem, se haverá muito conforme a confi-
anca que faço de seu merecimento. Hei por bem
de o eleger, e nomear, como em virtude da pre-
sente elejo, e nomeio, Sargento-maior da dita
Capitania emquanto Sua Alteza o houver assim
por bem, e durar o impedimento do Sargento-
maior Manuel Faleiro Cabeça que nelle estava
provido por Patente de Sua Alteza para que o
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seja, use, e exerça, e gose o soldo assim e da
maneira que o exercia e gosava de soldo o mes-
mo Antônio Prego de Castro, e com o dito Posto
haverá todas as honras, graças, franquezas, pre-
eminências, privilégios, isenções, e liberdades
que lhe tocam, e devem tocar aos mais Sargen-
tos-maiores de Infantaria da Ordenança des-
te Estado, e especialmente aos daquella Capi-
tania. Pelo que Ordeno ao Capitão-mor delia
lhe dê a posse e aos Officiaes da Câmara o jura-
mento de que se fará assento nas costas desta;
E aos Officiaes maiores, e menores de Guerra
deste Estado o hajam, honrem estimem^ e re-
putem por tal Sargento-maior da dita Capitania
E aos Capitães e soldados de Infantaria da Or-
denança delia façam o mesmo e obedeçam, cum-
pram, e guardem todas suas ordens.de palavra,
ou por escripto, tão pontual, e inteiramente como
devem e são obrigados, E ao Provedor-mor da
Fazenda Real deste Estado ordeno outrosim lhe
faça assentar, livrar e pagar delia o referido
soldo na forma das Ordens de Sua Alteza, e
como se praticava com seu immediato anteces-
sor. Para firmeza do que lhe mandei passar a
presente sub meu signal, e sello de minhas ar-
mas a qual se registará nos Livros da Secretaria
do Estado, e Fazenda Real delle, e nos daquella
Capitania a que tocar. Antônio Garcia a fez mes-
ta Cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos em os vinte e dois dias do mez de Agosto
Anno dò Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil e seiscentos e setenta e oito annos.
Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da
Costa Barreto. Sello. Registada no Livro Se-
gundo dos Registos da Secretaria deste Estado
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do Brasil a que toca a folhas cento e trinta e
sete verso. Bahia e Agosto vinte e dois de mil
e seiscentos e setenta e oito annos. Ravasco.
Registou-se nos Livros a que toca, e se lhe forme
o seu assento do dia que tomar posse. Bahia e
Agosto vinte e dois de mil e seiscentos e seten-
ta e oito annos. Antônio Lopes de Ulhôa. Regis-
tei no mesmo dia.

João Dias da Costa

J Registo de uma Provisão do Senhor Go=
vernador Roque da Costa Barreto por que
manda a Dom Rodrigo de Castel BrancOt
para as Minas de Pernaguá, e Sabarabussú
das Capitanias do sul na forma das Ordens
de Sua Alteza.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto Sua Alteza (que Deus
Guarde) se serviu mandar por ultima resolução
sua que o Administrador Geral das Minas Dom
Rodrigo de Castel Branco, e o Tenente de Mestre
de Campo General ad honorem Jorge Soares de
Macedo passassem desta Praça a averiguação
da Prata de Pernaguá, e Serra de Sabarabus-
sú com a brevidade possível, e que para isso
lhe dessem toda ajuda, e favor, os Governadores,
Capitães-mores, Ministros da Fazenda Real Ca-
mara, e mais pessoas de que tenha qualquer de-

pendência a disposição daquelle fim; e me Orde-
nou por Carta de vinte e oito de Outubro proxi-
mo passado de seiscentos, e setenta e sete lhes

passasse as Ordens necessárias para serem as-
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.sistidos pelos Officiaes de Guerra, Fazenda digo
de Guerra, Justiça e Fazenda da repartição do
sul com tudo o que fosse importante ao bom ef-
feito deste negocio, para que de uma vez se con-
siga averiguação daquellas Minas, ou o desen-
gano de as não haver; e ser já tempo de monção
para o Administrador Geral partir por mar para
o Rio de Janeiro a dar cumprimento ás Ordens
que tem de Sua Alteza: respeitando eu a con-
veniencia que na brevidade da execução das Or-
dens de Sua Alteza; logrará o seu serviço; dan-
do-lhe para sua segurança (em virtude ele outra
Carta de Sua Alteza de trinta de Novembro de
seiscentos e setenta e sete) trinta soldados pa-

gos com um Capitão do Presidio da Bahia. Or-
deno ao: Senhor Mathias da Cunha Governador
da Capitania do Rio de Janeiro que tanto que ali
chegar o dito Administrador Geral Dom Rodri-
go de Castello Branco lhe mande perfazer o nu-
mero de cincoenta soldados dando-lhe mais vin-
te soldados com um Alferes elo Presidio da Ci-
dade de São Sebastião do Rio de Janeiro, os quaes
serão os mais aptos para o trabalho, e marchas"
de tão dilatada jornada, e o Alferes vencerá o
seu soldo por inteiro como o Capitão que vae da
Bahia emquanto andarem neste serviço. E por-
que Sua Alteza se serviu ordenar-me na sobre-

. dita Carta, mandasse que os Officiaes da Cama-
ra digo os Officiaes da Fazenda, e Câmaras da-
quella repartição do sul entregassem a ordem
do dito Administrador Geral todos os effeitos
pertencentes á Fazenda Real que não estiverem
applicados ao sustento dos Presídios, emquanto

. elle estiver occupado naquella diligencia: Orde-
no aos Officiaes da Câmara da Villa de São, Vi-

. cente entreguem ao dito Administrador Geral do

¦.. v ¦. ¦ ¦¦. ví
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dinheiro que se tiver cobrado, ou for cobrando
pertencente á Fazenda Real aquellas quantias
que lhe disser são necessárias para o apresto de
tudo o que convier para a jornada das Minas, e
bem assim para o sustento da Infantaria que con-
sigo leva; E as taes quantias se lhe entregarão
na forma do Regimento, e ordens que leva de
Sua Alteza para se levarem em conta aos Almo-
xarífes ou recebedores que as dispenderem. E
todas as pessoas de que o dito Administrador
Geral for informado podem ser de prestimo para
o intento das Minas, e elos índios das Aldeias
de Sua Alteza, e das Aldeias dos Padres da Com-
panhia se valerá delles o dito Administrador Ge -
ral parji a sua conducção até aquellas Serras, e
trabalho da averiguação das Minas. Pelo que
Ordene ao Capitão-mor da Capitania de São Vi
cerite lhe assista com tudo o que lhe tocar' a sua

jurildição para se conseguir o fim das Ordens
de Sua Alteza. E aos Officiaes da Câmara ela
VilH de São Vicente, e São Paulo, Provedor da
Fazenda, e mais Officiaes delia e officiaes de

justiça daquella repartição, guardem suas Or-
« em tudo quanto lhes ordenar o dito Admi-
lador Geral. Pára firmeza do que mandei
ar a presente sub meu signal, e sello de, mi-
i armas a qual se guardará, e cumprirá tão
üal, e inteiramente, como nella se contém
duvida, embargo, nem contradição alguma,

.registará nos Livros da Secretaria do Esta-
w,p nos da Fazenda Real delle, Câmara desta
Cidíde, e nas mais das ditas Capitanias. Antomc
Gaitia a fez nesta Cidade do Salvador Bahia de
Toi>s os Santos em os vinte dias do mez de
Ap-lsto Anno de mil e seiscentos e setenta e oito.
Beihardo Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque

den
nist
pasi
nha
pon
sem
e se
do,
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da Costa Barreto. Sello. Provisão que Vossa Se-
nhoria teve por bem mandar passar ao Adminis-
trador Geral das Minas Dom Rodrigo de Cas-
tello Branco que parte para averiguação das Mi-
nas de Pernaguá, e Serra de Sabarabussú, na
forma, e pelos respeitos acima declarados. Para
Vossa Senhoria vêr. Registada no Livro segun-
do dos Registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas cento e setenta e sete
verso. Bahia e Agosto vinte de mil e seiscentos
e setenta e oito. Ravasco. |

POSTILLA

Por me representar o dito Administrador
Geral que em esta Provisão se declarava somente
a ordem para os Officiaes da Câmara da Villa de
São Vicente: Declaro que a mesma ordem se en-
tenderá para os Officiaes da Câmara do í^io de
Janeiro, a qual guardarão tão inteiramente como
nella se contém sem duvida nem contradição ai-
guma. Bahia e Agosto vinte e um de mil e seis-
centos, e setenta e oito. Bernardo Vieira Ravas-
co o fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Fica
Registada Apostilla no Livro segundo doá Re-
gistos a folhas cento, e setenta e oito verso, mhia
e Agosto vinte e um de mil e seiscentos e sèten-
ta e oito. Bernardo Vieira Ravasco. Desj>acho
do Provedor-mor. Registe-se nos Livros di Fa-
zenda a que toca. Bahia e Agosto vinte e dtás de
mil e seiscentos, e setenta e oito. Antônio l[opes
ele Ulhôa. E Antônio Lopes a fez em vinte i três
do dito mez, e anno acima.

João Dias da Costí
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Registo de uma Provisão de Sua Al-
teza por que manda ao Desembargador An=
tonio Nabo Peçanha á Capitania de Pernam=
buco, e que ninguém lhe peça mostre as or=
dens e regimento, ou instrucçôes sobre ma=
terias, e negócios do dito Senhor; e de uma
petição sobre se lhe dar embarcação para o
levar á dita Capitania de Pernambuco paga
pela Fazenda Real.

Senhor. Diz o Desembargador Antônio Na-
bo Peçanha que Vossa Senhoria ordena que vá a
Pernambuco aonde Sua Alteza manda fazer ai-
guns negócios tocantes a seu Real serviço. E por
que na forma da Provisão que apresenta manda o
dito Senhor que se lhe dê embarcação por conta
de Sua Fazenda. Pede a Vossa Senhoria mande
que os Officiaes delia concertando-se com a su-
maça que ha de levar a elle Supplicante, e a seus
Officiaes e criados e família lhe façam pagamem
to ao Mestre do que com elle concertarem. E re-
ceberá Mercê.

Despacho do Mestre de Campo Gene-
ral, e Governador deste Estado.

O Provedor-mor da Fazenda Real mande
tomar uma sumaca capaz do Supplicante passar
a Pernambuco pagando lhe o frete por conta da
Fazenda Real em virtude da Provisão inclusa.
Bahia vinte e três de Agosto de mil e seiscentos,
e setenta e oito. Roque da Costa Barreto por sua
rubrica.

V. ~.
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DESPACHO DO PROVEDOR-MOR

Registe-se com a Provisão inclusa para se
fazer o fretamento como Sua Senhoria Ordena.
Bahia e Agosto vinte e seis de mil seiscentos
setenta e oito. De Ulhôa.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem particular-
mente ao Mestre de Campo Geral do Estado do
Brasil, Governador de Pernambuco, Capitães-
mores, Officiaes das Câmaras, e mais Ministros
de Justiça, Fazenda e Guerra das Capitanias da
repartição do Norte, e em especial aos da Villa de
Olinda que porquanto julguei por conveniente a
meu serviço enviar a ella ao Desembargador An-
tonio Nabo Peçanha a varias diligencias que a
elle cumprem em que convém haver todo o se-
-gredo para melhor effeito dellas. Hei por bem, e
Mando a todos em geral e a cada um em párticu-
lar que nenhuma pessoa de qualquer qualidade, e
condição, Posto Cargo, e Officio, Superior, ou
inferior possa pedir, nem peça ao dito Desem-
bargador que lhe mostre as ordens, Provisões
Regimento, ou Instrucções, que lhe envio sobre
as matérias, e negócios de que ha de conhecer, ou
registo dellas, antes em sua observância,1 e de
Meu serviço o deixem obrar livremente na forma
que por ellas lhe ordeno dando-lhe toda a ajuda,
e favor que for necessário, para o bom êxito das
devassas, residências, prisões, e mais diligencias
de que o tenho encarregado, tendo particular cui-
dado, e conta na segurança de sua pessoa, e seus
Officiaes, passando as Ordens necessárias aos
Capitães, e Ministros de Guerra dos lugares em



.¦ ¦¦¦ 

'.'"- 

¦.-.'¦ ..'''.-¦¦ >

'¦'-./¦ - '¦',.,-'•'

. ¦

— 13 —

que se achar, para que lhe ponham, e mandem
pôr guarda de solelados com o Cabo que lhes pa-
recer de satisfação; e por conta de Minha Fa-
zenda se lhe dê embarcação, e passagem para
elie, e seus Officiaes, Criados, e homens ela Va-
ra, poderem ir de uma parte para outra fazer
viagem, e do mesmo modo aposentadorias, casas,
e camas de graça, a custa dos bens elos Conce-
lhos, e por seu dinheiro se lhe darão todos os man-
timentos que lhe forem necessários para seu
sustento, e tudo o que constar que isso se dis-
pendeu será levado em conta pelos Ministros e
Officiaes a que tocar em seus recibos, e com o
traslado desta Provisão por elidi assignádo, e
esta se registará na Câmara ela Villa de Olinda,
e nas mais das Capitanias da repartição do Nor-
te, para a todo o tempo constar de que o houve
assim por bem, a qual Mando se cumpra muito
inteiramente como nella se contém, sem embargo
de quaesquer Ordens, costumes, e Ordenações
que em contrario haja, e valerá como Cajrta,
posto que seu effeito haja de durar mais de um
anno,, e não passará pela Chancellaria, sem em-
bargo da Ordenação do Livro segundo títulos
trinta e nove, e quarenta em contrario. Antônio
Serrão de Carvalho a fez em Lisboa a vinte e
três de Janeiro de seiscentos, e setenta e oito. O
Secretario Manuel Barreto de São Payo a fiz
escrever. Príncipe. Conde de Vai de Reis. Presi-
dente. Cumpra-se como Sua Alteza manda, e re-

giste-se nos Livros da Secretaria do Estado, e
nos mais a que tocar. Bahia e Julho seis de mil e

seiscentos e setenta e oito. Roque da Costa Bar-
reto Registada no Livro segundo dos Registos
da Secretaria do Estado do Brasil a que toca a

folhas noventa verso. Bahia e Julho seis de mil

: -M-'.
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e seiscentos, e setenta e oito. Bernardo Vieira
Ravasco. Pantaleão Freire Porto a registou em
vinte e sete de Agosto do dito mez e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de uma Provisão do Mestre de
Campo General, e Governador deste Esta=
do Roque da Costa Barreto sobre que o
Tenente Jorge Soares de Macedo ha de subs=
tituir nas Capitanias do sul a pessoa de Dom
Rodrigo de Castelo Branco Administrador
Geral, e Provedor das Minas de Pernaguá.
Roque da, Costa Barreto do Conselho de

Sua Alteza. Faço saber aos eme esta Provisão
virem que Sua Alteza (que Deus guarde) foi
servido mandar escrever-me em carta de sete
de Dezembro do anno próximo passado de seis-
centos, e setenta e sete que dado caso que fal-
tasse Dom Rodrigo, ou por fallecer, ou por não
poder passar ás Capitanias da Repartição do Sul;
e a de administrar o seu cargo o Tenente Ge-
neral Jorge Soares de Macedo para o que lhe
passaria eu as Ordens necessárias, e ora está
para se embarcar para as mesmas Capitanias o
clito Dom Rodrigo ele Castello Branco (que na
forma da sobredita carta leva comsigo a João
Alvres Coutinho,) a dar cumprimento ás ordens
de Sua Alteza como Administrador Geral e Pro-
vedor das Minas de Pernaguá, e Serra de Sa-
barabussú, e a execução do Regimento que trou-
xe para as da Itabayana que não tiveram ef-
feito^ e de que ha de usar nas Capitanias do Sul,
e mais ordens que para o mesmo fim lhe man-
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dei passar ha de exercer os ditos os ditos (sic)
cargos, e executar o mesmo Regimento, e mais
ordens o dito Tenente de Mestre de Campo Ge-
neral ad honorem Jorge Soares de Macedo na-
quellas Minas do Sul assim e da maneira que o
clevia fazer o dito Dom Rodrigo de Castello Bran-
co, a quem em virtude desta ficará substituindo
em tudo. Para firmeza do que mandei passar a
presente sub meu signal e sello de Minhas ar-
mas a qual se registará nos livros da Secretaria
do Estado, e Fazenda Real delle, e Ordeno aos
Capitães-mores, Officiaes da Câmara, Provedor
da Fazenda Real, e mais pessoas daquellas Capi-
tanias, a cumpram, e guardem cada um pela par-
te que lhe toca tão pontual, e inteiramente como
nella se contém. Antônio Garcia a fez nesta Ci-
dade do Salvador Bahia ele Tcdos os Santos em
os vinte e oito dias do mez de Agosto Anno de
mil seiseentos setenta e oito. Bernardo Vieira
Ravasco a fiz escrever. Roque da Costa^ Barreto.
Registada no livro segundo da Secretaria do Es-
tado do Brasil a que toca a folhas cento e seten-
ta e nove. Bahia e Agosto vinte e oito de mil e
seiseentos e setenta e oito. Ravasco. Despacho
do Provedor-mor. Registe-se nos livros da Fa-
zenda a que toca. Bahia e Agosto vinte e oito de
mil e seiseentos, e setenta e oito. Antônio Lopes
de Ulhôa. Pantaleao Freire Porto aregistou em
vinte e nove do dito mez, e anno acima.

João Dias da Costa
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Registo de uma Provisão do Mestre de
Campo General, e Governador deste Estado
Roque da Costa Barreto da serventia do Of=
ficio de Almoxarife da Fazenda Real da Ca=
pitania da Parahiba na pessoa de Manuel de
Brito Gramaxo.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão
virem que havendo respeito a estar vaga a ser-
ventia cio Officio de Almoxarife da Fazenda Real
da Capitania da Parahiba por impedimento do
seu proprietário Aires Teixeira Peixoto convir
provel-a em pessoa de sufficiencia, e partes, e
concerrerem estas na de Manuel de Brito Gra-
maxo, esperando delle que nas obrigações de seu
Officio digo do dito Officio se haverá muito con-
forme a confiança que faço de seu procedimento.
Hei por bem de o prover (como pela presente
faço) da serventia do dito Officio por tempo de
um anno se tanto durar o impedimento do actual
digo o impedimento do Proprietário, e emquanto
Sua Alteza o houver assim por bem, ou eu não or-
denar outra cousa, e com elle haverá o ordenado
(se o tiver) e todos os mais proes, e precalços
que direitamente lhe pertencerem, e costumavam
gosar seus antecessores; e o exercerá dando pri-
meiro fiança na forma do estylo. Pelo que Or-
deno ao Capitão-mor da dita Capitania lhe mande
dar a posse, e o Provedor da Fazenda Real da-
quella Capitania lha dê com effeito, e juramen-
to de que se fará assento nas Costas desta que
para firmeza de tudo lhe mandei passar sub meu
signal, e sello de minhas armas a qual se regis-
tara nos Livros da Secretaria do Estado, e nos
mais a que tocar, e se guardará, e cumprirá tão
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pontual, e inteiramente como nella se contém
sem duvida embargo, nem contradição alguma
constando haver primeiro pago o que desta tocar
á meia annata. Antônio Garcia a fez nesta Ci-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos em
os vinte e seis dias do mez de Agosto Anno de
mil e seiscentos e setenta e oito. Bernardo Vieira
Ravasco a fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Sello. Registada no Livro quinto dos Registos
da Secretaria do Estado do Brasil a que toca a
folhas quarenta e duas. Bahia e Agosto vinte e
seis de mil e seiscentos, e setenta e oito. Ravasco.
Despacho do Provedor-mor. Registe-se nos Li-
vros da Fazenda a que toca. Bahia e Agosto trin-
ta de mil e seiscentos e setenta e oito. De Ulhôa.
Antônio Lopes Official do Escrivão da Fazenda
a registou em trinta do dito mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Nomeação que fez o Escri=
vão da Fazenda na pessoa de Antônio Lo=
pes em lugar de Manuel Ferreira das Neves
de terceiro Official.

Nomeio por meu Official a Antônio Lopes
em lugar de Manuel Ferreira das Neves na for-
ma do Capitulo cincoenta, e cinco do Reghnen-
to da Fazenda Real do Capitulo segundo do Re-

gimento das Fronteiras por ser assim convenien-
te ao serviço de Sua Alteza, e expediente das

partes, sufficiencia, e qualidades, necessárias
para a dita occupação, e haverá o mesmo Orde-
nado proes, e precalços, assim e da maneira que

_
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gosam os mais Officiaes. Bahia e Agosto o pri-
meiro de mil e seiscentos, e setenta e oito. João
Dias da Costa. Despacho do Provedor-môr. Ap-
provo a nomeação de Antônio Lopes Rego for-
me-se-lhe seu assento. Bahia, e Agosto o pri-
meiro de mil e seiscentos e setenta e oito. De
Ulhôa. Registou-se em o primeiro de Setembro
do dito anno acima.

João Dias da Costa

(A' margem): Passei fé de officios de se-
te annos três mezes, e doze dias em que lhe vae
descontado o tempo da baixa té que tornou a
servir. Bahia 7 de Dezembro de 1703. Antunes.

Registo de uma Carta Patente do Pos=
to de Capitão do Forte de São Pedro na
pessoa do Aiferes reformado Bento Teixeira
que o Mestre de Campo, e Governador Ge=
ral deste Estado o teve por bem prover.
Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua

Alteza etc. Porquanto por fallecimento do Sar-
gento-maior Francisco de Latur ficou vago o
posto de Capitão do Forte de São Pedro que exer-
cia, e convém provel-o em pessoa de valor, prati-
ca da disciplina militar, e experiência da Guerra:
Tendo eu consideração ao bem que todas estas
qualidades concorrem na de Bento Teixeira, e a
satisfação com que tem servido a Sua Alteza
nesta Praça de mais de trinta e um annos, effecti-
vos de soldado, Cabo de Esquadra, Sargento, e
Aiferes vivo ou reformado, e Cabo do dito Forte
de São Pedro que actualmente está exercendo:

-. - i
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esperando que nas obrigações que lhe tocarem
se haverá muito conforme a confiança eme faço
ele seu procedimento. Hei por bem de o eleger e
nomear (como em virtude da presente elejo e
nomeio) Capitão do referido Forte de São Pe-
dro emquanto Sua Alteza o houver assim por
bem, ou eu não ordenar outra cousa para que o
seja use, e exerça com todas as honras graças,
franquezas, preeminencias, privilégios, isenções,
e liberdades que lhe tocam podem e elevem tocar
aos mais Capitães dos Fortes desta Cidade, e
com elle haverá o soldo eme até agora se lhe cos-
tumava pagar, e todos os mais proes, e precalços
de que gosava o seu antecessor. Pelo que Orde-
no ao Tenente General da Artilharia Luiz Gomes
de Bulhões, que constando haver primeiro dado
o Juramento nas mãos elo Secretario do Estado
lhe dê a posse e entrega elo dito Forte de que se
fará assento nas costas desta, e aos Officiaes-
maiores e menores deste Exercito o hajam hon-
rem, e estimem, e reputem por tal Capitão do dito
Forte, e aos Soldados que a elle forem de guarni-
ção mando o obedeçam, cumpram, e guardem to-
elas as suas Ordens de palavra ou por escripto
como devem, e são obrigados; E ao Provedor-mor
ela Fazenda Real deste Estado, Ordeno outrosim
lhe faça assentar livrar, e pagar delia o referido
soldo emquanto servir com o dito posto. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal e sello de minhas armas, a qual se re-
gistará nos Livros da Secretaria elo Estado, e
nos da Fazenda Real delle. Antônio Garcia a fez
nesta Cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos em os vinte e nove dias do mez de Agosto
de mil e seiscentos, e setenta e oito. Bernarlo
Vieira Ravasco a fiz escrever. Roque da Costa
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Barreto. Sello. Registado no Livro segundo dos
Registos ela Secretaria do Estado do Brasil a que
toca a folhas cento, e sessenta e uma. Bahia e
Agosto vinte e nove de mil e seiscentos e setenta
e oito. Ravasco. Deu o Juramento na forma da
Patente retro escripta. Bahia, e Agosto ultimo de
mil e seiscentos e setenta e oito. Bernardo Vieira
Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Registe-
se, e forme-se seu assento. Bahia e Setembro
cinco de mil e seiscentos e setenta e oito. ^ An-
tonio Lopes de Ulhôa. Dei a posse ao Supplican-
te em sete de Setembro de mil e seiscentos, e se-
tenta e oito. Luiz Gomes de Bulhões. Antônio
Lopes a fez em dez ele Setembro do dito anno
acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente do Cargo de
Capellão=mor da Administração das Minas
de Pernaguá, e Serra de Sabarabussú que
vae com o Administrador Geral Dom Rodri=
go de Castello Branco, e da Infantaria que
foi para ellas provido na pessoa do Padre
Felix Paes Nogueira.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto convém ao serviço de Sua
Alteza que por Dom Rodrigo de Castello Branco
Administrador Geral das Minas de Pernaguá, e
Serra de Sabarabussú ir ao descobrimento dellas
leve comsigo pessoa que administre os sacramen-
tos assim ás que pertencerem a sua administração
como á Infantaria que leva para o mesmo effeito:
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respeitando eu a bôa informação que se me fez
das partes e qualidades que concorrem na do Pa-
dre Felix Paes Nogueira Clérigo do habito de São
Pedro e o serviço que nesta occasião vae fazer
a Sua Alteza esperando delle que nas obrigações
que lhe tocarem se haverá muito conforme a con-
fiança que faço de seu procedimento. Hei por
bem de o nomear Capellão-mor daquella admi-
nistração, e da Infantaria que para o dito effeito
se manda em cujo cargo o provejo emquanto
Sua Alteza o houver assim por bem, e com elle
haverá sessenta mil reis de soldo cada anno, e
bem assim vinte e três mil novecentos, e vinte
reis que é estylo de ordinária para cera, vinho e
ostias o que tudo lhe será pago cada anno pelo
rendimento das Baleias donde estão situados os
ordenados do dito Administrador, e mais Offi-
ciaes ela dita Administração. Pelo que Ordeno ao
dito Administrador Geral lhe dê a posse constan-
do haver primeiro dado o juramento nas mãos
1o Secretario do Estado, e ao Provedor-mor d"

Fazenda Real delle lhe faça assentar, livrar, e pa-
gar na sobredita forma. Para firmeza do que
mandei passar a presente sub meu signal e sei-
Io de minhas armas a qual se registará nos livros
da Secretaria do Estado, e nos da Fazenda Real
delle. Antônio Garcia a fez nesta Cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos em os três dias
do mez ele Setembro Anno de mil e seiscentos e
setenta e oito. Bernardo Vieira Ravasco o fiz
escrever. Roque da Costa Barreto. Registada no
Livro segundo dos Registos da Secretaria do Es-
tado do Brasil a que toca a folhas cento e trinta
e uma. Bahia e Setembro cinco de mil e seiscen-
tos, e setenta e oito. Ravasco. Despacho do Pro-
vedor-mor. Registe-se, e forme-se seu assento.



1 X¦"¦' - N.-, ,'.'

— 22 —

Bahia e Setembro seis de mil e seiscentos seten-
ta e oito. Antônio Lopes de Ulhôa. Tomou posse
e juramento em os ditos seis do dito mez de Se-
tembro do dito anno de seiscentos, e setenta e
oito. Pantaleão Freire Porto a registou em doze
do dito mez e anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Provisão do Senhor Mes=
tre de Campo General, e Governador deste
Estado teve por bem ordenar que na con=
formidade da Carta de Sua Alteza em que
manda vá em Companhia de Dom Rodrigo
de Castello Branco Administrador Geral
das Minas de Pernaguá e Serra de Sabara=
feussú João Alvares CoutiMio para averi=
guação dellas, e lhe nomeou de soldo o dito
Governador vinte mil reis cada mez do dia
que partir desta Praça para as ditas Minas.

Roque da Costa Barreto do Conselho ele Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que porquanto Sua Alteza me ordena em
Carta de sete do mez de Dezembro de seiscentos
setenta e sete que mande em companhia do Ad-
ministrador Geral Dom Rodrigo de Castello
Branco a loão Alvares Coutinho morador em
Sergipe de El-Rei afim da averiguação das Mi-
nas de Pernaguá, e Serra de Sabarabussú ajus-
tando-lhe o soldo, e ainda de custo que deve le-
var: respeitando eu o serviço que vae fazer a
Sua Alteza deixando a sua casa, e modo de vida

que tinha para ir a uma jornada tão dilatada
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sendo já homem de idade, e o prestimo que tem
para aquella occupação. Hei por bem e lhe or-
deno que vá em companhia do dito Administra-
dor Geral á avediguação das Minas de Perna-
guá e Serra de Sabarabussú, e que vença de
soldo desde o dia que partir desta Cidade vin-
te mil reis cada mez os quaes lhe serão pagos
no rendimento das Baleias, e gosará de to-
dos os proes, e precalços que direitamente lhe
pertencerem com a dita occupação de que o
dito Administrador Geral lhe dará posse, e ju-
ramento. Pelo que Ordeno acf Provejdor-mor
da Fazenda Real deste Estado lhe faça assen-
tar, e pagar o dito Ordenado por mão de seus
procuradores para cujo effeito lhe mandei pas-
sar a presente sub meu signal e sello de minhas
armas a qual se registará nos livros da Secreta-
ria do Estado, e nos da Fazenda Real delle, e se
guardará e cumprirá tão pontual e inteiramente
como nelle se contém sem duvida embargo nem
contradição alguma- Antônio Garcia a fez nesta
Cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
em os vinte dias do mez de Agosto Anno de mil
seiscentos e setenta e oito- Bernardo Vieira Ra-
vasco a fiz escrever Roque da Costa Barreto.
Registada no Livro quinto dos Registos da Se-
cretaria do Estado do Brasil a que toca acolhas
quarenta e cinco verso. Bahia e Agosto vinte de
mil e seiscentos e setenta e oito. Ravasco. Des-
pacho do Provedor-mor. Registe-se, e forme-se-
lhe seu assento. Bahia e Setembro doze de mil e
seiscentos setenta e oito. De Ulhôa. Tomou pos-
se, e Juramento em vinte e dois de Agosto do di-
to anno acima. Pantaleão Freire do Porto a re-

gistou em treze de Setembro do mesmo anno.
João Dias da Costa
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Registo de uma Provisão do Senhor
Mestre de Campo General, e Governador
deste Estado por que encarregou ao Doutor
João do Couto de Andrade Desembargador
da Relação delle a execução do Regimento
que tMa. Alteza mandou passar sobre a co-
branca do Donativo.

Roque ela Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que Sua Alteza se serviu ordenar-
me por Carta sua de vinte de Dezembro do an-
no próximo passado de seiscentos, e setenta e
sete que pelo muito que convinha cobrar-se, e
remetter-se a Portugal tudo que se estivesse
devendo neste Estado que sobre si impoz para
a paz de Hollanda e Dote da Sereníssima Rainha
da Gram Bretanha por não haver sido possível
fazer-se tão promptamente que se remettesse
nas frotas todo o procedido sendo que estes
Vassallos (segundo as noticias que havia) con-
tribuiam inteiramente o que lhes tocava; e que
pelo grande prejuízo, que se seguia da dilatação,
por serem estes Donativos applicados áquelles
pagamentos mandara fazer o Regimento que se
me entregou para que logo que chegasse a esta
Bahia digo cidade nomeasse Ministro de toda a
satisfação, que na conformidade do dito Regi-
mento tomasse as contas dos ditos digo as contas
destes Donativos fizesse executar o que se esti-
vesse devendo delles, e remettesse ao Reine tudo
o que resultasse na forma do Regimento digo
na forma do clito Regimento; a qual diligencia
se fará na Bahia, Rio de faneiro, Pernambuco,
Parahiba, e mais partes do Estado, e se lhe da-
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fiam dois mil e quinhentos reis por dia abateu-
do-se-lhe o ordenado ele trezentos, e cincoenta mil
reis da Relação; E porque para o dito Regimento
poder ter prompto effeito sem a dilação que ne-
cessariamente havia ele ter se se encarregasse a
um só Ministro, sendo tão distantes as Capita-
nias de todo o Estado, e differentes as monções
em que se navega para ellas: me pareceu con-
veniente ao serviço de Sua Alteza dividir a exe-
cução delle por diversos Ministros, sendo tão
distantes as Capitanias de todo o Estado digo
por diversos Ministros; para que ao mesmo tem-
po se consiga em todas as partes: respeitando eu
a particular satisfação que tenho elo Doutor foão
de Couto de Andrade Desembargador da Relação
deste Estado; e esperando que assim nesta dili-

gencia como em todas as mais que lhe encarregar
elo serviço de Sua Alteza procederá muito confor-
me a confiança que faço de sua prudência, acti-
vidade, e zelo. Hei por bem de lhe encarregar o
dito Regimento (cuja copia, e a da mesma carta
se lhe entregará com esta firmada pelo Secretario
de Estado,) para se executar nesta Capitania, e
nas ele Sergipe de El Rei, Ilhéus, Porto Seguro,
Espirito Santo, e levará o ordenado que pela dita
carta de Sua Alteza se lhe limita cada dia em todo
o tempo que se occupar na execução elo dito Re-
gimento; com declaração que ainda que quando
tratar delia proceda em outra; não poderá levar
mais que um só ordenado, e o mesmo se entende
nos seus Officiaes de Guerra, Fazenda, e Justiça
de todas as ditas Capitanias lhe dêm o favor, e
ajuda' que for necessário em ordem a este fim.
Para firmeza do que mandei passar a presente
sub meu signal e sello de minhas armas a qual se
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Registará nos livros da Secretaria do Estado, e
nos mais a que tocar, e se guardará, e cumprirá
tão pontual e inteiramente como nella se contém
sem duvida embargo, nem contradição alguma.
Antônio Garcia a fez nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os vinte e dois dias
do mez de Março Anno de mil ~ seiscentos seten-
ta e oito. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever,
e oito. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto. Registada no Livro dos
Registos da Secretaria do Estado do Brasil a
que toca a folhas sessenta e sete verso. Bahia e
Março vinte dois de mil e seiscentos, e setenta
e oito. Ravasco. Cumpra-se, e Registe-se. Bahia
vinte e nove de Março de mil e seiscentos, e se-
tenta e oito. Aragão' Registada no Livro em que
se registam as Provisões do. Governo deste Es-
tado a folhas onze. Bahia em Câmara trinta de
Março de mil e seiscentos e setenta e oito. Costa.
Despacho do Provedor-mor. Registe-se nos Li-
vros da Fazenda a que toca. Bahia e Setembro
quatorze de mil e seiscentos setenta e oito. De
Ulhôa. Pantaleão Freire Porto a registou em dito
dia acima.

João Dias da Costa

Registo de um Alvará de licença do Al=
feres Antônio Simões Delgado.

Roque da Costa Barreto do Conselho de SuaAlteza etc. Porquanto Antônio Simões DelgadoAlferes actual da Companhia do Capitão Manuel
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de Barros Brigueiros do Terço do Mestre de
Campo Pedro Gomes um dos da guarnição desta
Praça, se me enviou a representar por sua peti-
ção que elle tinha negócios de muita importância
na Corte que pendiam de sua assistência pessoal,
pedindo-me lhe concedesse licença para se passar
ao Reino, mandando-lhe passar Alvará na forma
do estylo e visto o que constou sobre este parti-
cular. Hei por bem de lhe conceder (como pelo
presente faço a licença que pede, e livremente
se poderá embarcar para aquelle Reino no Navio
que lhe parecer: Pelo que Ordeno a todos os Mi-
nistros de Guerra, Fazenda, e lustiça deste Es-
tado, lhe não impidam fazer sua viagem antes
lhe dêm para ella todo o favor, e ajuda que neces-
sario lhe for. Pa^a firmeza do que lhe mandei pas-
sar o presente-sub meu signal e sello de minhas
armas o qual se registará nos Livros da Secre-
taria do Estado, e nos da Fazenda Real delle.
Antônio Garcia a fez nesta Cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os vinte dias do mez
de Setembro Anno de mil seiscentos setenta e
oito. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto. Sello. Alvará pelo qual
teve Vossa Senhoria por bem conceder licença ao
Alferes Antônio Simões Delgado para passar á
Corte, na forma, e pelos respeitos acima declara-
dos. Para Vossa Senhoria ver. Registada no Li-
vro primeiro dos Registos da Secretaria do Es-
tado do Brasil a que toca a folhas cento, e ses-
senta e cinco- Bahia e Setembro vinte de mil e
e seiscentos e setenta e oito Ravasco. Despacho
do Provedor-mor. Registe-se, e note-se em seu
assento. Bahia e Setembro vinte de mil e seis-
centos setenta e oito. De Ulhôa. Pantaleão Frei-
re Porto o registou em o mesmo dia.
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Registo de uma Provisão do Mestre de
Campo General e Governador do Estado que
teve por bem confirmar a nomeação que An=

gela de Siqueira mãe do Proprietário dos Of=
ficios de Provedor, e Contador da Fazenda
Real das Capitanias de São Vicente e Nossa
Senhora da Conceição fez em Paulo Rodri=
gues de Lara durante a menoridade do dito
seu filho.

Roque da Costa Barreto do Conselhoele Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que por parte do
Capitão Paulo Rodrigues de Lara morador na
Capitania digo ele Lara se me enviou a represem
tar por sua petição cujo teor é o seguinte. Se-
nhor. Diz o Capitão Paulo Rodrigues de Lara
morador na Capitania de São Vicente donde tem
servido os cargos honrosos da Republica e o de
Provedor dos defuntos, e ausentes, e actualmen-
te está exercendo por Provisão elo Govenador
Geral antecedente a Vossa Senhoria o de Prove-
dor, e Contador ela Fazenda Real daquella Capi-
tania, cujo procedimento em todos, assim no cpue
toca ao serviço de Sua Alteza como nas obriga-
ções dos ditos cargos, e o que consta das certi-
does que offerece a Vossa Senhoria dos Officiaes
da Câmara da dita Capitania, Capitão-mor, e
Procurador da Coroa, e Fazenda delia, e carta do
Senhor Alexandre de Souza Freire, e porque o
dito cargo de Provedor da Fazenda Real é de
Propriedade de um menor chamado Timotheo
Filho de Angélica de Siqueira por haver sido seu
marido Proprietário delle a qual tem Provisão
de Sua Alteza (que está registada nos livros da
Secretaria do Estado a folhas cento, e vinte e
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oito) para poder nomear pessoas que hajam de
servir o dite cargo de Provedor, e Contador de
sua Real Fazenda da Capitania de São Vicente e
Nossa Senhora da Conceição durante a menori-
dade do dito órfão; e pelo bom procedimento delle
supplicante fez a dita Angélica de Siqueira a no-
meação em sua pessoa que também offerece a
Vcssa Senhoria. Pede a Vossa Senhoria lhe faça
mercê em consideração a todo o referido mandar
passar Provisão para o supplicante exercer os
ditos cargos durante a menoridade do dito órfão
Timotheo. E receberá mercê. E visto o eme cons-
tou dos ditos documentos, e o bom procedimento
que ha tido em tudo c que se lhe encarregou do
serviço ele Sua Alteza se serviu conceder facul-
dade para poder nomear pessoas que sirvam
o dito Officio de Provedor da Fazenda Real, e
Contador das Capitanias de São Vicente e Nos-
sa Senhora da Conceição emquanto durar a me-
noridade do dito seu filho feita ao dito Paulo
Rodrigues de Lara: Esperando delle que nas
obrigações cpie lhe tocarem ao que eleve ao ser-
viço de Sua Alteza, e melhoramento ele Sua
Real Fazenda, e a confiança que faço de seu
zelo, e merecimento. Hei por bem ele confirmar
(como pela presente confirmo) a nomeação que
em sua pessoa fez a dita Angélica de Siqueira,
e provel-o no dito Cargo, e Officio de Prove-
dor, e Contador da Fazenda Real das ditas Ca-
pitanias de São Vicente e Nossa Senhora da
Conceição para que os sirva, e exerça durante a
menoridade elo dito seu Proprietário, e com elle
haverá o ordenado, e todos os mais proes, e pre-
calços que direitamente lhe pertencerem, guar-
ciando em tudo o serviço de Sua Alteza, e o direi-
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to ás partes, e respeitando e a estar actualmente
exercendo os ditos Cargos, o hei por conservado
na mesma posse debaixo do mesmo juramento
que delles deu para os continuar em virtude desta
assim, e da maneira que o fazia antes de vagar
a dita serventia com a minha successão no go-
verno deste Estado. Pelo que ordeno ao Capitão-
mor da dita Capitania, e Officiaes da Câmara
delia, cumpram, e façam cumprir, e guardar tão
pontual e inteiramente como nella se contém de
qualquer qualidade que seja. Para firmeza do que
mandei passar a presente sub meu signal e sello
de minhas armas, da qual constou haver pa^o o
que delia tocou á meia annata de que se fará as-
sento nas costas desta: E elle se registará nos
Livros da Secretaria do Estado e nos da Fazenda
Real delle, e Câmaras das ditas Capitanias. An-
tonio Garcia a fez nesta Cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os vinte e sete dias
do mez de Agosto Anno de mil e seiscentos, e
setenta e oito. Bernardo Vieira Ravasco o fiz
escrever. Roque da. Costa Barreto. Sello. Provi-
são pela cpial teve Vossa Senhoria por bem con-
firmar a nomeação que Angélica de Siqueira mãe
do Proprietário dos Officios de Provedor, e Con-
tador da Fazenda Real das Capitanias de São
Vicente, e Nossa Senhora da Conceição fez em
virtude da faculdade que tem de Sua Alteza para
poder nomear pessoas que o sirvam durante a
menoridade do dito seu filho, na de Paulo Rodri-
gues de Lara em quem Vossa Senhoria os proveu
para os servir encruando durar a menoridade do
dito seu filho na de Paulo Rodrigues de Lara
digo do dito seu filho, e pelos respeitos acima de-
clarados; e esta se passou por duas vias. Para
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Vossa Senhoria ver. Registada no livro quinto
dos Registos ela Secretaria do Estado do Brasil
a que toca a folhas quarenta, e duas verso. Bahia,
e Agosto vinte e seis de mil e seiscentos, e se-
tenta e oito. Ravasco. Despacho do Provedor-
mor. Carregue-se um anno de meia annata, e no
tempo eme tomar posse dará fiança eme pagará a
meia annata de todo o tempo que mais servir o
dito Cargo. Bahia e Setembro dezesete ele mil e
seiscentos e setenta e oito1 De Ulhôa. A folhas
noventa do livro ela receita viva que serve das
meias annatas com o Thesoureiro Geral deste
Estado Francisco ela Costa Azere lhe ficam car-
regados por mim Escrivão ele seu Cargo dez mil
reis da meia annata desta Provisão de um anno
somente em virtude do Despacho acima. Bahia
vinte e dois de Setembro de mil e seiscentos e
setenta e oito. Estevão Rodrigues do Porto. Des-
pacho do Provedor-mor. Cumpra-se e registe-se
Bahia e Setembro vinte de mil e seiscentos e
setenta e oito. Antônio Lopes de Ulhôa. Regis-
tou-se em vinte e dois do dito mez, e anno acima.

João Dias da Costa



¦¦'-.''¦¦-"> 
'¦¦•¦; 

'¦ • ¦ 
':'¦•'!

— 32 —

Registo de um mandado do Provedor-
mor por que manda ao Provedor, e Contador
da Fazenda Real da Capitania do Rio de Ja=
neiro mande fazer pagamento a Luiz Lopes
de Carvalho da redizima que averiguar lhe
toca do anno que começou do primeiro de
Agosto de mil seiscentos e setenta e sete, e
acabou no fim de Julho de mil e seiscentos, e
setenta e oito, como Procurador do Conde da
Ilha do Príncipe.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa Fidalgo
ela Casa de Sua Alteza Cavalleiro professo da Or=
dem de Santiago Provedor-mor ela Fazenda Real
deste Estado elo Brasil, e nelle luiz privativo da
arrecadação delia pelo dito Senhor etc. Faço sa-
ber ao Provedor, e Contador da Fazenda Real da
Capitania do Rio de Janeiro que Luiz Lopes ele
Carvalho como Procurador da Ilha (sic) do Prin-
cipe me representou por sua petição que em cum-
primento da Doação da Capitania de que Sua Al-
teza lhe fez mercê lhe mandara eu fazer assenta-
mento nas folhas que fossem para essa Provedo-
ria para se lhe pagar o que lá liquidasse o dito
Provedor lhe pertencia nos Dizimos que se paga
nas ditas suas terras; e que as folhas da dita Pro-
vedoria para cs pagamentos elo anno que acabara
em Julho próximo passado, e estavam feitas, e
assignadas, e elie Supplicante não ia nellas em
razão de se não haver no tempo que ellas se fize-
ram, registada a Doação da mercê da dita Capi-
tania, que começava em treze léguas ao Norte elo
Cabo Frio, e vae correndo para o sul até a Aldêa
distmga, (sic) e se cobravam os Dizimos pela di-
ta Pro vedoria; pedindo que lhe mandasse passar
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mandado para que o dito Provedor lhe fizesse
pagamento de tudo o que pro rata lhe perten-
cesse na forma da sua Doação do dia em que
a mercê lhe fora feita da redizima das ditas ter-
ras. E receberá mercê. A qual sendo vista por
mim mandei por meu despacho de dezenove do
presente que me informasse o Escrivão da Fa-
zenda; e informando-se do que constava do livro
das folhas em que se registam as que se passam
para a dita Capitania de como na que se remette-
ra o anno passado que acabou no fim de Julho
deste presente não fora addição alguma por onde
se mandasse pasrar ao Supplicante a redizima das
terras donde era Donatário: Ordenei por meu
segundo despacho do dito dia, que visto não se
ter feito assento na folha que acabou se pa_ssasse
mandado para o Provedor da Fazenda daquella
Capitania lhe fazer pagar a redizima que lhe to-
cava conforme a Ordem ele Sua Alteza naquelle
anno. Em cujo cumprimento se passou o presente
pelo qual ordeno ao dito Provedor, e Contador da
Fazenda Real daquella Capitania do Rio de Ta-
neiro, que sendo-lhe este apresentado mande fa-
zer pagamento ao Supplicante como Procurador
do dito Conde da Ilha do Principe Donatário que
é das ditas terras na forma da sua Doação da
quantia que averiguar lhe toca dos Dizimos dei-
Ia da sua redizima pelo anno que começou ao uri-
meiro de Agosto de seiscentos e setenta e sete, e
acabou no fim de íulho do presente de seiscen-
tos, e setenta e oito, em razão de se não haver
levado addição na dita folha para se lhe fazer o
tal pagamento a qual ha de levar daqui por diante
nas que se seguirem; E este mandado se ajun-
tara a ella com a clareza necessária do que assim

W^W^** AA
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se lhe pagou, e conhecimento do Supplicante de
o haver recebido para despesa do Almoxarife da
mesma Capitania que lhe fizer o tal pagamento.
E este se registará nos Livros da Fazenda Real
deste Estado e nas mais partes em que o deva
ser, que o dito Provedor cumprirá sem duvida
alguma como nelle se contém. Dada na Bahia
sub meu signal somente aos vinte e dois dias do
mez de Setembro. José Cardoso Pereira a fez
Anno de mil e seiscentos e setenta e oito. loão
Dias da Costa "Escrivão da Fazenda do Estado
por Sua Alteza o fiz escrever. Antônio Lopes de
Ulhôa- Registou-se em vinte e três de Setembro
do dito anno acima-

João Dias da Costa

(A' margem): Passado ao primeiro Livro
dos mandados das Capitanias do Estado a que
toca a folhas 1.

Registo de um mandado do Provedor=
mor por que manda ao Provedor e Contador
da Fazenda Real da Capitania de São Vi=
cente que mande fazer pagamento a Luiz
Lopes de Carvalho como Procurador do Con=
de da Ilha do Príncipe da redizima que averi=
guar que lhe toca do anno que começou no
primeiro de Agosto de mil e seiscentos, e se-
tenta e sete, e acabou no fim de Julho de mil
e seiscentos, e setenta e oito.
O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa Fidalgoda Casa de Sua Alteza Cavalleiro professo da

Ordem cie Santiago Provedor-mor da Fazem

4 <
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da Real deste Estado do Brasil, e nelle Juiz pri-
, vativo da arecadação digo privativo da arrecada-

ção delia pelo dito Senhor etc. Faço ssaber ao
Provedor, e Contador da Fazenda Real da Capi-
tania de São Vicente que Luiz Lopes de Carva-
lho como Procurador do Conde da Ilha do Prin-
cipe me representou por sua petição que Sua Al-
teza lhe.fizera mercê de uma Capitania de cem
léguas de terra por costa neste Estado, a qual
fora antigamente concedida pelo Senhor Rei Dom
João o terceiro a seu três avô Martim Affonso de
Souza como constava ela Doação que estava re-
gistada no livro dos Contos desta Provedoria-
mor, e com o digo Provedoria-mor e porque a
cabeça da dita Capitania era a Villa de São Vi-
cente como constava ela Certidão vista, e o dito
Senhor lhe fazia mercê da redizima de todas as
rendas que na dita Capitania lhe pertencerem;
para cujo effeito lhe mandara eu fazer assenta-
mento nas folhas da dita Capitania, e que a do
anno passado que abará em Julho deste presente
estava remettida á dita Capitania; Pedindo-me
lhe mandasse passar mandado para o Provedor
da Fazenda Real delia lhe pague o que lhe per-tencer na forma de sua Doação. E receberá Mer-
cê. A qual sendo vista por mim mandei por meu
despacho de vinte do Corrente mez de Setembro
que se passase mandado na forma que pedia, e
dispõem as ordens de Sua Alteza. Em cumpri-
mento do qual se passou o presente por que or-
deno ao dito Provedor, e Contador da Fazenda
Real daquella Capitania de São Vicente que sen-
do-lhe apresentado mande fazer pagamento ao
Supplicante como Procurador do dito Conde da
Ilha do Príncipe Donatário que é das ditas terras
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na forma da sua Doação, da quantia que averi-
guar lhe toca de sua redizima pelo anno que co-
meçou do primeiro de Agosto do anno passado de
seiscentos setenta e sete, e acabou no fim de fu-
lho do presente por se não haver lançado na folha
delle ela dita Capitania a addição que nas que se
seguirem ha de levar daqui em diante para se lhe
fazer o tal pagamento; e este meu mandado se
ajuntará á dita folha com a clareza necessária da
averiguação do que lhe tocou, e conhecimento
do Supplicante de o haver recebido para despesa
do Almoxarife daquella Capitania que lhe fizer
o tal pagamento; e este se registará nos Livros
da Fazenda Real deste Estado, e nas mais partes
em que o deva ser, que o dito Provedor cumprirá
sem duvida alguma como nella se contém; Dado
na Bahia sob meu signal somente aos vinte e
dois dias do mez de Setembro. losé Cardoso Pe-
reira o fez Anno de mil e seiscentos e setenta e
oito. foão Dias da Costa Escrivão da Fazenda
do Estado por Sua Alteza o fiz-escrever. Antônio
Lopes de Ulhôa. Registou-se em vinte e três do
mez de Setembro do dito anno acima.

João Dias da Costa

.(A' margem): Passado ao Livro primeiro
dos mandados para as Capitanias do Estado a
que toca a folhas cento, e dezesete.

¦¦¦
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Registo de uma Carta Patente do Mes*
tre de Campo General do Posto de Capitão
da Fortaleza da Vera Cruz de Itapema que
teve por bem prover na pessoa do Alferes
Antônio Simões Delgado.

i' ¦
f.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto com a minha successão no
Governo deste Estado ficou vago o posto de Ca-
pitão da Fortaleza da Vera Cruz de Itapema do
porto da Praça da Villa de Santos, e convém pro-
vel-o em pessoa de valor, pratica da disciplina
militar, e experiência da Guerra. Tendo eu con-
sideração ao bem que todas estas qualidades con-
correm na de Antônio Simões Delgado por ha-
ver servido a Sua Alteza oito annos, e um mez,
e quatro dias, a saber sete annos, e sete mezes
em praça de soldado da minha Companhia de
Cavallo, sendo eu Sargento-maior da Batalha
acompanhando-me na leva de mil quinhentos, e
cincoenta homens, que fui fazer ás Comarcas de
Santarém, Tomar, Leiria, e Torres Vedras para
se recolherem os Terços da Armada da Guarni-
ção da Corte, e da Praça de Cascaes: e indo eu
dar forma de novo aos Terços e Auxiliares, e
Companhias de Cavallos nas mesmas Comarcas
para se não esquecerem de seu exercício, me
acompanhou também, havendo-se em uma, e
outras oceasião com muito zelo, e pontualidade:
e o mais nesta Praça em que oecupou oposto de
Alferes da Companhia do Capitão Manuel de
Barros Brigueiros em que procedeu sempre como
devia a suas obrigações: esperando delle que nas
que lhe tocarem se haverá muito conforme a con-
fiança que faço de seu procedimento. Hei por bem

é ¦tfMtfk
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cie o eleger, e nomear (como em virtude da pre-
sente, elejo, e nomeio"l Capitão da dita Fortaleza
para que o seja use e exerça com todas as hon-
rãs, graças, franquezas, preeminencias, privile-
gios, isenções, e liberdades que lhe tocam, podem,
e devem tocar aos mais Capitães das Fortalezas
deste Estado: e com elle haverá os quarenta mil
reis ele soldo que lhe tocam, e ha de vencer, em-
quanto servir com o dito posto: Pelo que Ordeno
ao Capitão-mor da dita Capitania lhe dê a posse
e juramento ele.que se fará assento nas costas
desta; e aos Officiaes maiores, e menores de
Guerra deste Estado o hajam honrem estimem,
e reputem por tal Capitão da dita Fortaleza; e
aos soldados que a ella forem de guarnição man-
do o obedeçam, cumpram, e guardem todas as
suas ordens de palavra ou por escripto, como de-
vem, e são obrigados. E ao Provedor-mor da
Fazenda Real deste Estado, e em particular ao
daquella Capitania lhe faça assentar, livrar, e
pagar delia o referido soldo na forma que se usou
sempre com os seus antecessores. Para firmeza
do que lhe mandei passar a presente sub meu si-
gnal e sello de minhas armas a qual se registará
nos livros da Secretaria elo Estado, e nos mais a
que tocar. Antônio Garcia a fez nesta Cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos em os vinte
e dois dias do mez de Setembro Anno de mil e
seiscentos e setenta e oito. Bernardo Vieira Ra-vasco o fiz escrever. Roque da Costa Barreto
Sello. Carta Patente do posto de Capitão da For-taleza da Vera Cruz de Itapema do porto da pra-ça da Villa de Santos que Vossa Senhoria teve
por bem prover na pessoa:do Alferes AntônioSimc.es Delgado na forma, e pelos respeitos aci-ma declarados. Para Vossa Senhoria ver. Regis-
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tada no livro segundo dos Registos da Secreta-
ria do-Estado do Brasil a que teca a folhas cen-
to e trinta e uma verso. Bahia e Setembro cinco
digo e Setembro vinte e dois de mil e seiscentos, e
setenta e oito. Ravasco. Despacho do Provedor-
mor. Cumpra-se, e registe-se. Bahia e Setembro
vinte e três de mil e seiscentos, e setenta e oito.
Antônio Lopes de Ulhôa. Registou-se em vinte
três do dito mez, e anno acima.

Toão Dias da Costa

(A' margem): Por despacho do Mestre ele,
Campo General e Governador deste Estado Ro-
que da Costa Barreto houve por levantada a ho-
menagem ao dito Capitão e lhe concedeu licença
para se passar á Corte em dezenove de Tunho de
seiscentos e setenta e nove o aue me constou
pelo despacho dado em uma petição que me apre-
sentou o dito Capitão pela qual pediu a dita licen-
ca. Bahia dito dia. Costa.

Constou pelo termo de posse feito nas cos-
tas da Carta Patente pelo Tabellião Toão Lopes
de Siqueira que tomou posse o provido na Paten-
te em.fronte em os vinte e cinco dias do mez de
Novembro de 1678.
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Registo de um Alvará de Sua Alteza por
que manda se pague ao Capitão Sebastião
Corrêa Pimenta de frete da sua Nau de le=
var á Ilha de São Thomé o Governador, e
mais pessoas nesta Cidade não se havendo
pago na dita Ilha.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador,
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta minha Provisão virem que por se
ter ajustado com o Capitão Sebastião Corrêa
Pimenta a forma em que ha de levar deste Reino
á Ilha de São Thomé na sua Nau São Jorge a
Bernardi Freire de Andrade Governador da dita
Ilha, Desembargador Syndicante Manuel Dias
Raposo que mando a ella, e ao Ouvidor Geral
e Provedor da Fazenda o licenciado foão Coelho
com a gente que ha de acompanhar os sobreditos
soldados, armas, e munições que vão para provi-
mento da mesma Ilha tudo conforme o fretamen-
to que se fez com o dito Capitão, para haver de
se lhe pagarem seis mil cruzados, e por neste Rei-
no não haver effeitos para se lhe fazer este pa-
gamentô pela falta de commercio que aquellaIlha tem. Hei por bem que não sendo o dito Capi-
tão Sebastião Corrêa Pimenta pago, ou em parte,ou em todo dos ditos seis mil cruzados na ditaIlha, haver de passar á Bahia de Todos os San-tos, Ordeno, e Mando ao Provedor-mor de Mi-nha Fazenda que apresentando-lhe o dito Capi-tao documentos justificados, que na Ilha de SãoInome nao houve pagamento, ou em parte, ouem todo, do dito frete lhe mande pagar das con-signaçoes que ordenei se mettessem na folhageral do Estado; dos mil cruzados que venciade Tença o Conde de Óbidos, sendo Vice-Rei
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delle; e na que se dava a Antônio de Andrade
Oliva; e no conto de reis do pagamento dos dois
que se fazia a Dona Micaela da Silva, cujas con-
signações mandei separar para o provimento
das Conquistas das quaes mandará o dito Prove-
dor-mor fazer pagamento ao dito Capitão, com
mais o avanço de quinze por cento que é o que se
ajustou no dito fretamento de São Thomé para
a Bahia; e dado caso que se lhe não faça o dito pa-
gamento. Hei por bem digo Hei outrosim por
bem que por conta do Provedor-mor, e de sua fa-
zenda haja o dito Capitão o avanço do dinheiro
que lhe não.pagar para o Reino como ao tal tempo
correr naquella Praça. E esta se cumprirá tão
inteiramente como nella se contém, e a quantia
que assim se pagar será levada em conta assim
ao Thesoureiro, ou Almoxarife de quem sahir
com conhecimento do dito Capitão, ou se seu Pro-
curador, junto tudo a esta Provisão que por fir-
meza de tudo lhe mandei passar- Manuel Rodri-
gues de Amorim a fez em Lisboa a vinte e cinco
de Fevereiro de seiscentos e setenta e sete o Se-
cretario Manuel Barreto de São Payo a fiz es-
crever- Príncipe. Conde de Vai de Reis- Ha Vossa
Alteza por benrque o Capitão Sebastião Corrêa
Pimenta, não havendo pagamento em São Tho-
mé do frete da sua Nau em que leva o Governa-
dor, e mais pessoas acima declaradas aquella
Ilha (para que se lhe passou Provisão da data
desta) e passando dali á Bahia seja pago pelo
Provedor-mor da Fazenda das consignações re-
feridas com o avanço de quinze por cento como
nesta se declara. Para Vossa Alteza ver. Por
resolução de Sua Alteza de treze de Fevereiro de
seiscentos, e setenta e sete em consulta do Con-
selho Ultramarino de vinte e três de faneiro do
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dito. Registada nos livros da Secretaria do Con-
selho Ultramarino a folhas cento e cincoenta e
seis em Lisboa cinco de Abril de mil e seiscentos,
e setenta e sete. Manuel Barreto de São Payo.
Despacho do Governador, e Mestre de Campo
General elo Estado. Cumpra-se como Sua Alteza
manda, e registe-se. nos liyros da Secretaria do
Estado e nos mais a que tocar. Roque da Costa
Barreto digo tocar. Bahia e Setembro vinte
e dois de mil e seiscentos e setenta e oito. Roque
da Costa Barreto. Registada no livro segundo
dos registos da Secretaria do Estado do Brasil a
que toca a folhas noventa e seis. Bahia e Setem-
bro vinte e três de mil e seiscentos e setenta e
oito. Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do Pro=
vedor-mor. Resiste-se para se dar cumprimento
como Sua Alteza manda. Bahia e Setembro vinte

. e sete de mil e seiscentos, e setenta e oito An-tomo Lopes, de Ulhôa. Registou-se em vinte eoito do dito mez. e anno acima.

João Dias da Costa

^h-}ÃmrSem):£0We P^ame«to o CapitãoSebastião Corrêa Pimenta do Thesoureiro Ge-ra! Francisco da Costa Azere ele-quinheiüos enoventa e dois mil e quatrocentos, e quarenta etrês reis por mandado de dois. de Novembro de
riu a e'um"t0S 
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Registo de um mandado do Mestre de
Campo General, e Governador deste Esta=
do que mandou passar para o Provedor, e
Contador da Fazenda Real da Capitania do
Espirito Santo fazer pagamento ao Capitão
João de Lemos de seus meios soidos como
for estylo, e se fez com seu antecessor Igna=
cio de Lercaro.

Rcque da Costa Barreto do Conselho ele
Sua Alteza etc Faço saber ao Provedor e Con-
tador da Fazenda Real da Capitania do Espiri-
to Santo que foão de Lemos Capitão ela Com-
panhia de Infantaria do Presidio delia me repre-
sentou por sua petição que elle fora provido no
dito posto por Provisão de Sua Alteza, e tinha no
ticia que os Ministros da dita Capitania não pa-
gavam soidos que se devem aos Officiaes de
Guerra, sem levarem ordem dos Senhores Go-
vernadores deste Estado, e elo Provedor-mor
quando os ditos Officiaes de Guerra vão tomar
posse de seus cargos; e que visto elle supplican-
te se achar nesta Praça de caminho para a dita
Capitania: pedindo-me mandasse ao Provedor-
mor lhe passasse as ordens necessárias para o
dito? Provedor daquella Capitania lhe. pagar os
seus soidos que. fosse vencendo, pelas ordens de
Sua Alteza; e se pagam aos Capitães desta Pra-
ça, e receberia mercê. A qual sendo-me apresen-
tada por meu digo apresentada mandei por meu
despacho de nove deste mez, que o Provedor-
mor usasse com o supplicante o que fosse esty-
Io, e ordenando por seu despacho de treze do dito
que informasse o Escrivão da Fazenda se havia
exemplo; sobre que informando-o por escripto,
que provendo os livros da Fazenda achara que ao
Capitão-mor da dita Capitania Ignacio de Lerca-

______
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ro que juntamente servia de Capitão de Infan-
taria nella a exemplo do Capitão Brás do Conto
de Aguiar que servira os mesmos postos, se pas-
sara mandado na Provedoria-mor que se remet-
terá ao Provedor da Fazenda daquella Capitania
para ser pago de seu .meio soldo para o qual, e
dos mais Officiaes, e soldados daquelle Presidio
estavam consignados os subsídios da Câmara
delia sobre que informou largamente no reque-
rimento que fez o dito Capitão Ignacio de Ler-
caro o Escrivão da Fazenda Real que foi deste
Estado Miguel Pinto de Freitas pelo que consta-
va dos livros delia: o que tudo sendo visto pelodito Provedor-mor mandou por seu despacho quese passasse mandado na forma do dito meu des-
pacho acima referido, e em seu cumprimento se
passou o presente. Pelo qual mando digo qual Or-deno, e mando ao dito Provedor, e Contador daFazenda Real da mesma Capitania do EspiritoSanto Manuel de Moraes que na forma do ditomeu despacho, use com o dito Capitão João deLemos o que for estylo como se fez com o ditoseu antecessor Ignacio de Lercaro; e este secum-prira sem duvida alguma, e será registado nos-Livros da Fazenda Real deste Estado, e nos dadita Capitania. Dado na Bahia sub meu signal evista do dito Provedor-mor da Fazenda ReTdelle aos vinte e sete dias do mez de Setembro Tose
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zer pagamento ao Capitão foão de Lemos de seus
meios soldos como for estylo e se fez com seu
antecessor o Capitão Ignacio de Lercaro. Para
Vossa Senhoria ver. Registou-se em três de Ou-
tubro do dito anno acima.

João Dias da Costa

(A* margem): Passado ao livro primeiro
dos mandados para as Capitanias do Estado a
que toca a folhas duas.

Registo de uma Provisão de Sua Alteza
por que manda ao Provedor=mor da Fazenda
Real do Estado do Brasil faça fazer paga=
mento ao Desembargador Pedro da Rocha
de Gouvêa dos seus Ordenados, e propinas
venpidas até o dia que se embarcou para o
Reino, e tendo dado fiança pelos haver já
cobrado, e debaixo delia será desobrigado.

Eu o Príncipe como Regente e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito ao que me representou o Desembarga-
dor Pedro da Rocha de Gouvêa em razão da du-
vida que lhe poz o Provedor-mor de Minha Fa-
zenda do Estado do Brasil na cobrança ordena-
dos do tempo que não pôde assistir naquella Re-
lação por causa de seus achaques para o que tinha
licença do Governador daquelle Estado, e que
sem embargo da dita duvida cobrara depois com
fiança os ditos ordenados até fim de Tulho de
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seiscentos setenta e sete, e que ainda que tivesse
acabados os seis annos por que fui servido des-
pachal-o para a Relação do dito Estado, lhe con-
cedera depois o Governador delle que dilatando
mais tempo pudesse vencer os seus ordenados, e
propinas, e visto o que fica referido, e o que cons-
tou de seus achaques,' exemplos que offerecem
em seu favor, e resposta que na matéria deu o
Procurador de Minha Fazenda. Hei por bem e
mando ao Provedor-mor delia do Estado do Bra-
sil faça fazer pagfamento ao clito Desembarga-
dor ou a seus Procuradores de seus ordenados, e
propinas vencidos até -o dia em que se embarcou
na Bahia para este Reino, e tendo dado fiança
pelos haver já cobrado debaixo delia será de-
sobrigado da mesma fiança, e esta se cumprirá
muito inteiramente cemo nella se contém, e va-
lera como Carta sem embargo da Ordenação do
Livro segundo-titulo quarenta em contrario, e
sé passou por duas vias. Manuel Pinheiro da
Fonseca a fez em Lisboa a vinte e dois de Junho
de seiscentos, e setenta e oito. O Secretario Ma-nuel Barreto de São Payo o fiz escrever. Prin-
cipe. Conde de Vai de Reis- Provisão por queVossa Alteza Manda ao Provedor-mor da Fa-zenda do Estado do Brasil faça fazer pagamen-to ao Desembargador Pedro da Rocha de Gouvêa,ou a seus procuradores dos seus Ordenados epropinas vencidos até o dia em que embarcou naBahia para este Reino, e tendo dado fiança pelohaver ia cobrado debaixo delia será desobrigadoda mesma fiança como nesta se declar-, que vaenor duas vias P.ra Vossa Alteza ver. Por reso-lucao de Sua Alteza de trinta de Taneiro de seis-centos e setenta e oito em consulta do Conse-
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lho Ultramarino de dezesete do dito mez^ e anno.
Pagoti trezentos reis. Francisco de Miranda Hen-
riques. Pagou dez reis por ser via. Lisboa vinte e
oito de Julho de seiscentos, e setenta e oito. Dom
Sebastião Maldonado. Registada nos Livres da
Secretaria do Conselho Ultramarino a folhas cen-
to e noventa e cinco verso em Lisboa vinte e no-
v.e de Julho de seiscentos, e setenta e oito. Ma-
nuel Barreto ele São Payo. Despacho do Gover-
nador. Cumpra-se como Sua Alteza maneia e re-
giste-se nos Livros da Secretaria do Estado, e
Fazenda Real delle. Bahia e Outubro tres de mil
e seiscentos, e setenta e oito. Roque da Costa
Barreto. Registada no segundo Livro dos Regis-
tos da Secretaria do Estado do Brasil a que toca
a folhas noventa e sete. Bahia e Outubro tres de
mil seiscentos, e setenta e oito. Bernardo Vieira
Ravasco. Despacho do Provedor-mor Registe-se
nos Livros a que toca, e se desobrigue a fiança.
Bahia e Outubro tres de mil e seiscentos e seten-
ta e oito. Antônio Lopes de Ulhôa. Registou-se
em cinco de Outubro do dito anno acima.

João Dias da Costa

< (Á margem): Por mandado do Mestre de

Campo General se mandaram pagar ao Deseni-
bargador em fronte 23$400 que se lhe deviam de
24 dias do primeiro de Agosto de 1677 te 24 delle

• que se embarcou para o Reino do Ordenado do di-
to Cargo cujo mandado se registou no livro qmn-
ze delles a folhas vinte e nove verso e se desobri-

gou a fiança que tinha dado o que se lhe havia te

julho do dito anno antes de partir a folhas cm-
coenta, e cinco do Livro dellas e para constar puz
esta verba na Bahia a 14 de Outubro de 1678.
Costa,
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Registo de uma Provisão do Officio de
Escrivão da Fazenda Real da Capitania do
Espirito Santo que o Senhor Mestre de Cam=
po General teve por bem prover na pessoa
do Capitão José Alvares Casado por tempo
de um anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que porquanto com a minha successão no Go-
verno deste Estado ficou vaga a serventia do Of-
ficio de Escrivão da Fazenda Real da Capitania
do Espirito Santo convir provel-a em pessoa de
sttfficiencia e partes, e concorrerem estas na do
Capitão Tose Alves Casado esperando delle que
nas obrigações do dito Officio se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o prover (como pela pre-
sente faço) da serventia do dito Officio por tem-
po de um anno emquanto Sua Alteza o. houver as '
sim por bem, ou eu não ordenar outra cousa, e
com elle haverá o ordenado (se o tiver) e todos o-'
proes, e precalços que direitamente lhe pertence-
rem, e costumavam gosar seus antecessores. Pelo
que ordeno ao Capitão-mor daquella Capitania
lhe faça dar a posse, e o Provedor da Fazenda Re-
ai delia lha dê com effeito, e juramento de que se
fará assento nas costas desta: que para firmeza
de tudo lhe mandei passar sub meu signal e sello
de minhas armas a qual se. registará nos livros
da Secretaria do Estado e nos da Fazenda Real,
e daquella Capitania a que toca, e se guardará, e
cumprirá tão pontual, e inteiramente como nella
se contém, sem duvida embargo, nem contradi-
ção alguma por constar por certidão do Escrivão

.......---.-" -.
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do Thesouro haver já pago o que desta devia á

meia annata. Antônio Garcia a fez nesta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos em os de-

zoito dias do mez de Julho anno de mil e seiscen

tos e setenta e oito. Bernardo Vieira Ravasco o
fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Provisão
da serventia do Officio de Escrivão da Fazenda
Real da Capitania do Espirito Santo que Vossa
Senhoria teve por bem prover na pessoa do Ca-

pitão Tose Alvres Casado por tempo de um anno

pelos respeitos acima declarados. Para Vossa Se-
nhoria ver. Registada no livro quinto dos Regis-
tos da Secretaria do Estado do Brasil a que toca
a folhas trinta e seis verso. Bahia e Tulho dezoito
de mil e seiscentos e setenta e oito. Ravasco. A
folhas noventa do livro da Receita viva que serve

das meias annatas com o Thesoureiro Geral des-
te Estado-Francisco da Costa Azere lhe ficam
carregados por mim Escrivão de seu caryo dois
mil e quatrocentos reis desta Provisão. Bahia
vinte e quatro de Setembro de mil e seiscentos e
setenta e oito. Estevão Rodrigues do Porto. Des-

pacho do Provedor-mor. Registe-se nos livros da
Fazenda. Bahia e Outubro onze de mil e seiscen-
tos e setenta e oito. de Ulhôa. Registou-se em
onze do dito mez, e anno.

João Dias da Costa
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Registo de um Alvará de Sua Alteza por
que faz mercê a João Corrêa Feyo de lhe
conceder licença para que possa nomear o
cargo de Capitão da Vigia do Rio Vermelho
na pessoa que casar com uma de suas filhas.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que este meu Alvará virem que tendo respei-
to a foão Corrêa Feyo haver servido de Capitão
da Vigia do Rio Vermelho da Barra da Bahia,
desde o anno de seiscentos, e trinta e cinco até
o presente a principio por Provimento do Gover-
nadcr Diogo Luiz de Oliveira, e depois por Pa-
tente de El-Rei Meu Senhor, e Pae que Santa
gloria ha ia, acudindo muito pontualmente a to-
dos os rebates, e oecasiões que se offereceram
tendo a sua ordem os moradores daquelle districto
para acudirem ás Vigias, e a seu Pae Diogo So-
dré Feyo, haver sido proprietário do dito cargo, e
o servir muitos annos com satisfação, e visto o
que fica referido, e a informação que sobre isso
se houve. Hei por bem de lhe fazer mercê conce-
der-lhe licença para que possa nomear o dito car-
go de Capitão da Vigia do Rio Vermelho da Barra
da Bahia na pessoa que casar com uma das suas
filhas que elle nomear sendo a contento do Go-
vernador e Capitão Geral daquelle Estado o quenão fará exemplo. Pelo que Mando ao Presidente,
e conselheiros, do meu Conselho Ultramarino,
que á pessoa que com este lhe apresentar instru-mento justificado por que conste estar casado,recebido na forma do Sagrado Concilio Tridenti-no com a filha do dito • João Corrêa Feyo queelle nomear lhe façam passar carta em forma do
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dito cargo, na qual se trasladará este Alvará que
se cumprirá inteiramente como nelle se contém
e valerá como carta sem embargo ela Ordenação
do livro segundo titulo quarenta em contrario, e
se passou por duas vias uma só haverá effeito, e

pagou de novo direito cinco mil reis que se carre-

garam ao Thesoüreiro João da Rocha a folhas
duzentas e oitenta e uma. Pascoal ele Azevedo o
fez em Lisboa a dezenove de Maio ele seiscentos
e setenta e seis o Secretario Manuel Barreto de
São Payo a fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai
de Reis. Alvará por que Vossa Alteza faz mercê
a João Corrêa Feyo de lhe conceder licença para
que possa nomear o cargo ele Capitão ela Vigia
do Rio Vermelho da Barra da Bahia na pessoa
eme casar com uma de suas filhas que elle nomear
sendo a contento do Governador e Capitão Ge-
ral do Brasil o que não fará exemplo como neste
se declara que vae por duas vias. Para Vossa
Alteza ver. Primeira via. Por resolução de Sua
Alteza de onze de Maio de seiscentos e setenta e
seis em consulta do Conselho Ultramarino de
sete do dito mez e anno. João Velho Barreto. Pa-
gou trinta reis, e aos Officiaes duzentos, e dez
reis. Lisboa vinte e três de Maio de mil e seis-
centos e setenta e seis. Dom Sebastião Malclo-
nado. Registado na Chancellaria-mor elo Reino
em livro de Officios, e mercês a folhas treze ver-
so. Custodio Godinho. Registado nos livros de
Officios da Secretaria do Conselho Ultramarino
a folhas quatrocentas, e dezoito verso em Lisboa
a vinte e sete de Maio de mil e seiscentos e se-
tenta e seis. Manuel Barreto de São Payo. Fica
assentado e pagou quinhentos reis. Janalvres
Soares da Veiga de Avelar, e Taveira. Despacho
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do Governador. Cumpra-se como Sua Alteza
manda, e registe-se nos livros da Secretaria do
Estado e nos mais a que tocar. Bahia e Agosto
dezenove de mil e seiscentos, e setenta e oito.
Roque da Costa Barreto. Registado no livro se-
gundo dos Registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas noventa e três. Bahia
e Agosto vinte de mil e seiscentos e setenta e
oito. Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do Pro-
vedor-mor. Registe-se nos Livros da Fazenda a
que toca. Bahia e Outubro doze de mil e seiscen-
tos e setenta e oito. Antcnio Lopes de Ulhôa.
Registou-se em doze do mez de Outubro elo dito
anno, e se entregou ao dito Capitão João Corrêa
Feyo.

João da Moya

Registo de uma Provisão por que se pro=
veu Manuel das Neves na occupação de re=
querente da Coroa, e Fazenda Real deste Es=
tado.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a ficar vaga a
occupação de requrente da Coroa, e Fazenda
Real deste Estado, e Solicitador dos Auditórios
desta cidade que tinha Antônio Rodrigues da
Costa por lhe haver Sua Alteza feito mercê de
carta para poder advogar nelles: E as boas par-tes,e sufficiencia que o Desembargador José de
Freitas Serrão Procurador da Coroa, e Fazenda
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me informou concorriam na pessoa de Manuel
Ferreira das Neves, alem de outros documentos
por donde constou da intelligencia que tem dos
negccios, e pratica dos Auditórios; e ao bom pro-
cedimento que ha tido nos Officios, e occupações,
digo nos Officios, e mais occupações que se lhe
encarregaram do serviço de Sua Alteza, e toca-
ram ao direito das partes; Esperando delle que
daqui em diante se haverá muito conforme a con-
fiança que faço de seu procedimento. Hei por
bem de o prover (como pela presente faço) de
requerente da Coroa, e Fazenda Real deste Es-
tado, e solicitador dos Auditórios desta Cidade
para exercer uma, e outra cousa, assim, e da ma-
neira que o fazia o dito Antônio Rodrigues da
Costa, e com elle haverá o ordenado, e todos os
mais proes, e precalços que direitamente lhe per-
tencerem, e costumava gosar o dito seu ante-
cesscr. Pelo que ordeno ao Provedor-mor da
Fazenda Real deste Estado, e ao Desembarga-
dor João de Góes e Araujo Ouvidor Geral do Ci-
vel delle lhe dêm cada um pela parte que lhe toca
a posse e juramento na forma costumada de que
se fará assento nas costas desta, e para firmeza
de tudo lhe mandei passar sub meu signal e sei-
lo de minhas armas a qual se registará nos livros
da Secretaria do Estado, e nos da Fazenda Real
delle, e se guardará, e cumprirá tão pontual e in-
teiramente como nella se contém sem duvida em-
bargo, nem contradição alguma constando haver

primeiro pago o que delia tocar á meia annata.
Antônio Garcia a fez nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os vinte dias do
mez de Outubro Anno de mil e seiscentos e se-
tenta e oito. Bernardo Vieira Ravasco a fiz es-

I
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crever. Roque da Costa Barreto. Registada no
quinto livro dos Registos da Secretaria do Esta-
do do Brasil a que toca a folhas quarenta e sete
verso..Bahia e Outubro vinte de mil e seiscentos
e setenta e oito. Ravasco. Despacho do Provedor-
mor. Cumpra-se, e registe-se e se lhe forme seu
assento. Bahia e Outubro vinte .de mil e seis-
centos, e setenta e oito. de Ulhôa. No mesmo dia
se registou.

João Dias da Costa

Registo de um Alvará pelo qual con='cedeu licença o Senhor Mestre de Campo Ge=
neral ao Alferes Antonio de Paiva que é re=
formado da Companhia do Capitão Manuel
de Souza.
Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua

Alteza etc. Porquanto Antonio de Paiva Alferes
reformado da Companhia do Capitão Manuel de
Scuza do Terço do Mestre de Campo Pedro Go-
mes um dos da guarnição desta Praça se me en-viou a representar por sua petição, acerca de selhe offerecerem certos negócios no Reino e lheera necessário oassar a elle: pedindo-me lhe con-cedesse licença oara se poder embarcar; e vistoo que constou sobre este particular: Hei por bemde lhe conceder (como pela presente faço) a li-cença que pede, e livremente se poderá embarcar
fZan ,°rtUgal "° Navi0 c*ue lhe Parecer. Peloque Ordeno a todos os Ministros de Guerra, Fa-zenda, e Justiça deste Estado lhe não impidam
aos mZ rage,m' 

a*!tes Ihe dêm tcd0 ° fa™r» eaos ditos Capitães dos soldos que nella se veii-
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ajuda que necessário lhe for. Para firmeza do
eme lhe mandei passar o presente sub meu signal
e sello de minhas armas o qual se registará nos
livros da Secretaria do Estado, e nos mais a que
tocar. Antônio Garcia o fez nesta Cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos em os quinze
dias do mez de Outubro Anno de mil e seiscen-
tos, e setenta e oito. Bernardo Vieira Ravasco
o fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Regis-
tou-se em vinte e dois do mez de Outubro do di-
to anno.

João Dias da Costa

I

Registo de um mandado que se passou
para o Provedor da Fazenda da Capitania
do Espirito Santo levar em conta ao Almoxa=
rife o pagamento que fizera ao Capitão Bar=
tholomeu Fragoso Cabral de seus soldos que
venceu té o dia que deixou de servir.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa Fidal-
go da Casa de Sua Alteza Cavalleiro da Ordem
de Santiago Provedor-mor da Fazenda Real des-
te Estado do Brasil, e nelle Juiz privativo da ar-
recadação delia pelo dito Senhor etc. Faço saber
ao Provedor, e Contador da Fazenda Real da
Capitania do Espirito Santo o Capitão Manuel de
Moraes, ou a quem seu cargo servir que o Capitão
Bartholomeu Fragoso Cabral da Companhia de
Infantaria daquelle Presidio me representou por
sua petição que elle assistiu na dita Capitania
por Capitão da Companhia de Infantaria daquel-
Ia Praça aonde era estylo para haver de se pagar
aos' Capitães delia, terem mandado meu para
se levar em conta aos Almoxarifes o que se dava
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acs ditos Capitães dos soldos que nella se ven-
cem; e porque para se levar em conta ao Almo-
xarife o soldo que naquella Praça venceu com o
dito Posto emquanto se não registava a Patente
do Capitão João de Lemos provido por Sua Al-
teza. Pedindo-me lhe mandasse passar mandado
para se levar em conta ao Almoxarife daquella
Capitania o que se achasse que o Supplicante ven-
cera com o dito posto de seus soldos; e receberia
mercê. A qual sendo vista por mim mandei por
meu despacho de seis do presente mez deOutu-
bro que se passasse mandado para se levar em
conta ao Almoxarife tudo aquillo que tocar digo
aquillo que tocou ao Supplicante de seus soldos,
e em seu cumprimento se passou o presente.Pelo qual Ordeno ao dito Provedor, e Contador
cia Fazenda Real da dita Capitania do Espirito
Santo que em virtude deste meu mandado, leveem conta ao Almoxarife ou Almoxarifes que fi-zerem o tal pagamento tudo aquillo que tocou aoSupplicante desde o dia que começou a servir odito posto até o em que deixou de o fazer na for-má que se usou com os mais Capitães de Infan-tana que com a dita Companhia serviram naquel-Ia Praça como está ordenado que o dito Prove-dor-mor lhe fará pagar, e cumprirá o que por estelhe ordeno sem duvida alguma, como nelle secontem que será registado nos livros da Prove-
nZ'm\d?Estld°' e nos daauella Capitania.Dado na Bahia sub meu signal somente aos vin-te e dois dias do mez de Outubro. José Cardo-so Pereira. Anno de mil seiscentos, seten a e
«oUTo^ 

^ CCSta Es-vão'da Si
Reristt eWI' Antonio L°Pes de Ulhôa.Kegistou.se em vinte e sete do dito mez, e au-no

-:, ítessswi-aâ
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(Á margem): Passado ao livro primeiro
dos mandados para as Capitanias do Estado a
que toca a folhas duas verso.

Registo de um mandado que se mandou
passar para o Provedor da Capitania do Es=
pirito Sa^to mandar toda a noticia sobre o
procedimento da Administração dos Enge=
nhos de Gorupary.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa Fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Faço saber ao Pro-
vedor, e Contador da Fazenda Real da Capitania
do Espirito Santo o Capitão Manuel de Moraes,
ou a quem o dito cargo servir que o Senhor Ro-
que da Costa Barreto Mestre de Campo General,
e Governador deste Estado foi servido mandar-
me passar a Portaria cujo teor é o seguinte. Por-
quanto convém ao serviço de Sua Alteza ter-se
entendido o procedimento que se teve na Admi-
nistração dos Engenhos ele Gorupary sitos na Ca-
pitania do Espirito Santo desde que correm pela
Fazenda Real até o presente. O Provedor-mor
delia me dê conta com toda a clareza e indivi-
duação necessária da causa por que entraram os
ditos Engenhos na Fazenda de Sua Alteza, e re-
lação particular do Estado em que se achavam,
que Escravos, que cobres, e que mais fabrica
tinham, e que fazendas, e terras pertencentes-á
elles, quando se tomou entrega delles pelos Mi-
nistrcs e Officiaes da Fazenda, em que anno, e
quantos ha que correm por sua Administração,
ou arrendados, e por que tempo se faziam os ar-
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rendamentos, e quantia, e forma delles, o que
têm rendido com distincção de cada anno, ou
triennio desde então até hoje, em que se dispen-
deu, o que têm rendido: o estado em que se acham
se nas entregas dos arrendamentos, houve falta
nas fabricas se as restituiram, ou pagaram os
rendeiros nomeando todos os que tem havido
e por que tempo, e se ha algumas ordens de Sua
Alteza sobre esta matéria m'as envie com esta
para tudo me ser presente, e esta se registará nos
livros da Secretaria do Estado, e nos da Fazen-
da Real. Bahia, e Outubro três de mil e seis-
centos e setenta e oito. Roque da Costa Bar-
reto por sua rubrica. Em cujo cumprimento man-
dei passar a minha Portaria atrás, e por virtude
delia se passou o presente pelo qual ordeno aoProvedor, e Contador da Fazenda Real daquellaCapitania que tanto que lhe for apresentado dêlogo com effeito, e mande dar pelos Officiaes a
que pertencer a execução na parte que lhe tocar,tudo o conteúdo na dita Portaria aqui inserta doSenhor Mestre de Campo General fazendo umaKelaçao muito pormenor, e com clareza distinctade tudo na forma nella especificada sem nenhu-
ZZ f?°' 

e m a ''emetta na Primeira ocasião
para om e,ber 

^ t0da a b''evidade Possi™l
mando nl!' 

' ° maiS qUe nesta p™vedoria
ho Senfc 

em SeU enmprimento dar conta ao
ao serviço de°<T 

PA°o e"a me °rdena> 6«°™m
LW ? 

teZa' e boa ar«cadação deS^F5«eS*"
o tez. Anno de mil e seiseentos, e setenta
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e oito. João Dias da Costa Escrivão da Fazenda
do Estado por Sua Alteza o fiz escrever. Anto-
nio Lopes de Ulhôa. Registou-se em dito dia
mez, e anno.

João Dias da Costa

(A' margem): Passado a» livro primeiro dos
mandados para as Capitanias do Estado a folhas
três.

Registso da Carta Patente de Sua Alte-
za por que fez mercê a Luis Vás da Costa de
Posto de Capitão de Infantaria do Terço do
Mestre de Campo Pedro Gomes que vagou
por deixação que fez Antônio de Souza.

Dom Pedro por graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalem mar
em África de Guiné, e da Conquista navegação,
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da
índia etc. Como Regente, e Governador dos di-
tos Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta
minha Carta Patente virem, que tendo respei-
to a Luis Vás da Costa servir nas Guerras de
Pernambuco em praça de soldado, e Aiferes des-
de o anno de seiscentos quarenta e cinco, até o de
seiscentos sessenta e dois, embarcando-se a prin-
cipio na Armada com que o Governador Antônio
Telles da Silva mandou da Bahia socegar as ai-
terações dos moradores de Pernambuco em cuja
campanha se achou na tomada de uma casa for-
te, e de um reducto, que o inimigo tinha em Si-
rinhaem com sessenta Hollandezes, e quarenta
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Iiidios na emboscada que se lhe fez junto á força
dos Afogados em que recebeu muita perda tudo
(indo) a Ilha de Itamaracá para ajudar a retirar
dezoito peças de Artilharia que os Hollandezes
tinham largado com uma força na Villa da Con-
ceição as quaes ajudou a comboiar até o nosso
arraial; acompanhando depois ao Mestre de
Campo André Vidal de Negreiros ao Rio Gran-
de aonde se mataram muitos Flamengos, e índios
rebeldes retirando-se daquella campanha mais
de duas mil cabeças de gado, com todos os mora-
dores que viviam na dita Capitania; achando-se
também na Bateria que se poz ao inimigo junto
ao Recife trabalhando de dia, e de noite na for-
taleza que se fez por espaço de vinte e quatro
dias na primeira batalha dos Gararapes, e na
entrada que ao depois se fez nos quartéis do ini-
migo que foram desbaratados com muita perdaele mortos, e feridos e ir por ordem do seu Gene-
ral occupar o Posto de Paratiba do qual se reti-
rou muita farinha para sustento da Infantaria
do Arraial fazendo-se para isso muitas embos-
cadas em que se aprisionaram alguns Hollande-
zes; achando-se também na occasião que.houvenas Varges de Capibaribe aonde se tomou ao ini-migo uma casa forte, e se aprisicnou muita gen-te no anno de seiscentos, e quarenta e seis seachar na Batalha digo se achar na segunda Ba-talha elos Gararapes, e tornando ao Rio Grandecom o Mestre de Campo João Fernandes Vieiraa fazer hostilidade ao inimigo, e a retirar gadoassistir nas estâncias fronteiras em que continua,mente se pelejavaj e „a recuperação de todas asFortalezas que os Hollandezes occupavam emPernambuco proceder com muito valor traba-
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lhanclo nas fortificações, plataformas, e cavas
que se fizeram com evidente perigo de sua vida,
sendo depois provido pelo Governador Francisco
Barreto no Pcsto de Ajudante da Capitania de
Parahiba o exercitar até o anno de seiscentos e
sessenta e seis em que foi feito Capitão de Auxi-
liares' da mesma Capitania pelo Capitão-mor
delia João Vás da Costa que da mesma maneira
me servirá daqui em diante em tudo o de que for
encarregado conforme a confiança que faço de
sua pessoa. Hei per bem de lhe fazer mercê do
Posto de Capitão de Infantaria do Terço ele que
é Mestre de Campo Pedro Gomes que vagou na
Bahia por de1*xaçao que delle fez Antônio de Sou-
za; com a qual gosará das honras digo gcsará
todas as honras, privilégios, liberdades, isenções
e franquezas que em razão do dito posto lhe to-
carem, e com elle haverá o soldo que lhe perten-
cer. Pelo que mando ao Mestre de Campo Ge-
neral, e Governador do Estado do Brasil conhe-
ça ao dito Luis Vás da Cesta por Capitão da
dita Companhia e como a tal honre, e estime,
e deixe servir, e exercitar o dito posto, e haver
seu soldo como dito é, e aos Officiaes, e sol-
dados da dita Companhia Mando também que
em tudo lhe obedeçam, e cumpram suas ordens,
como devem, e são obrigados, e elle jurará na
forma costumada-de que se fará assento nas
costas desta Carta que por firmeza de tudo lhe
mandei passar por mim assignada, e sellada com
o sello grande de Minhas armas; e vae por duas
vias. Dada na cidade de Lisboa aos quinze dias
do mez de Janeiro Manuel Pinheiro da Fonse-
ca a fez Anno do Nascimento de Nosso Senhor

Jesus Christo de mil.e seiscentos e.setenta e oito.
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O Secretario Manuel Barreto de São Payo a fiz
escrever. Príncipe. Conde de Vai de Reis. Presi-
dente. Sello. Carta Patente por que Vossa Alteza
faz mercê a Luiz Vás da Costa do Posto de Ca-
pitão de Infantaria do Terço de que é Mestre
de Campo Pedro Gomes que vagou na Bahia por
deixação que delle fez Antônio de Souza como
nesta se declara que vae por duas vias. Para
Vossa Alteza ver. Por resolução de Sua Alteza
do primeiro de Junho de seiscentos e setenta e
sete em consulta do Conselho Ultramarino de
dezeseis de Maio do dito anno. Pagou quatro-
centos reis. Subscreveu o Secretario Manuel
Barreto ele São Paio. Francisco de Miranda Hen-
riques. Registada na Chancellaria-mor do Reino
no Livro dos Officios, e mercês a folhas setenta
e oito. Manuel ela Rosa Rego. Pagou dez reisLisboa primeiro de Fevereiro ele seiscentos se-tenta e oito. Dom Sebastião Maldonado. Regis-tada nos Livros de Officios da Secretaria doConselho Ultramarino a folhas cincoenta e trêsverso. Lisboa o primeiro de Fevereiro de mil eseiscentos e setenta e oito. Manuel Barreto debao Fayo. Cumpra-se como Sua Alteza mandae registe-se nos Livros da Secretaria do Estado,'e nos da Fazenda Real delle. Bahia e Outubrotrinta e um ele mil e seiscentos e setenta e cito

L,Vr"e;a p°Sta 
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e se enta f 
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da/azenda e Matricula lhe forme seuassento aonde toca. Bahia e Outubro dois de mü
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e seiscentos e setenta e oito. Antônio Lopes de
Ulhôa. E no mesmo dia se registou.

João Dias da Costa

Registo de um mandado do Provedor-
mor por que manda ao Provedor da Capita=
nia da Parahiba faça execução nos bens de
Belchior Mendes que estão seqüestrados
pela Fazenda Real do resto de seu Contrato.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa, Fidal-
go da Casa de Sua Alteza Cavalleiro Professo
da Ordem de Santiago Provedor-mor da Fazen-
da Real deste Estado do Brasil e nelle Juiz Pri-
vativo da arrecadação delia pelo dito Senhor etc.
Faço saber aos Provedor, e Contador da Fazen-
da Real da Parahiba Alberto Dourado de Azeve-
do que a mim me foi apresentada uma petição
com despacho do Senhor Mestre de Campo Ge-
neral Roque da Costa Barreto a cujo Cargo está
o Governador digo está o Governo deste Estado
cujo teor é o seguinte. Dizem Ignacio Gomes, e
Antônio Cardoso moradores na Capitania da
Parahiba que elles alcançaram sentenças contra
Belchior Menclçs Aranha morador na dita Capi-
tania das quantias que das ditas sentenças cons-
ta, e por que dos ditos Belchior Mendes acharam
os taes bens embargados pela Fazenda Real por-
quanto haverá quatro ou cinco annos foi o dito
Belcior- Mendes Contratador dos Dizimos da di-
ta Capitania, e quebrou no mesmo anno seu Con-
trato, com que ficou devendo á Fazenda Real um
conto, e tantos mil reis para a satisfação dos
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quaes se tem cobrado mais de quatrocentos e
restar a dever somente setecentos, e tantos mil
reis, e estes se não tem cobrado até o presente
pelo Provedor da dita Capitania Alberto Doura-
do favorecer ao dito Belchior Mendes só afim
de lhe ter os bens embargados pela Fazenda Re-
ai para que elles Supplicantes, e os mais credo-
res do elito Belchior Mendes lhe não possam exe-
cutar seus bens pelas dividas que se lhe deve do
que resulta grande prejuízo á Fazenda Real em
estarem por cobrar os setecentos e tantos mil
reis que ainda o dito Belchior Mendes está de-
vendo de seu contrato ba quatro annos, e a elles
Supplicantes por eme sendo a Fazenda Real paga
ficavam livres, e desembargados os bens querestavam ao dito Belchior Mendes para elles
Supplicantes poderem fazer execução por suas
sentenças pelo que. Pedem a Vossa Senhoria se-
ja servido mandar ao dito Provedor Alberto
Dourado em tempo determinado cobre do ditoBelchior Mendes o que estiver devendo á Fazen-
da Real, e satisfeita lhe desembargue os bens
que lhe ficarem para elles Supplicantes poderemfazer suas execuções. E receberá Mercê. Despa-cho Requeira ao Provedor-mor da Fazenda.Bahia e Novembro quatro de mil e seiscentos esetenta e oito. Roque da Costa Barreto por ru-hnca. Em cujo cumprimento proferi por meudespacho que se passasse mandado para se co-brar do Contratador Belchior Mendes Aranhae se rematassem os seus bens dentro em um'

?™Á 
*?*%>** faZendo assim se have™ pela fa-zenda do Procurador toda a perda que tiver a

fa MeroêReal: 
Pd° q"e Mand° ^xLoTvos-

ervfr™e°nU ? qUem,0„dito c^° de Provedorservir que na forma do Regimento de Sua Alte-



l?^r^ '-^^ ' *-•'¦¦ --.V. "•**•¦¦'•

PU I

— 65 —

za, e obrigação com que o dito Belchior Mendes
Aranha rematou o Contrato de que é procedido
o resto-que estiver devendo logo com effeito
dentro em um mez que começará do dia que es-
te lhe for apresentado, faça execução nos bens
do dito Belchior Mendes Aranha que estiverem
seqüestrados, que sejam bastantes para paga-
mento do que dever de resto do Contrato, e im-
portancia que for mandará logo carregar em re-
ceita viva ao Almaxarife este dinheiro da Fa-
zenda Real, e satisfeita, e ajustada a quantia da
sua divida, constando que não fica devendo cou-
sa alguma, e que está a Fazenda Real inteira-
da do que lhe toca sendo fiquem bens alguns ao
dito Belchior Mendes Aranha que entrassem no
seqüestro lhes desobrigará logo para usar delles
como seus livres, e desembargados, e não se
obrando como dito é se haverá pela fazenda de
Vossa Mercê assim a cobrança como toda a per-
da, e damno que tiver resultado á Fazenda Real
a demora que tem havido nesta Execução, e do
procedimento delia me dará Vossa Mercê conta
para o ter entendido pelo que mando passar o
presente meu mandado para por elle se dar a
sua devida execução, o qual se cumprirá como
nelle se.contém, e se registará nos livros desta
Provedoria-mor, e nessa Capitania da Parahiba,
e o Escrivão da Fazenda a quem este será entre-
gue com suspensão de seu Officio, o apresentará
logo, e mandará certidão do dia em que o fez
para assim me constar. Dado nesta Cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos aos cinco
dias do mez de Novembro. Antônio Lopes o fez
Anno de mil e seiscentos setenta e oito. João
Dias da Costa Escrivão da Fazenda Real cio Es-
tado por Sua Alteza o fiz escrever. Antônio Lo-
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3
pes de Ulhôa. E registou-se em dito dia acima.

João Dias da Costa

(Á margem): Passado ao Livro primeiro
mandados para as Capitanias a que toca fo-
três vprsn

des mandados para
lhas três verso

Registo de um mandado do Senhor Go=
vernador Roque da Costa Barreto por queordena ao Provedor, e Contador da Fazen=
da Re ii da Capitania da Parahiba faça logo
remetter ao Almaxarife e recebedor da de
Pernambuco trezentos mil reis se enviarem
todos os annos dos Dizimos delia para aCongrua das dignidades, e mais pessoas doBispado da dita Capitania.

Roque da Costa Barreto do Conselho deSua Alteza etc. Faço saber ao Provedor, e Con-tador da Fazenda Real da Capitania da Parahi-
ProvZC T t 

'eZ,a f° Servid0 mandar P»Mar
llZZ ,datade qui"ze de Jaileíro de»te pre-
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SeiSf"t0S' e setenta e oito «cer-
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"aS Capitanias de Puniam-
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rovisao que se registou nos Livros da Fa-



.... «. .. /y ... V . ....

:-v

-67-

zenda Real deste Estado, e o ha ele ser também
na mesma Capitania em cumprimento da qual
mandei passar o presente por que ordeno e man-
do ao dito Provedor, e Contadcr que em virtude
delle, e bôa Execução da Provisão referida faça
logo com effeito remetter os ditos trezentos mil
reis nomeados nella ao Almoxarife, e recebedor
da dita Capitania de Pernambuco; Fazendo, avi-
so ao Provedor, e Contador delia de como se lhe
remettem para lhos fazer carregar em receita
e passar conhecimento em forma da dita quan-
tia para despesa do Almaxarife da Parahiba de
cujo recebimento sahir; e o mando ordenar des-
ta digo ordenar nesta forma por se haver já pas-
sado a folha do assentamento delia, em que Sua
Alteza manda que vão lançados para o dito ef-
feito, e assim se ha de fazer nas que se seguirem
nos annos vindouros para que todos os annos se
remettam aquelles trezentos mil reis á dita Ca-
pitania de Pernambuco e este cumprirá o dito
Provedor, e Contador da Parahiba sem duvida
alguma como nelle se contém que será registado
nos livros da Fazenda Real deste Estado e nos
da mesma Capitania em que o deva ser. Dada na
Bahia sub meu signal e vista do Provedor-mor
ela Fazenda aos oito dias do mez de Novembro
Anno de mil e seiscentos e setenta e oito. João
Dias da Costa Escrivão da Fazenda Real do Es-
tado por Sua Alteza que Deus Guarde o fiz es-
crever. Roque da Costa Barreto. Antônio Lopes
de Ulhôa. Registou-se em o mesmo dia mez, e
anno.

João Dias da Costa
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(Á margem): Passado ao Livro primeiro
dos mandados para as Capitanias a que toca a
folhas quatro verso.

Registo de outro mandado para o Pro=
vedor da Capitania de Itamaracá remetter
ao Provedor da Capitania de Pernambuco,
e Almaxerife á&íla quatrocentos mil reis
para a Congrua dos Ecclesiasticos do Bispa=
do delia.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber ao Provedor, e Con-

, tadcr ela Fazenda Real da Capitania de Itama-
raça que pela Provisão passada em quinze de Ja-neiro deste anno de seiscentos, e setenta e oito
foi Sua Alteza servido ordenar que por se haver
creado de novo o Bispado das Capitanias de Per-
nambuco com as Dignidades, e mais pessoas a
elle pertencentes lhes tinha nomeado para suas
Congruas dois Contos trezentos trinta e seismil novecentos, e vinte reis que importam, e sehao de pagar das Consignações nella applicadasentie as quaes foram quatrocentos mil reis queSua.Alteza maneia separar dos Dízimos da ditaCapitania ele Itamaracá como tudo- é declaradona dita Provisão que se registou nos Livros daFazenda Real deste Estado, e o ha de ser tambémnos ela mesma Capitania, e em seu cumprimentomaneei passar o presente: Pelo qual ordeno emando dito Provedor, e Contador que em vir-
aca W' 

Ê boa«execuÇão da Provisão referida
centos ii,"1 

feit° 
,remetter os ditos'quatro-centos mil reis nomeados nelle ao Aímoxarife, e
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recebedor da dita Capitania de Pernambuco fa-

zendo aviso ao Provedor, e Contador delia de

como se lhe remettem para lhes fazer carregar
em receita, e passar conhecimento em forma da

dita quantia pela despesa do dito Almoxarife da

de Itamaracá de cujo recebimento sahir; E o

mando ordenar nesta forma por se haver já pas-
sado a folha do assentamento delia em que Sua
Alteza manda que vão lançados para a contribui-

ção das ditas Congruas, e assim se ha de fazer
nas que se seguirem nos annos vindouros para
que todos os annos se remettam aquelles quatro-
centos mil reis á dita Capitania de Pernambuco
E este cumprirá o dito Provedor, e Contador de

Itamaracá sem duvida alguma como nelle se con-

tém que será registado nos Livros da Fazenda
Real desta Provedoria-mor, e nos da mesma Ca-

pitania em que o deva ser. Dado na Bahia sub
meu signal e vista do Provedor-mor da Fazenda
aos oito dias do mez de Novembro. José Cardoso
Pereira o fez Anno de mil e seiscentos e setenta
e oito. João Dias da Costa Barreto. Antônio Lo-

pes de Ulhôa. Registou-se no mesmo dia, mez, e

anno.

João Dias da Costa

(A' margem): Passado ao Livro primeiro
dos mandados das Capitanias a que teca a folhas

cinco.
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Registo do Alvará de Licença do Senhor
Mestre de Campo General e Governador
deste Estado Roque da Costa Barreto por
que concedeu Licença para o Reino ao AU
feres João de Souza Tavares.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto o Alferes João de Souza
Tavares soldado actual da Companhia do Capi-
tão Francisco Pires de Almeida do Terço do Mes-
tre de Campo Álvaro de Azevedo um dos da
guarnição desta Praça me representou por sua
petição que elle tinha na Corte negócios de muita
importância que pendiam de sua assistência pes-
soai, e requerimentos pedindo-me lhe concedesse
licença para se poder embarcar; e visto o que
constou sobre este particular. Hei por bem de lhe
conceder (como pelo presente faço) a licença que
pede, e livremente se poderá embarcar paraaquelle Reino no Navio que lhe parecer. Pelo
que ordeno a todos cs Ministros de Guerra, Fa-
zenda, e Justiça deste Estado lhe não impidam
fazer sua viagem antes lhe dêm para ella todo ofavor, e ajuda que necessário lhe for. Para firme-
za do que lhe mandei passar o presente sub meusignal e sello de minhas armas o qual se regista-ra nos livros da Secretaria do Estado, e nos maisa que tocar. Antônio Garcia o fez nesta Cidadedo Salvador Bahia de Todos os Santos em os vin-te e quatro dias do mez de Outubro Anno de mile seiscentos e setenta e cito. Bernardo Vieira Ra-vasco o fiz escrever, Roque da Costa Barreto.Registou-se em dezenove de Novembro do mes-mo armo etc. Registado no Livro segundo dosRegistos da Secretaria do Estado d? Brasi aque toca a folhas dezeseis verso. Despacho do
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Provedor-mor. Registe-se, e note-se em seu as-
sento. Bahia e Outubro vinte e quatro de mil
seiscentos- e setenta e oito. Antônio Lopes de
Ulhôa.

João Dias da Costa

Registo de uma Provisão do Officio de
Provedor da Alfândega desta Cidade por
que o Senhor Mestre de Campo General, e
Governador deste Estado Roque da Costa
Barreto teve por bem conceder a Lourenço
Barbosa da Franca.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Mteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que por Francisco de Brito de São Payo me
representar que tinha achaques que lhe impediam
o exercicio de Provedor da Alfândega desta Ca-

pitania de cuja serventia estava provido pedindo-
me licença para poder tratar de sua cura e convir

provel-o em pessoa em quem concorram todas as

partes, e qualidades necessárias: respeitando eu
as que ha na de Lourenço Barbosa da Franca
fidalgo da Casa de Sua Alteza Cavalleiro da Or-
dem de Christo esperando delle que em tudo o
de que o encarregar se haverá, muito conforme
a confiança que faço de seu procedimento digo
de seu merecimento guardando em tudo o serviço
de Sua Alteza, e o direito ás partes. Hei por bem
de o prover (como pela presente faço) da ser-
ventia do dito Officio por tempo de um anno em-

quanto Sua Alteza o houver assim por bem ou
eu não ordenar outra cousa, e com elle haverá o
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ordenado e todos os mais proes, e precalços que
direitamente lhe pertencerem, e costumavam go-
sar seus antecessores. Pelo que ordeno ao Prove-
dor-mor da Fazenda Real deste Estado lhe dê a
posse e juramento de que se fará assento nas cos-
tas desta que para firmeza de tudo lhe mandei
passar sub meu signal e sello de minhas armas
a qual se registará nos Livros da Secretaria do
Estado, Fazenda Real delle, e Alfândega desta
Cidade, e se guardará, e cumprirá tão pontual, e
inteiramente como nella se contém sem duvida
embargo, nem contradição alguma, constando
haver primeiro pago o que desta dever á meia
annata. Antônio Garcia a fez nesta Cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos em os vinte
e dois dias do mez de Novembro Anno de mil e
seiscentos e setenta e oito. Bernardo Vieira Ra-
vasco o fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Registada no Livro quinto dos Registos da Se-
cretaria do Estado do Brasil a que toca a folhas
cincoenta. Bahia e Novembro vinte e dois de mil
e seiscentos e setenta, e setenta (sic) e oito. Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se,
e registe-se. Bahia e Novembro vinte e três de
mil e seiscentos, e setenta e oito. Antônio Lopes
de Ulhôa. Tomou posse, e juramento em vinte e
três do mez de Novembro do dito anno acima
que lhe deu o Provedor-mor como consta do Ter-
mo feito por mim nas costas da dita Provisão
que assignou o dito Provedor-mor e dito Louren-
ço Barbosa da Franca registou-se em dia, mez, e
anno acima.

João Dias da Costa
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Registo de um mandado do Provedor*
mor da Fazenda Real por que manda ao Pro=
vedor da Fazenda da Capitania da Parahiba
faça logo cobrar do Contador actual delia o
que toca de propina ao Thesoureiro Geral
Francisco da Costa Azere.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa Fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Faço saber ao Pro-
vedor e Contador, da Fazenda Real da Capitania
da Parahiba Alberto Dourado de Azevedo que
fazendo petição o Thesoureiro Geral deste Es-
tado Francisco da Costa Azere ao Governo delle
acerca de se lhe haverem pagar propinas de todos
os Contratos que se arremataram nas Capitanias
elo mesmo Estado assim como se lhe pagam dos
desta Capitania da Bahia, e são pagos os mais
Ministros e Officiaes da Fazenda Real desta
Provedoria-mor por differentes causas, e razões
que nella allegou fui servido resolver( em virtu-
de dellas e dos papeis que apresentou) por des-
pacho seu de trinta de Maio do anno passado de
seiscentos e setenta e sete, que visto serem tão
justificadas todas as razões que allegara, e esty-
Io de pagarem todos os Contratadores dos Dizi-
mos das Capitanias do Estado propina ao Prove-
dor-mor da Fazenda, Procurador, e Escrivão
delia, e aos Officiaes do mesmo Escrivão da Fa-
zenda, e Porteiro, e por omissão dos Thesou-
reiros Geraes passados se lhes não satisfazer
também o que lhes tocava, e todos os mais fun-
damentos, e parecer do Provedor-mor da Fazen-
da, e sem embargo de até o presente se não pra-
ticar mettessem no rol das propinas que mandava
dar aos Procuradores dos Contratadores das Ca-
pitanias do dito Estado para as propinas que ha-
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viam 'de pagar aos Ministros, e Officiaes referi-
elos da Fazenda Real: 0 Thesoureiro Geral delia
proporcionando nas quantias que lhe devia regu-
lando-se pelo que costumavam pagar os Contra-
tadores dos Dizimos desta Capitania a cujo res-
peito cobraria ao Supplicante a que das mais lhe
pode pertencer; e sem primeiro satisfazer se não
dariam aos ditos Procuradores delia as confir-
inações dos Contratos que rematassem em
cumprimento da qual resolução mandei passar o
presente pelo qual ordeno ao dito Provedor, eContador da Fazenda Real da mesma Capitania
que sendo-lhe apresentado faça com effeito co-brar do Contratador actual que este anno arre-matou os Dizimos delia os dez mil reis que lhetocam delle ao dito Thesoureiro Geral Francis-co da Costa Azere regulada pelas que se pagamaos mais Officiaes da Fazenda na forma referi-cia; e bem assim fará também cobrar do Contra-tador do anno passado que arrematou os ditosDízimos os mesmos dez mil reis, e entregar tudoa seu Procurador para lhos remetter a esta Cida-de visto a todo o sobreelito que assim lhe he«' pormm encarregado, e o cumprirá sem duvida álgu-ma como nelle se contém que será registado nosLivros desta Provedoria-mor. Dado na Bahfesub meu signal somente aos vinte e cinco dks domez de Novembro. Antônio Lopes o fez Anno demil e seiscentos, e setenta e oko. João D aí da -Costa Escnvão da Fazenda do Es ad0 Por Sualí:: rúS GRuard: °íiz ™- Sfiãs

e anno aciní 
Reg'St°U-Se em dito dia-méz

João Dias da Costa
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(Av margem): Passado ao Livro primeiro
dos mandados para as Capitanias a que toca a
folhas cinco verso.

Registo de uma Provisão; do Senhor
Mestre de Campo General Roque da Costa
Barreto da serventia do Officio de Cirurgião
do Presidio desta Praça que teve por bem
prover na pessoa de João Barbosa Barreto.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Por fallecimento de Souza digo
Por fallecimento de Martim de Souza ficou o
Officio que exercia de Cirurgião do Presidio des-
ta Praça de que é Mestre de Campo Álvaro de
Azevedo, e convém prover a serventia delle em
pessoa que tenha as qualidades concorrem (sic)
na de João Barbosa, e a boa informação que se
me fez de seu merecimento esperando delle que
nas obrigações que lhe tocarem se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o prover (como pela pre-
sente faço) da serventia do dito Officio por tempo
de um anno emquanto Sua Alteza o houver assim
por bem, ou eu não ordenar outra cousa, e com
elle haverá o ordenado, e todos os mais proes,
e precalços que direitamente lhe pertencerem,
e costumavam gosar seus antecessores. Pelo que
Ordeno ao Provedor-mor da Fazenda Real lhe
dê a posse, e juramento de que se fará assente
nas cestas desta que para firmeza de tudo lhe
mandei passar sub meu signal e sello de ¦ minhas
armas a qual se registará nos livros da Secreta-
ria do Estado, e nos mais a que tocar, e se guar-

*i.v±*M
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dará, e cumprirá tão pontual e inteiramente como
nella se contem, sem duvida, nem contradição
alguma constando haver primeiro pago o _que
desta dever á meia annata. Antônio Garcia a
fez nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos em os vinte e sete dias do mez de Outu-
bro Anno de mil e seiscentos e setenta e oito.
Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque
da Costa Barreto. Registada no livro quinto elos
Registos da Secretaria do Estado do Brasil a que
toca a folhas cincoenta verso. Bahia e Outubro
vinte e sete de mil e seiscentos e setenta e oito.
Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-
se, e registe-se. Bahia e Outubro vinte e sete de
mil e seiscentos e setenta e oito. Ravasco digo
e setenta e oito. de Ulhôa. Tomou posse, e jura-
mento aos vinte e sete do mez de Outubro do dito
anno acima que lhe deu o Provedor-mor como
consta do termo por mim nas costas da dita Pro-
visão que assignou o dito Provedor-mor, e o di-
to João Barbosa Barreto. Antônio Lopes o fez,
e registou em dito dia, e anno acima.

João Dias da Costa-

(A' margem): A Carta Patente por que foi
provido no cargo de Cirurgião-mor o Supplican-te vae registada adiante a folhas duzentas e no-venta e cinco.
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¦¦:>. Registo da Carta Patente do Capitão da
Artilharia provido na pessoa (de) José Ra=
bello por fallecimento de Manuel de Faria
Brandão.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto por fallecimento de
Manuel de Faria Brandão ficou vago o Posto de
Capitão de Artilharia desta Praça, e convém
provel-o em pessoa de valor, e muita experiência
daquella profissão, e uso da Artilharia respeitam
do eu o bem que estas partes, e sufficiencia con-
correm na de José Rabeilo, e a satisfação com

que constou haver servido a Sua Alteza de treze
annos dois mezes, e: doze dias, effectivos nesta
Praça: a saber dez annos, oito mezes, e dezeno-
ve dias na de Artilheiro, e dois annos cinco mezes
e vinte e três dias de Gentil-homem da Artilha-
ria que actualmente está exercendo com toda a -

satisfação esperando delle que nas obrigações
do dito posto se haverá muito conforme a con-
fiança que faço de seu procedimento. _ Hei por
bem de o eleger, e nomear (como em virtude da

presente elejo, e nomeio) Capitão de Artilharia
desta Praça no Posto que vagou pelo dito Ma-
nuel de Faria Brandão; e com elle haverá os
trinta cruzados que lhe tocam por mez emquan-
to servir com o dito Posto, e gosara de todas as
honras, graças, franquezas, preeminencias, pri-
vilegios isenções, e liberdades, que lhe tocam

podem e devem tocar aos mais Capitães de Ar-
' 

tilharia desta Praça, e de que gosava o dito seu
antecessor. Pelo que Ordeno.ao Tenente de Ge-
neral da Artilharia Luis Gomes de Bulhões lhe
•dê a posse, e juramento de que se fará assento
nas costas desta, e aos Officiaes maiores, e me-
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nores de Guerra deste Estado o hajam honrem
estimem, e reputem por tal Capitão da Artilharia,
e aos mais Officiaes, e Artilheiros delia façam
o mesmo, e todos os que forem inferiores seus
lhe obedeçam tão pontualmente como devem, esão obrigados, e ao Provedor-mor da Fazenda
Real deste Estado ordeno outrosim lhe faça as-sentar, e livrar, e pagar delia o referido soldo naforma que se pagava ao seu antecessor, e é es-tylo pagar-se aos mais Capitães da Artilharia
para firmeza do que lhe mandei passar a presentesub meu signal e sello de minhas armas a qual seregistara nos livros da Secretaria do Estado enos mais a que tocar. Antônio Carcia a fez nes-a Cidade do Salvador Bahia de Todos os San-tos em os vinte e oito dias do mez de Fevereiro
nardn V,V 

epSelscentos e «tenta coito. Ber-nardo Vieira Ravasco o fez escrever. Roque da
ReXtosTs0' 
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Registo da Carta Patente do Posto de
Gentill=hornem da Artilharia de&ta Praça

provido na pessoa de Manuel Velloso.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto pela promoção de José
Rabello ao Posto de Capitão da Artilharia desta
Praça ficou vago o de Gentil-homem delia, e
convém provel-o em pessoa de experiência da-
quella profissão: tendo eu consideração ao bem
que estas partes concorrem delle digo partes
concorrem na de Manuel Velloso, e a satisfação
com que tem servido a Sua Alteza de dezoito
annos um mez, e vinte e oito dias, effectivos a
esta parte; a saber quatorze annos se:'s mezes,
e quatorze dias de soldado nesta Praça, três
annos, e dezenove dias de sargento supra, e de
Artilheiro seis mezes, e vinte e seis dias: e a in-
formação que se me fez de seu procedimento, es-
perando delle que nas obrigações que lhe tocarem
se haverá muito conforme a confiança que delle
faço: Hei por bem de o eleger, e nomear (como
pela presente, elejo, e nomeio) Gentil-homem
da Artilharia desta Praça para que como tal o
seja use, e exerça assim, e da maneira que o fa-
zem os mais gentis-homens da Artilharia, e como
elles gosará de todas as honras, graças, franque-
zas, e liberdades que lhe tocam, podem, e devem

-tocar. Pelo que Ordeno ao Tenente de General
da Artilharia Luis Gomes de Bulhões, lhe dê a
posse, e juramento de que se fará assento nas
costas desta, e aos Officiaes da Artilharia, e Ar-
tilheiros, o hajam honrem, e estimem; e reputem
por tal Gentil-homem. E ao Provedor-mor da
Fazenda Real deste Estado lhe faça assentar
livrar, e pagar delia os vinte cruzados de soldo
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que ha de vencer por mez emquanto servir o
clito posto na forma que o fazia com seu anteces-
sor. Para firmeza do que lhe mandei passar a pre-
sente sub meu signal e sello de minhas armas a
qual se registará nos livros da Secretaria do Es-
tado, e nos mais a que tocar. Antônio Garcia a
fez nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos em os sete dias do mez de Dezembro-An-
no ele mil e seiscentos, e setenta e oito. Bernardo
Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da Costa
Barreto. Registada no livro quarto dos Registos
da Secretaria do Estado do Brasil a que toca a
folhas treze verso. Bahia e Dezembro sete de mil
e seiscentos, e setenta e oito. Ravasco. Despacho
do Provedor-mor. Registe-se, e forme-se seu as-
sento. Bahia e Dezembro sete de mil e seiscen-
tos; e setenta e oito. Antônio Lopes de Ulhôa.
Dei juramento, e posse ao Supplicante. Bahia
sete de Dezembro de mil e seiscentos, e setenta
e oito. Luis Gomes de Bulhões. Registou-se em
sete do clito mez, e anno, e se entregou á parte.

João Dias da Costa

Registo de um Alvará por que foi pro=vide Francisco de Souza por Mestre daCharrua Nossa Senhora da Visitação queveio de Moçambique.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa Fidalgo
OM^TA "?• Alteza Caleiro Professo da
£_rS „ ?*? a/° Proved°r-mor da Fazenda
FioÓ tu 

ad° d° Bra&il Pel° dit0 Se"h°r ete.Faço saber aos que este Alvará virem que por
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estar vago o Officio de Mestre da Charrua de
Sua Alteza invocação Nossa Senhora da Visita-
ção que está no Porto desta Cidade vinda de Mo-
çambique a Cargo do Capitão de mar, e Guerra
Francisco Rodrigues Lisboa para passar ao Rei-
no por fallecer na viagem o Mestre Antonio Ro-
drigues Raposo, e haver de se prover o dito Of-
ficio em pessoa que tenha as partes necessárias
para o exercer, e por que estas concorrem na de
Francisco de Souza que na mesma Charrua trás
praça de Marinheiro, e haver já sido Official em
Navios da Carreira da índia. Hei por bem de o
nomear Mestre da clita Charrua Nossa Senhora
da Visitação para deste Porto seguir viagem á
Cidade de Lisboa com o qual Officio haverá
quartéis, mantimentos, agasalhos, e liberdades
que por Regimento lhe tocam, e gosam os mais
Mestres da Carreira da índia, e se lhe dará jura-
mento de que se fará termo nas costas deste para
bem e verdadeiramente servir o dito Officio como
cumpre a serviço de Sua Alteza. Ordeno a todos
os Officiaes menores, e mais gente da obrigação
da dita Charrua lhe obedeçam conheçam, e re-
putem por tal; e ao Capitão de Mar e Guerra dei-
la faça cumprir este meu Alvará como nelle se
contém. O qual se registará nos Livros da Fa-
zenda deste Estado, e nos mais a que toca. Dado
nesta Cidade da Bahia aos oito dias doThez de
¦Fevereiro de mil e seiscentos e setenta e nove
annos. João Dias da Costa o fiz escrever. Anto-
nio Lopes de Ulhôa. E em dito lhe deu o Prove-
dor-mor o Juramento, e houve por mettido de
posse, como constou do termo feito nas costas do
dito Alvará. Antonio Lopes o fez, e se registou
em dez do dito mez, e anno.

João Dias da Costa*> 
i : > ¦
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Registo de um Alvará por que foi pro=
vido João Ribeiro em Guardião da Charrua
de Sua Alteza Nossa Senhora da Visitação
que veio de Moçambique.

\ O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa etc.
Faço saber aos que este Alvará virem que por
estar vago o Officio de Guardião da Charrua de
Sua Alteza Invocação Nossa Senhora da Visita-
ção que está no Porto desta Cidade vinda de Mo-
çambique a Cargo do Capitão de Mar, e Guerra
Francisco Rodrigues Lisboa para passar ao Rei-
no por fallecer na viagem o Guardião José da
Silva Guimarães, e haver de se prover o dito Of-
ficio em pessoa que tenha as partes necessárias
para o exercer, e por que estas concorrem na de
João Ribeiro que na mesma Charrua trás Praça
de Marinheiro, e haver já sido Official no Esta-
do da índia. Hei por bem de o nomear Guardião
da dita Charrua Nossa Senhora da Visitação
para deste Porto seguir viagem á Cidade de Lis-
boa com o qual Officio haverá o Ordenado, quar-tei.s, mantimentos, agasalhos, e liberdades quepor Regimento lhe tocam, e gosam os mais Guar-dioes da Carreira da índia, e se lhe dará paga-mento, de que se fará termo nas costas deste
para bem, e verdadeiramente servir o dito Offi-cio como cumpre ao serviço de Sua Alteza. Or-denoa todos os Officiaes menores, e mais genteda obrigação da dita Charrua o conheçam, e re-putem por tal, e ao Capitão de Mar e Guerra dei-Ia faça cumprir este meu Alvará como nelle se
ri.1T?1 f reg'Stará "0S Livros da Fazen-
neste Hrf I 
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maÍS a qUe tocar' Dad0nesta Cidade ela Bahia aos oito dias do mez deFevereiro Anno de mil e seiscentos, e setenta
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nove. João Dias da Costa o fiz escrever. Anto-
nio Lopes de Ulhôa. E em dito dia lhe deu o
Provedor-mor o Juramento houve por mettido de

posse, como constou do termo de posse digo do
termo feito nas costas do dito Alvará, e se regis-
toti em dez do dito mez, e anno acima, e se en-
tregou á parte.

João Dias da Costa

Registo de uma Provisão do Senhor
Mestre de Campo General por que teve por
bem prover a serventia do Officio de Prove=
dor da Fazenda Real da Capitania dos Ilhéos
na pessoa de Francisco Corrêa de Azevedo
por tempo de um anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a estar vaga a
serventia do Cargo de Provedor da Fazenda Real
da Capitania dos Ilhéos convir provel-a em pessoa
de sufficiencia, e partes, e concorrem estas na de
Francisco Corrêa de Azevedo esperando delle que
nas obrigações do dito Cargo se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o prover (como pela pre-
sente faço) da serventia do dito Cargo por tempo
de um anno emquanto Sua Alteza o houver assim
por bem, ou eu não ordenar outra cousa, e com
elle haverá o Ordenado (se o tiver) e todos os
mais proes, e precalços que direitamente lhe per-
tencerem, e costumavam gosar seus antecesso-
res. Pelo que ordeno ao Capitão-mor da dita Ca-
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pitania lhe dê a posse, e juramento de que se fará
assento nas costas desta, que para firmeza de
tudo lhe mandei passar sub meu signal, e sello de
minhas armas a qtiabse registará nos Livros da
Secretaria do Estado, e Fazenda Real delle, e
nos mais a que tocar daqueila Capitania, e se
guardará, e cumprirá tão pontual, e inteiramente
como nella se contém, sem duvida embargo, nem
contradição alguma constando haver primeiro
pago, o que desta dever á meia annata. Antônio
Garcia a fez nesta Cidade do Salvador Bahia' de
Todos os Santos em os* treze dias do mez de Fe-
vereiro Anno de mil e seiscentos, e. setenta e
nove. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto. Registada no livro
quinto dos Registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas cincoenta e sete verso.
Bahia, e Fevereiro treze de mil e seiscentos, esetenta e nove. Ravasco. Despacho do Provedor.
Cumpra-se e registe-se. Bahia e Fevereiro deze-sete de mil e seiscentos e setenta e nove. DeUlhoa. E se registou em dezesete do dito mez debevereiro do dito anno acima.

João Dias da Costa

Registo de Um Alvará por que foi provi*do de Piloto da Charrua de Sua Alteza Nos=
sa Senhora da Visitação qué veio de Mo=
çambique na pessoa de José Jorge.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa etc.Faço saber aos que este Alvará virem que por-quanto falleceu na viagem de Moçambique para
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esta Cidade o Piloto da Charrua de Sua Alteza
Nossa Senhora da Visitação de que é Capitão
de Mar, e Guerra Francisco Rodrigues Lisboa
havendo respeito ás boas partes ele José Jorge
natural de Lisboa Piloto da Carreira do Brasil, e
haver já servido no mesmo Officio em Náos de
Sua Alteza. Hei por bem, e serviço do dito Se-
nhor nomeal-o por Piloto da dita Charrua para
seguir viagem desta Cidade onde se acha para a
de Lisboa, e haverá por este Provimento todas as
suas liberdades, soldo, e mais proes .que lhe toca-
rem, e lhe será dado o juramento para que bem,
e verdadeiramente faça sua obrigação, e este se
registará nos Livros desta Provedoria-mor, e
nos mais onde tocar. Dado nesta Cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos em os quator-
ze de Fevereiro de mil e seiscentos, e setenta e
nove annos. João Dias da Costa Escrivão ela Fa-
zenda do Estado por Sua Alteza o fiz escrever.
Antônio Lopes de Ulhôa. E em dito dia lhe deu
o Provedor-mor Juramento, e houve por mettido
de posse como consta elo termo feito nas costas
do dito Alvará, e se registou em vinte do dito
mez, e anno, e se entregou á parte.

João Dias da Costa

Registo da Carta de Sua Alteza da
Propriedade dos Officios de Feitor e zelador
da Alfândega, e Guarda dos Livros dos Con=
tos, e Fazenda desta Cidade da Bahia na
pessoa de Christovão Jordão Maciel.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalem mar
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em África de Guine, e da Conquista navegação
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da In-
dia etc. Como Regente, e Governador dos ditos
Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta Mi-
nha Carta virem que por estarem vagos os Of-
ficios de Porteiro, e zelador da Alfândega ela
Cidade da Bahia, e Guarda dos Livros dos Con-
tos e Fazenda delia por fallecimento de Francis-
co Carvalho ultimo Proprietário que delles foi ele
que não ficaram filhos, e tendo respeito á. suffi-
ciência, e mais partes que concorrem na pessoa
de Christovão Jordão Maciel para bem poder
servir os ditos Officios, e ao Donativo que offe-
receu de cinco mil e quinhentos cruzados para o
soccorro das armas, e munições das Capitanias
que entregou á Ordem elo meu Conselho Ultra-
marino, e se carregaram em receita ao Thesou-
reiro delles João da Cunha de Abreu a folhas
cinco como se viu de um Conhecimento em forma
feito pelo Escrivão de seu cargo, e assignado porambos. Hei por bem fazer mercê ao dito Christo-
vão Jordão Maciel da Propriedade elos ditos Of-ficio mudando o nome que tinha de Porteiro
em Feitor, e zelador da dita Alfândega, e Güar-da dos livros dos Contos, e Fazenda delia paraque o sirva assim, e da maneira que o fazia odito Francisco Carvalho e que haja com elles oordenado que lhe tocar, e todos os proes, e pre-calços que direitamente lhe pertencerem; e le-
iSü? M?!° 
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elos Contos delia lhos deixem servir, e exercitar,
e haver o dito ordenado, proes, e precalços como
dito é de que se fará assento nas costas desta
Carta que per firmeza ele tudo lhe mandei passar
por mim' assignaela, e sellada com o meu sello

pendente, e elie jurará em minha Chancellaria
na forma do estylo, que cumprirá com as obriga-

ções dos ditos Officios, guardando em tudo meu
serviço, e direito ás partes de que apresentara
certidão; e esta mercê lhe faço com declaração,

que querendo-lhe eu tirar, ou extinguir os taes
Officios em algum tempo por qualquer causa

que seja, nem por isso Minha Fazenda lhe ficara
obrigada a satisfação alguma; e pagou ele novo
direito trinta e sete mil, e quinhentos reis que
se carregaram ao Thesoureiro delles Pedro Soa-
res a folhas trinta elo livro terceiro da sua recei-
ta, (sic) e a outra tanta quantia deu fiança no
livro dellas a folhas cento e noventa e oito verso
e esta se lhe passou por duas vias. Manuel Pi-
nheiro da Fonseca a fez em Lisboa a dezenove
de Novembro ele seiscentos, e setenta e oito an-
nos O Secretario André Lopes ela Lavra a fiz
escrever. Príncipe. Conde de Vai de Reis. Por
resolução de Sua Alteza ele quinze de Fevereiro
de seiscentos, e setenta e oito em Consulta do
Conselho Ultramarino de sete do dito mez, e an-
no, pagou oitocentos reis. Diogo Marchao Te-
mudo. Pagou seiscentos reis, e de avaliação qua-
tro mil, e quinhentos reis, e aos Officiaes sete-
centos, e setenta reis. Lisboa o primeiro de
Dezembro de seiscentos, e setenta e oito. Dom
Sebastião Maldonado. Jurou na Chancellaria na
forma costumada dito dia. Maldonado. Regista-
da na Chancellaria-mor do Reino, e Corte em o
Livro dos officios e mercês a folhas cento, e se-
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tenta. Manuel Rosa Rego. Fica assentada e pa-
gou quinhentos reis. João Alvares Soares da Vei-
ga de Avelar, e Taveira. Registada no Livro dos
Officios da Secretaria do Conselho Ultramarino a
folhas oitenta e duas em Lisboa o primeiro de
Dezembro de seiscentos e setenta e oito. André
Lopes da Lavra. Despacho do Senhor Mestre de
Campo General. Cumpra-se como Sua Alteza
manda, e registe-se nos Livres da Secretaria do
Estado, e nos mais a que tocar. Bahia e Feverei-
ro vinte sete de mil e seiscentos, e setenta e no-
ve. Roque da Costa Barreto. Registada no Livro
segundo dos Registos da Secretaria do Estado
do Brasil a que toca a folhas noventa e oito ver-
so. Bahia e Fevereiro vinte, e oito de mil e seis-
centos, e setenta e nove. Bernardo Vieira Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se,
e registe-se como Sua Alteza manda. Bahia, e
Fevereiro vinte e oito de mil e seiscentos, e se-
tenta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa.

Termo de posse.

Aos vinte e oito dias do mez de. Fevereiro
de mil e seiscentos, e setenta e nove annos nestaCidade do Salvador Bahia de Todos os Santosna Casa da Fazenda por Christovão Jardim (sic)Maciel provido por Sua Alteza que Deus Guardenos Officios conteúdos nesta Carta foi requeri-do ao Provedor-mor da Fazenda o Capitão An-tomo LopeS de Ulhôa lhe désse ^
Officios visto ter dado Juramento na Chancella-
dor Zt\T 

™ ° qne VÍSt0 Pd0 dit0 prove-dor-mor o houve por mettido de posse dos ditosOfficios como Sua Alteza ordena de que f z estetermo Jcao D,as da Co.ta Escrivão d\ Fazenda

: 6-i.-:
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do Estado pelo dito Senhor o escrevi, de Ulhôa.
Christovão Jordão Maciel. Antônio Lopes de
Ulhôa digo Antônio Lopes a registou em dito
dia mez, e anno acima, e se entregou ao dito pro-
vido.

João Dias da Costa

(Á margem): A folhas sete do livro segun-
do das Cartas de Sua Alteza está registada a
Carta do dito Senhor pela qual ordena ao Pro-
vedor-mor deixe apregoar as rendas Reaes pela
pessoa que o Proprietário em fronte apontar a
quem elle pagará do seu salário.

Registo de uma Provisão de Sua Alte=
za ha por bem que Antônio da Silva de Me=
nezes é a quem fez mercê do Posto de Ca=
pitão do Forte de Santo Antônio da Barra
desta Bahia.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito ao que se me representou por parte de
Antônio da Silva Menezes em razão ele se de-
clarar por equivocação na Patente que se lhe
passou do Posto de Capitão do Forte de Santo
Antônio do districto ela Bahia de Todos os San-
tos, e dos seus annexos Santa Maria, e São Dio-
go que era Antônio de Souza Menezes, e que
sem embargo desta duvida e por constar ser o
mesmo Antônio da Silva de Menezes a quem eu
havia provido no dito Posto lhe puzera o cum-
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pra-se o Governador Geral daquelle Estado Af-
fonso Furtado de Mendonça, e os Governadores
que por seu fallecimento lhe succederam da cita-
da equivocação na menagem que deu do dito
Posto, e recorrendo depois ao Mestre de Campo
Geral do dito Estado Roque da Costa Barreto
para que se lhe continuasse com pagamento do
seu soldo e mandando fazer todas as diligencias
necessárias por que se averiguou a equivocação
do nome lhe deferir que recorresse a mim para
lhe mandar supprir o erro da dita Patente, e ten-
do a tudo consideração. Hei por bem de declarar
que o dito Antônio da Silva de Menezes é a
quem fiz mercê do Posto de Capitão do Forte de
Santo Antônio do districto da Bahia, e dos seus
annexos Santa Maria e São Diogo, e não Anto-
nio de Souza de Menezes como por equivocação
se disse na Patente que se lhe passou do dito
Posto. Pelo que Maneio ao dito Mestre de Cam-
po General do Estado do Brasil, e ao Provedor-
mor de Minha Fazenda delle cumpram, e guar-dem a dita Patente muito inteiramente como
nella se contém, sem duvida alguma, e assimesta Provisão como nella se declara a qual vale-i-a como Carta sem embargo da Ordenação doLivro segundo titulo quarenta em contrario, e se
passou por três vias. Manuel Rodrigues de:Amonm a fez em Lisboa a dezoito de Nüvèní-bro de seiscentos setenta e oito. O Secretario
ríS" , vS, ,Laíra a fiz escrever. Príncipe,
da ri ,, riu6 

RelS- Presiâ^- Por despachodo Conselho Ultramarino de dezesete de Novem-
Maldo^rp405 f*. "^ * ^ Dom S^st&°
do Conlt TeSStada 

"0S LÍvros da Secretaria
uma en ti 

ltramann° a folhas duzentas euma em Lisboa vinte e nove de Novembro de

I '
'
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seiscentos e Setenta e oito. André Lopes da La-
vra. Temudo. Registada na Chancellaria-mor do
Reino digo da. Corte e Reino em o livro dos Of-
ficios, e mercês a folhas duzentas e sete verso.
Innocencio Corrêa de Moura. Cumpra-se como
Sua Alteza manda, e registe-se nos Livros da
Secretaria do Estado, e nos mais a que tocar.
Bahia e Março o primeiro de mil e seiscentos e
setenta e nove. Roque da Costa Barreto. Regis-
tada no segundo Livro dos Registos da Secreta-
ria do Estado do Brasil a que toca a folhas no-
venta e nove. Bahia e Março o primeiro de mil
e seiscentos e setenta e nove. Bernardo Vieira
Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Registe-
se nos Livros a que toca, e note-se em seu as-
sento. Bahia e Março dois de mil e seiscentos e
setenta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. Pan-
taleão Freire Porto a registou no mesmo dia e
era acima.

João Dias da Costa
i

(A' margem): A folhas cento e cincoenta^e
uma verso deste Livro está registada a Provisão
do Capitão Antônio da Silva de Menezes sobre a

qual se faz a declaração desta Provisão em fron-
te etc.

•I'/Ü'í.
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Registo de uma Provisão de Sua Alteza
por que ordena ao Provedor=mor da Fazen=
da do Estado do Brasil dê cada anno por
conta das rendas delia ao Secretario Manuel
Lopes da Lavra durante seu Provimento as
propinas, e ordinárias que se pagavam a seu
antecessor Manuel Barreto de São Payo.

Eu oPrincipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que por se
me representar por parte de Manuel Lopes da
Lavra a quem ora fiz mercê do Cargo de Secre-
tario do meu Conselho Ultramarino, que eu ti-nha ordenado por Regimento que nelle corressem
todos os negócios da Fazenda, Guerra, e Justiçatocante ás Conquistas dando-se-lhe em particu-lar todo o poder, e jurisdição que nellas tinha oDesembargador do Paço antes da criação domesmo Conselho, e que a elle Manuel Lopes daLavra como Secretario delle tocava e pertenciacobrar todas as propinas que os Tribunaes eleMinha Fazenda das partes Ultramarinas davamaos Secretários seus antecessores pedindo-meque para este effeito lhe mandasse passar Provi-sao. Hei por bem e Mando ao Provedor-mor deMinha Fazenda do Estado do Brasil que ora é eao diante for dê digo e ao diante for que dê cadaanno por conta das rendas delia ao dito Manuel-Lopes da Lavra durante seu Provimento as pro-
e"n^', i-H ,'narÍaS-qUe lhe tocarem na qualidade,e quantidade que é estylo, assim como se paga-vam a seu antecessor Manuel Barreto de SãoFayo as quaes começará a vencer desde o pri-
cemn°< .? |teCbr° 

deSte presente ann° ^ seis-centos e setenta e oito, e por esta Minha Provi-
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são que se registará nos Livros da Fazenda da
Cidade da Bahia com conhecimentos do dito Ma-
nuel Lopes da Lavra, ou de seus procuradores
será levado em conta ao Thesoureiro, ou rece-
bedor as quantias que assim lhe pagarem das di-
tas suas propinas; E esta se cumprirá muito in-
teiramente, como nella se contém, sem duvida
nem contradição alguma; e não passará pela
Chancellaria, e valerá como Carta sem embargo
elo Livro segundo títulos trinta e nove, e quaren-
ta em contrario, e se passou por duas vias. Ma-
nuel Rodrigues de Amorim a fez em Lisboa a
vinte de Outubro de seiscentos, e setenta e oito.
O Secretario André Lopes da Lavra a fiz escre-
ver. Príncipe. Conde de Vai de Reis. Presidente.
Primeira Via. Por despacho do Conselho Ultra-
marino a folhas cento noventa e nove verso digo
do Conselho Ultramarino de treze de Outubro de
seiscentos, e setenta e oito. Registada nos Li-
vros da Secretaria do Conselho Ultramarino a
folhas cento e noventa e nove verso em Lisboa
vinte e dois de Novembro de seiscentos e seten-
ta e oito. André Lopes da Lavra. Despacho elo
Provedor-mor. Cumpra-se, e registe-se. Bahia e
Fevereiro vinte e oito de mil e seiscentos seten-
ta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. Pantaleão
Freire Porto a registou em três de Março de
seiscentos setenta e nove.

João Dias da Costa

(A* margem): Houve pagamento André
Lopes da^ Lavra por seu Procurador o Conego
José Ferreira no Thesoureiro Geral Francisco
da Costa Azere de 4O$00O de um anno do pri-
meiro de Setembro de 1678 até o ultimo de Agos-
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to de 1679 por mandado registado a folhas 104
do Livro 15. Bahia 19 de Fevereiro de 1680.
Costa.

Houve pagamento André Lopes da Lavra
por seu Procurador o Capitão João de Couros
Carneiro no Thesoureiro Geral Francisco da
Costa Azere de 80$000 reis de dois annos do pri-
meiro de Setembro de 679 até o ultimo de Agos-
to de 681 por mandado registado a folhas 259
do Livro 15. Bahia 10 de Abril de 1682. Amaral.

Houye pagamento André Lopes da Lavra
por seu Procurador o Capitão João de Couros
Carneiro no Thesoureiro Geral Antônio de Al-
meida Pinto 80$000 reis de deis annos do primeiro
de Setembro de 681, e acabaram em o ultimo de
Agosto de 683 por mandado registado a folhas
126 do Livro 16. Bahia 4 de Agosto de 684. Ama-
ral.

Houve pagamento André Lopes da Lavra
por seu Procurador João de Couros Carneiro no
Thesoureiro Geral Antônio de Almeida Pinto de
40$000 reis de um anno que começou no primeiro
de Setembro de 1684 até o ultimo de Agosto de
1685 por mandado registado no Livro 16 a folhas
216. Bahia e Outubro o ultimo de 1685.

Houve pagamento André Lopes da Lavra
por seu Procurador João de Couros Carneiro no
Thesoureiro Geiyil Antônio de Almeida Pinto de
40$000 reis de um anno que começou no primeirode Setembro de 1685 té o ultimo de Agosto de
1686 por mandado registado no primeiro de Se-
tembro de 1685 té o ultimo de Agosto de 1686
por mandado registado no Livro 17 a folhas
170. Bahia e Outubro 9 de 1686.

Houve pagamento André Lopes da Lavra
por seu Procurador João de Couros Carneiro no
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Thesoureiro Geral o Capitão Balthazar Carvalho
da Cunha de 60$000 de um anno e meio que come-
çou em o primeiro de Setembro de 686 e acabou
em o ultimo de Fevereiro de 688 a razão de
40$000 reis por anno por mandado registado no
Livro 17 a folhas 133. Bahia e Junho 2 de 1688.
Amaral.

Houve pagamento André Lopes da Lavra
por seu Procurador João de Couros Carneiro no
Thesoureiro Geral Balthazar Carvalho da Cunha
de 80$000 reis de dois annos que começou do pri-
meiro de Março de 688 e acabou em o ultimo de
Fevereiro de 1690 a razão de 40$000 reis por
anno por mandado registado no Livro 18 a folhas
31 verso. Bahia 31 de Agosto de 1690. Amaral.

Passam as verbas no fim do livro.

Registo da Carta Patente do Capitão-
maior da Capitania do Rio Grande provido
na pessoa de Geraldo de Uzuni.

4

. .:. Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto por fallecimento de
Francisco Pereira Guimarães ficou vago o posto
de Capitão-mor da Capitania do Rio Grande, e
convém provel-o em pessoa de valor, pratica da
disciplina militar, e experiência da Guerra: tendo
eu consideração ao bem que todas estas partes
concorrem na de Geraldo Uzuni, e a satisfação
com que tem servido a Sua Alteza desde dez de
Junho de seiscentos, e sessenta e três com inter-
polação até o'presente em praça de soldado de
cavallos, Furriel e Tenente pago de uma Com-
panhia de Cavallos da Corte, e ultimamente de
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Capitão de Minha Guarda neste Estado dos
quaes foram, effectivos quatro annos sete me-
zes e cinco dias na Provincia do Alentejo três
annos, e sete dias, no Regimento da Cavallaria
da Corte dez mezes, e vinte dias no referido Pos-
to de Capitão da Guarda achando-se nas occa-
siões que no decurso do dito tempo se offerece-
ram principalmente no recontro que se teve com
a Cavallaria do inimigo: na peleja que se teve
com o seu exercito na Ribeira do Degebe, e res-
tatiração de Évora, Batalhas do Amexial, e Mon-
tes Claros, e no trabalho das fortificações que se
fizeram, aproxes e mais occtipações que se lhe
encarregaram do serviço de Sua Alteza lhe pas-
sar em minha Companhia a continuar o Real ser-
viço neste Estado onde actualmente está exer-
cendo o dito Posto, procedendo sempre com
grande valor, zelo, do serviço de Sua Alteza, e
pontualidade de suas obrigações: esperando delle
que nas do Governo daquella Capitania se have-
rá com toda a prudência, e muito conforme a
confiança que faço de seu merecimento. Hei porbem de o eleger, e nomear (como em virtude da
presente elejo, e nomeio) Capitão-mor da clita
Capitania do Rio Grande para que o seja use e
exerça com todas as honras, graças, franquezas.
preeminencias, privilégios, isenções, e liberdades,
jurisdição, poder, e faculdade que tocam, e de
que gosaram todos os seus antecessores em ra-zao do dito Posto; e como elles haverá o soldo,e mais proes, e precalços que lhe pertencerem, e oexercera emquanto Sua Alteza o houver assim
por bem ou este Governo não ordenar outracousa. Pelo que o hei por mettido de posse fazen-do primeiro preito, e menagem, e dado o jura-mento nas minhas mãos na forma costumada de
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e^ue se fará assento nas costas desta: e ordeno
a todos os Officiaes-maiores de Guerra, e Minis-
tros da Fazenda, e Justiça deste Estado, o hajam
honrem, estimem, e reputem por tal Capitão-mor
da dita Capitania, e aos Officiaes da Câmara,
Provedor da Fazenda, Sargento-maior, Capitães
de Infantaria da Ordenança, nobreza, e povo
delia façam o mesmo, e obedeçam, cumpram, e
guardem todas suas ordens de palavra ou por es-
cripto tão pontual, e inteiramente como elevem, e
são obrigados e ao Provedor-mor da Fazenda
Real deste Estado ordeno outrosim lhe mande
assentar o dito soldo na forma que é estylo, e ao
daquella Capitania lhe faça pagar e aos Offi-
ciaes a que toca lho paguem com effeito. Para fir-
meza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal, e sello de minhas armas a qual se
registará nos Livros da Secretaria do Estado,
Fazenda Real delle, e nos mais a que tocar da-
quella Capitania. Antônio Garcia a fez nesta
Cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
em os sete dias do mez de Janeiro Annode mil e
seiscentos e setenta e nove. Bernardo Vieira Ra-
vasco o fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Sello. Registada no Livro quarto dos Registos
da Secretaria elo Estado do Brasil a folhas quin-
ze verso. Bahia e Janeiro sete de mil e seiscen-
tos setenta e nove. Ravasco. Em o ultimo dia de
Fevereiro deste presente anno de mil e seiscen-
tos e setenta e nove nesta Cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos, e Paços donde vive o
dito Roque da Costa Barreto Mestre de Campo
General deste Estado General deste Estado (sic)
do Brasil com jurisdição de Governador, e Capi-
tão Geral delle fez preito, menagem em suas
mãos, e deu juramento na forma que e uso, e
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costume nos Reinos de Portugal pela Capitania
do Rio Grande o Capitão-mor Geraldo Uzuni
provido pela Patente retro escripta, sendo Padri-
nhos como Testemunhas o sargento-maior Fran-
cisco de Brá Cavalleiro da Ordem de Christo, e o
Capitão Antônio Corrêa Pinto Engenheiro des-
ta Praça, e das mais do sul: E eu Bernardo Vieira
Ravasco Fidalgo da Casa de Sua Alteza Secre-
tario do Estacio e Guerra do Brasil que a dita
menagem tomei, e fez este assento que firmei
no mesmo dia mez, e anno. Bernardo Vieira Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor. Registe-se
nos Livros a que teca. Bahia e Janeiro dez de
mil e seiscentos e setenta e nove. Antônio Lopes
de Ulhôa. Pantaleão Freire do Porto a registou
em três de Março do dito anno de seiscentos e
setenta e nove.

João Dias da Costa

(A' margem): Por certidão de Antônio Lo-
pes Lisboa Escrivão da Câmara da Capitania do
Rio Grande Justificada pelo Tabellião José
Martins de Moraes que tenho em meu poder cons-
ta que o Capitão-mor Geraldo de Asuni tomou
posse na dita Capitania em 6 do mez de Abril
de 1679 á qual me reporto. Bahia 20 de Julho de
679. Costa.

Constou por certidão de Antônio Lopes
Lisboa Escrivão da Câmara da Capitania do Rio
Grande e Justificada pelo Tabelião José Martins
de Moraes que entregara o Governo da dita Ca-
pitania aos Officiaes da Câmara delia em três
de Setembro de 1681 á qual me reporto. Bahia
4 de Dezembro de 1682. Amaral.

Passei fé de officios registada no Livro pri-meiro a folhas 88. ,;
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Registo de um Alvará por que foi provi-
do Manuel Francisco Canastra no Officio de
Carpinteiro da Charrua de Sua Alteza Nos=
sa Senhora da Visitação.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa etc. Por-
quanto falleceu na viagem o Mestre,Carpinteiro
da Charrua de Sua Alteza Nossa Senhora da Vi-
sitação que veio a esta Praça da Fortaleza de
Moçambique a Cargo do Capitão Francisco Ro-
drigues Lisboa e ser necessário Official de Car-
pinteiro para a dita Charrua seguir viagem des-
te Porto para o de Lisboa. Hei por bem e ser-
viço de Sua Alteza prover a Manuel Canastra
Mestre de Carpinteiro pela boa informação que
tenho de sua pessoa, e experiência, e pratica nes-
te Officio per Carpinteiro da mesma Charrua
Nossa Senhora da Visitação para seguir viagem
para a Cidade de Lisboa; e haverá com o dito
Provimento todas as suas liberdades soldos, e
mais proes, e precàlços que por razão do dito Of-
ficio lhe tocarem, e se lhe dará o juramento para
que bem faça seu officio, e este se registará nos
Livros da Fazenda Real desta Provedoria-mor e
nos mais a que tocar, por bem do que lhe mandei
passar o presente Alvará por mim assignado na
Bahia em os seis dias do mez de Março de mil e
seiscentos, e setenta e nove annos. João Dias da
Costa Escrivão da Fazenda Real do Estado do
Brasil por Sua Alteza que Deus Guarde o escre-
vi. Antônio Lopes de Ulhôa. Em sete do dito
mez, e lhe deu o Juramento como consta do ter-
mo feito nas Costas do dito Alvará, e se regis-
tou em dito dia e se entregou á parte.

João Dias da Costa
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costume nos Reinos de Portugal pela Capitania
elo Rio Grande o Capitão-mor Geraldo Uzuni
provido pela Patente retro escripta, sendo Padri-
nhos como Testemunhas o sargento-maior Fran-
cisco de Brá Cavalleiro da Ordem de Christo, e o
Capitão Antônio Corrêa Pinto Engenheiro des-
ta Praça, e das mais do sul: E eu Bernardo Vieira
Ravasco Fidalgo da Casa de Sua Alteza Secre-
tario elo Estado e Guerra do Brasil que a dita
menagem tomei, e fez este assento que firmei
no mesmo dia mez. e anno. Bernardo Vieira Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor. Registe-se
nos Livros a que teca. Bahia e Janeiro dez de
mil e seiscentos e setenta e nove. Antônio Lopes
de Ulhôa. Pantaleão Freire do Porto a registou
em três ele Março do dito anno de seiscentos e
setenta e nove.

João Dias da Costa

(A' margem): Por certidão de Antônio Lo-
pes Lisboa Escrivão da Câmara ela Capitania do
Rio Grande Justificada pelo Tabellião JoséMartins de Moraes eme tenho em meu poder cons-
ta que o Capitão-mor Geraldo de Asuni tomou
posse na dita Capitania em 6 do mez de Abril
de 1679 á qual me reporto. Bahia 20 de Julho ele
679. Costa.

Constou por certidão de Antônio Lopes
Lisboa Escrivão da Câmara da Capitania do Rio
Grande e Justificada pelo Tabelião José Martins
de Moraes que entregara o Governo da dita Ca-
pitama aos Officiaes da Câmara delia em trêsde Setembro de 1681 á qual me reporto. Bahia4 de Dezembro de 1682. Amaral.

¦ Passei fé ele officios registada no Livro pri-meiro a folhas 88.
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Registo de um Alvará por que foi provi-
do Manuel Francisco Canastra no Officio de
Carpinteiro da Charrua de Sua Alteza Nos-
sa Senhora da Visitação.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa etc. Por-
quanto falleceu na viagem o Mestre .Carpinteiro
da Charrua de Sua Alteza Nossa Senhora da Vi-
sitação que veio a esta Praça da Fortaleza de
Moçambique a Cargo dc Capitão Francisco Ro-
drigues Lisboa e ser necessário Official de Car-
pinteiro para a dita Charrua seguir viagem des-
te Porto para o de Lisboa. ííei por bem e ser-
viço de Sua Alteza prover a Manuel Canastra
Mestre de Carpinteiro pela boa informação que
tenho de sua pessoa, e experiência, e pratica nes-
te Officio per Carpinteiro da mesma Charrua
Nossa Senhora da Visitação para seguir viagem
para a Cidade de Lisboa; e haverá com o dito
Provimento todas as suas liberdades soldos, e
mais proes, e precalços que por razão do dito Of-
ficio lhe tocarem, e se lhe dará o juramento para
que bem faça seu officio, e este se registará nos
Livros da Fazenda Real desta Provedoria-mor e
nos mais a que tocar, por bem do que lhe mandei
passar o presente Alvará por mim assignado na
Bahia em os seis dias do mez de Março de mil e
seiscentos, e setenta e nove annos. João Dias da
Costa Escrivão da Fazenda Real do Estacio do
Brasil por.Sua Alteza que Deus Guarde o escre-
vi. Antônio Lopes de Ulhôa. Em sete do dito
mez, e lhe deu o Juramento como consta do ter-
mo feito nas Costas do dito Alvará, e se regis-
tou em dito dia e se entregou á parte.

João Dias da Costa
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Registo de um Alvará por que foi pro=

vido de Capellão do Galeão Bom Jesus de
São Domingos o Padre Thomé Corrêa de
Souza.

O Capitão Antônio Lopes cie Ulhôa etc. Por-
quanto o Padre Frei Francisco da Esperança que
veio da índia por Capellão do Galeão Bom Jesus
de São Domingos a Cargo do Capitão de Mar, e
Guerra André da Silva se embarcou na frota pas-
sada para o Reino, e ser necessário Capellão para
administrar os Sacramentos á gente do dito Ga-
leão que está neste Porto para seguir viagem
para Lisboa; havendo respeito ás boas partes e
virtudes do Padre Thomé Corrêa de Souza Cie-
rigc do habito de São Pedro. Hei por bem digo
hei por serviço de Sua Alteza de nomear por Ca-
pellão do dito Galeão Bom Jesus de São Domin-
gos ao dito Padre Thomé Corrêa de Souza, e
como tal haverá o provimento, soldo, e mais
proes que por razão da dita Capellania lhe tocar,
com declaração que começará a vencer do dia
que partir desta Cidade: pelo que lhe mandei
passar o presente Alvará por mim assignado na
Bahia aos sete dias do mez de Março Anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil e seiscentos, e setenta e nove. João Dias da
Costa Escrivão da Fazenda do Estado por Sua
Alteza que Deus Guarde o escrevi. Antônio Lo-
pes de Ulhôa, e se registou em oito do dito mez
e anno acima, e se entregou á parte.

João Dias da Costa
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!-íi Registo da Carta Patente do Posto de
Capitão da Guarda do Mestre de Campo
General, e Governador deste Estado Roque
da Costa Barreto provido na pessoa do Al=
feres João Pereira Pestana.

Roque da Costa Barreto elo Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto pela promoção de
Geraldo de Uzuni ao Posto ele Capitão-mor da
Capitania do Rio Grande ficou vago o de Capi-
tão de Minha Guarda, e convém provel-o em
pessoa de valor pratica da disciplina militar, e
experiência da Guerra. Tendo eu consideração
ao bem que todas estas qualidades concorrem
na do Alferes João Pereira Pestana, e aos annos
que tem servido a Sua Alteza passando a este
Estado a continuar o mesmo serviço; esperando
delle nas obrigações do elito posto se haverá
muito conforme a confiança que faço de seu pro-
cedimento. Hei por bem de o eleger, e nomear
(como em virtude da presente elejo, e nomeio)
Capitão de minha Guarda para que o seja use
e exerça cem todas as honras, graças, franque-
zas preeminencias, privilégios, isenções, e liber-
elades que lhe tocam podem, e elevem tocar aos
mais Capitães da Guarda, e em especial aos que
hão sido deste Estado, havendo, e gosando como
elles do ordenado e bem assim de todos os mais
proes, e precalços que direitamente lhe perten-
cerem e costumava gosar seu imediato anteces-
sor. Pelo que o hei por mettido de posse, e orde-
no ao Secretario do Estado e Guerra lhe dê o ju-
ramento de que se fará assento nas costas des-
tã; e aos Officiaes, maiores de Guerra, Fazenda,
e Justiça deste Estado o hajam, honrem, esti-
mem, e reputem por tal Capitão de minha Guar-

hp-k ;¦'¦.¦'•¦; ¦i'.í.v-.-",
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da, e aos Officiaes e soldados delia mando façam
o mesmo, e obedeçam, cumpram, e guardem
todas suas ordens de palavra, ou por escripto
tão pontual, e inteiramente como devem, e são
obrigados, e se fossem minhas próprias. E ao
Provedor-mor da Fazenda Real deste Estado
ordeno outrosim lhe faça assentar em folha o or-
denaelo que vencia, e ser-lhe-á pago assim, e da
maneira que se pagava ao dito seu antecessor
emquanto servir com o dito posto. Para firmeza
do que lhe mandei passar a presente sub meu
signal e sello de minhas armas a qual se regis-
tara nos Livros da Secretaria do Estado, e nos
mais a que tocar. Antônio Garcia a fez nesta Ci-
dade elo Salvador Bahia de Todos os Santos em
os oito dias elo mez de Março Anno de mil e seis-
centos e setenta e nove. Bernardo Vieira Ravas-
co a fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Sello.
Registada no livro cmarto dos Registos da Se-
cretaria do Estado do Brasil a que toca a folhas
dezenove. Bahia e Março oito de mil e seiscen-
tos, e setenta e nove. Ravasco. Deu juramentoem minhas mãos. Bahia e Março nove de mil e
seiscentos e setenta e nove. Bernardo Vieira Ra-
vasco. Despacho elo Provedor-mor. Registe-se e
se forme seu assento. Bahia e Março nove de mil
e seiscentos e setenta e nove. Antônio Lopes deUlhôa. Antônio Lopes a registou em dito diamez, e anno e se entregou á parte. ..,-, ¦

João Dias da Costa
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Registo de uma Carta Patente de Sua
Alteza por que fez mercê a Antônio de Bar=
ros de uma Companhia de Infantaria que
vagou por fallecimento de Paulo Machado
de Vasconcellos.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalem-mar
em África de Guiné, e da Conquista Navegação,
e Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da
índia etc. Como Regente e Governador dos di-
tos Reinos e Senhorios. Faço saber aos que esta
Minha Carta Patente virem eme tendo respeito
a Antônio de Barros me ter servido, effectiva-
mente desde o anno de seiscentos cincoenta, e
cinco até o presente nas fronteiras do Alentejo,
e Armadas da Costa em Praça de soldado, Cabo
de Esquadra, Sargento, e Alferes vivo e refor-
mado embarcando-se no decurso do referido
tempo na Armada que foi ás Ilhas a buscar as
Naus da índia, a cargo do General o Conde de
Villa Pouca: no soccorro que foi a Tangere com
o Governador o Conde da Ericeira em o anno de
seiscentos cincoenta e seis; e no mesmo anno se
embarcar na armada que foi buscar a frota: no.
anno de seiscentos cincoenta e sete se achar na
campanha de Olivença avançada de Badajós res-
tauração de Mourão, e aproxes daquella praça
na campanha de Badajós ataques, e baterias do
Forte de São Miguel no sitio de Elvas; e em
seiscentos e sessenta ir em uma caravella ao
Porto buscar a Náu Nossa Senhora da Ajuda, e
sendo nomeado Alferes de Auxiliares se achar
na campanha de Jerumenha; e passando a Al-
feres' pago na restauração de Évora na campa-
«ha de Valença até ser rendida; na batalha de

J. ii:
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Montes Claros; e no anno de seiseentos sessen-
ta e sete sahir de Armada a correr a costa; e no
anno de seiseentos sessenta e nove na que foi á
Ilha Terceira, e dahi passar a Leorne com o Em-
baixador o Marquez das Minas, e em seiseentos
setenta e dois na Armada que sahiu a correi1 a
costa em busca das Naus da índia, e depois ir a
Pedreneira a buscar um patacho, e recolhendo
neste Rio tornar á Ilha da Madeira com o Gover-
nador João de Saldanha, e em seiseentos setenta
e quatro comboiou um navio até Terceira, e no
seguinte uma Náu ela índia até a ela Madeira,
e ele volta comboiar seis Navios elo Brasil que es-
tayam em Rios, e peleja nesta occasião com uma
Náu de Turcos, e ultimamente se embarcar na
Armada que foi ao mar Mediterrâneo no mesmo
anno, e se achar no fazer dar á costa na de Sar-
zel duas Naus de Turcos procedendo em tudo
com muita satisfação. E por esperar do dito An-tonio ele Barros que da mesma maneira me ser-virá daqui em diante em tudo o de que for encar-regado conforme a confiança que faço de sua
pessoa. Hei por bem de lhe fazer mercê ela Com-
panhia de Infantaria que na Bahia de Todos osSantos vagou por fallecimento ele Paulo Macha-elo ele Vasconcelíos do Terço elo Mestre ele Caní-po Pedro Gomes com a qual haverá o soldo quelhe tocar pago na forma ele minhas ordens; e go-sara de todas as honras, privilégios, isenções,fra. quezas, e liberdades que em razão do ditoposto lhe tocarem Pelo que Mando ao Mestre

ao díínT Í'6'-'1"3,1 
áZ Estad° do Brasil conheçaao dito Antônio de Barros por Capitão da dita
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que em tudo lhe obedeçam, e cumpram suas ar-
dens de palavra, e por escripto como devem e
são obrigados, e por esta o hei por mettido de
posse do dito posto, e elle jurará em Minha
Chancellaria na forma costumada de que se fará
assento nas costas desta Carta, que por firmeza
de tudo lhe mandei passar por mim assignada,
e sellada com o sello grande de Minhas Armas.
Dada na Cidade de Lisboa aos dezesete dias do
mez de Setembro Antônio Se.rrão de Carvalho
a fez Anno do Nascimento de Nosso Senhor Je-
sus Christo de mil e seiscentos, e setenta e oito.
André Lopes da Lavra a fiz escrever. Príncipe.
Por resolução de Sua Alteza de seis de Agosto
de sèsiscentcs, e setenta e oito em consulta do
Conselho Ultramarino de oito de Junho do dito
anno. Pagou quatro mil reis. Diogo Machado
Temudo. Pagou quinhentos e quarenta reis, e
aos Officiaes quinhentos, e vinte quatro reis.
Lisboa vinte e dois de Outubro de seiscentos, e
setenta, e oito. Dom Sebastião Maldonado. E ju-
rou na forma do estylo. Maldonado. Registada
nos livros de Officios da Secretaria do Conselho
Ultramarino a folhas setenta e seis em Lisboa
vinte e seis de Outubro de seiscentos, e setenta
e oito. Antônio Lopes da Lavra. Note-se em seu
assento. Lisboa dois de Janeiro de seiscentos, e
setenta e nove. Paes. A folhas vinte, e cinco ver-
so da lista por onde.é soccorrida a Companhia do
Capitão Simão Martins Laboreiro de que é Te-
nente Coronel Miguel Carlos de Taveira. Conde
de São Vicente. E fica notada esta Patente, e
dada baixa ao dito Alferes reformado Antônio
de Barros em dois de Janeiro de seiscentos, e
setenta e nove conforme ao despacho acima do
Provedor dos Armazéns. Lisboa dois de Janeiro



'ItV' J • I «

- 
¦ ¦ 

-;.¦¦ ¦ 
¦¦. 

... 
¦..'-¦¦ 

-

-106 —

de mil e seiscentos e setenta e nove. Felipe de
Padilha de Miranda.

:í: u POSTILLA t.';j.'

Hei por bem que Antônio de Barros a quemfiz mercê pela Patente acima escripta de uma
Companhia de Infantaria na Bahia de Todos os
Santos vença por ajuda de custo o soldo de Ca-
pitão da mesma Companhia desde o dia que se
embarcar nesta Corte para a Bahia, e com isso
cumpra a dita Patente inteiramente como nella
se contém sem duvida alguma;, e assim esta
Postula como nella se declara a qual valerá como
Carta sem embargo da Ordenação do livro se-
gundo titulo quarenta em contrario. Antônio
Serrão de Carvalho a fez em Lisboa a vinte e se-te de Janeiro de seiscentos, e setenta e nove. OSecretario Antônio Lopes da Lavra a fiz escre-ver. Principe. Conde de Vai de Reis. Na Postula.Apostilla. Por resolução de Sua Alteza de vintee quatro de Janeiro de seiscentos e setenta e no-ve em consulta do Conselho Ultramarino de setecio dito mez, e anno. Diogo Machado Temudo.Pagou quarenta reis, e aos Officiaes cem reisLisboa sete de Fevereiro de seiscentos, e seten-ta e nove. Dom Sebastião Maldonado. Regis-tada a Postilla á margem ela carta a folhas se-tenta e cinco em Lisboa sete de Fevereiro de
I?vCr?nS' 
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gistos digo e setenta e nove. Bernardo Vieira
Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Registe-
sé nos livros da Fazenda a que toca. Bahia e
Abril dezesete de mil e seiscentos e setenta e no-
ve. Antônio Lopes de Ulhôa. Antônio Lopes a
registou em dezoito de Abril de mil e seiscentos,
e setenta e nove e se entregou ao dito Capitão.

.Jí-i João Dias da Costa
:o-

Registo de um Alvará de Sua Alteza
por que faz mercê a Sebastião da Rocha Pi=
ta supprir o tempo que lhe falta para o que
dispõe o Regimento para poder occupar o
posto de Alferes.

i Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que este meu Alvará virem que por se me
representar por parte de Sebastião da Rocha
Pita que havia mais de dois annos que estava
servindo de soldado pago na Praça da Bahia, e
lhe faltavam os mais que dispõe o Regimento
para poder servir de Alferes; e tendo eu respei-
to a ser sobrinho do Desembargador João da Ro-
cha Pita, que ora anda em diligencias de meu
serviço no districto do Rio de Janeiro. Hei por
bem de dispensar com elle no tempo que lhe fal-
tar para exercer o dito Posto de Alferes. Pelo
que Mando ao Provedor-mor de Minha Fazenda
do Estado do Brasil que apresentando-lhe o dito
Sebastião da Rocha Pita o Numeramento do di-
to Posto de Alferes lhe faça assentar Praça, e
vencer o soldo que com elle lhe tocar, sem em-
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bargo de não ter os annos que dispõe o Regi-
mento das fronteiras constando primeiro haver
sido os. dois annos primeiros digo os dois annos
referidos. E este Alvará se cumprirá inteiramen-
te como nelle se contém que valerá como Carta
sem embargo da Ordenação do livro segundo ti-
tulo segundo digo da Ordenação do livro segun-
do titulo quarenta em contrario, e se passou porduas vias. Manuel Rodrigues de Amorim o fez
em Lisboa a quinze de Janeiro de seiscentos, e
setenta e nove. O Secretario André Lopes da
Lavra o fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai de
Reis. Por resolução de Sua Alteza de sete de
Outubro de seiscentos, e setenta e oito, em con-
sulta do Conselho Ultramarino de três do dito
mez e anno. Diogo Machado Temudo, Pagou
quinhentos e quarenta aos officiaes trezentos, e
quarenta reis. Lisboa sete de Fevereiro de seis-centos e setenta e Jiove. Dom Sebastião Maldo-nado. Registado nos livros da Secretaria do Con-selho Ultramarino a folhas duzentas, e sete emLisboa sete de Fevereiro de seiscentos, e seten-ta e nove. André Lopes da Lavra. Despacho doProvedor-mor. Registe-se e sente-se-lhe a Pra-
ça. bania e Abril dezeseis de mil e seiscentos esetenta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. Amtomo Lopes o registou em dezenove de Abril dodito anno, e se entregou á parte.

João Dias da Costa "
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Registo da Carta Patente de Sua Alte=
za por que faz mercê a Manuel de Abreu
Soares do cargo de Capitão=mor da Capita
nia de Sergipe de EURei por tempo de três
annos.

..Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, dos Algarves daquem, e dalém-mar em
África de Guiné, e da Conquista Navegação e
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da
índia etc. Como Regente, e Governador dos di-
tos Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta
Minha Carta Patente virem que tendo respeito
aos serviços de Manuel de Abreu Soares feitos
nas guerras do Brasil por espaço de vinte e um
annos dez mezes, e três dias desde o primeiro
de Agosto de seiscentos, e trinta e oito até dez
de Fevereiro de seiscentos e sessenta e um em
praça de soldado, Cabo de Esquadra, Sargento,
Alferes, Capitão de Infantaria, e Capitão-mor
da Capitania do Rio Grande achando-se em Per-
nambuco na entrada que se fez pela campanha do
Inimigo, e no encontro que com elle se teve no
Engenho* de Santo André na peleja que houve
com o Conde de Nazao á vista do quartel do Por-
to Calvo vindo-o sitiar nas jornadas que se fize-
ram á Capitania de Sergipe cie El-Rei, e ás es-
tancias fronteiras do Inimigo para se evitarem
as hostilidades aonde assistiu oito mezes tendo
com elle alguns encontros na marcha que se fez
pela campanha passando o Rio de São Francisco
a nado indo muitas vezes tomar mantimentos ás
povoações do inimigo, e incorporando-se no Rio
de Una com o Mestre de Campo Luiz Barbalho
Bezerra em vir soccorrer a Bahia assistindo nos
postos dé maior perigo digo de maior risco, e
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marchando na dianteira ficando no Rio Real de
guarda aos moradores que se tinham retirado
digo que se vinham retirando ajudando a passar
muita Infantaria ao Rio de São Francisco digo
Infantaria no Rio de São Francisco, e passando
a Pernambuco no anno de seiscentos, e sessen-
ta e cinco, se achar no assalto que se deu a vinte
e cinco Flamengos, e índios na Freguezia de São
Lourenço que foram mortos a espada na pelejado Tabocal em que o inimigo perdeu muita gen-te governando a Companhia de que era Alferes
assistindo na vanguarda na peleja que houve na
varge de Capibatibe; no render ele uma casa for-
te com duzentos e treze Flamengos, em que en-
traram pessoas de Postos; e o Governador das
armas, e o dos índios na peleja que se teve na
estância fronteira á força dos afogados sahindo
ferido de uma oelourada na perna esquerda de
que sua vida correu muito risco; na emboscada
que se fez ao inimigo entre a força dos afogados
e cinco pontas em que se lhe matou e aprisionou
alguma gente indo reconhecer o posto com muitotrabalho, e risco fazendo retirar ás pelouradas osoccorro do inimigo; nas marchas que se fez ásCapitanias do Norte aonde se.aprisionaram du-zentos Flamengos, e índios, e se queimou umengenho, e destruiu a Campanha, e se trouxemuito gaelo em que o inimigo teve grande perdamdo depois por ordem dos Mestres de Campo aoKio de Sao Francisco a conduzir gado para a In-lantana; na primeira Batalha dos Gararapesdo anno de seiscentos e quarenta e oito; em quese s,gna!ou na assistência que fez por duas vezespor Cabo de cinco Companhias no Porto das Sa-lmas fronteiro ao Recife em que teve alguns re-.contros com o inimigo soccorrendo por vezes ao
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Governador Henrique Dias na marcha que se fez
a Paratibe, e emboscadas ao inimigo em que se
lhe aprisionou muita gente nas jornadas da cam-
panha da Parahiba aonde se tomaram três lan-
chás, e se queimou outra; na segunda Batalha
dos Gararapes em que sahiu ferido de uma bala
por um hombro no assalto que se deu ao inimigo
em Cunhaú' queimando-lhe um barco de coberta
nas emboscadas que se fizeram no Paço da Bar-
reta, e peleja que houve com cs Hollandezes de
que sahiu ferido com uma pelourada, na peleja
que se teve na campanha do Rio Grande em que
se matou ao Traidor Simão Feyo queima de
casas, e alojamentos, e um barco com refresco,
e a força dos Garahiras; na jornada da campa-
nha da Parahiba em que se aprisionaram varias
pessoas de porte nos sitios que se puzeram ao
Forte das Salinas, Casa do Rego, e Forte de Al-
teza que foram rendidos; na escala de um Forte
que estava junto ás cinco pontas assistindo em
tudo o que se offereceu até se recuperarem as
Fortalezas do Recife; e pelo valor com que se
houve se lhe deram dois Escudos de vantagem;
e passando depois de Soecorro ao Rio Grande
marchar quarenta léguas pelo Sertão em segui-
mento dos índios Tapuias qu e trouxeram rendi-
dos ficando com sua Companhia, e por cabo de
outras guardando a dita Capitania, sendo tam-
bem provido por Capitão-mor delia pelo Mestre
de Campo General Francisco Barreto, procedem
do em tudo com valor, e por esperar delle dito
Manuel de Abreu Soares que da mesma maneira
me servirá daqui em diante em tudo o de que for
encarregado conforme a confiança que faço de
sua pessoa. Hei por bem de fazer-lhe mercê do
Cargo de Capitão-mor da Capitania de Sergipe

*
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de El-Rei para que o sirva por tempo de três an-
nos e o mais emquanto lhe não mandar succes-
sor com o qual haverá o soldo que lhe tocar, e
gosará de todas as honras, privilégios, isenções,
franquezas, e liberdades que em razão do dito
Cargo lhe tocarem. Pelo que Mando ao meu Mes-
tre ele Campo General, e Governador do Esta-
do elo Brasil lhe dê a posse delle, e lho deixe ser-
vir e exercitar pelo dito tempo ele três annos, e
haver o dito soldo como dito é; e lhe dará Jura-
mento na forma costumada ele que se fará assen-
to nas costas desta Carta que por firmeza ele tudo
lhe mandei passar por mim assignada, e sellada
com o sello grande ele Minhas armas, e antes
que entre na dita Capitania-mor me fará porella preito e homenagem nas mãos do dito Meu
Mestre ele Campo General segundo uso, e cos-
tume destes Reinos de que apresentará Certidão
do Secretario daquelle Estado, e esta se passou
per duas vias, e pagou de novo direito doze mil e
quinhentos reis que se carregaram ao Thesou-
reiro Pedro Soares a folhas oitenta e nove, e aoutra tanta quantia deu fiança no livro dellas.Dada na Cidade de Lisboa aos nove dias do mezele Dezembro. Manuel Pinheiro da Fonseca a fezAnno do Nascimento ele Nosso Senhor JesusChristo de mil e seiscentos, e setenta e sete QSecretario Manuel Barreto de São Payo a fiz

(escrever. Príncipe. Conde de Vai ele ReiS: Por re-solução de Sua Alteza de cinco de Julho de seis-centos e setenta e sete em consulta do ConselhoUltramarino de dez de Junho do dito anno pagouquatro mil reis do direito da Secretaria. Fran-cisco de Miranda Henriques. Pagou oito mil reise aos Officiaes seiscentos, e trinta e oito reis.Lisboa vinte e três de Dezembro de seiscentos
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setenta e sete. Dom Sebastião Maldonado. Re-
gistada na Chancellaria-mor elo Reino no livro
eles Officios e mercês a folhas vinte três. Lisboa
vinte e três de Dezembro de seiscentos, e seten-
ta e sete. Custodio ele Godinho. Registada em
Lisboa digo Registada nos Livros de Officios da
Secretaria do Conselho Ultramarino a folhas
quarenta e nove em Lisboa trinta e um de De-
zembro de seiscentos setenta e sete. Manuel Bar-
reto de São Pavo. Despacho do Senhor Mestre
de Campo General. Cumpra-se como Sua Alteza
manda, e registe-se nos Livros ela Secretaria elo
Estado, e nos mais a eme tocar. Bahia e Abril
vinte ele mil e seiscentos e setenta e nove. Roque
da Cesta Barreto.

Homenagem

Em os vinte e um dias elo mez de Abril eles-
te presente anno ele mil e seiscentos, t setenta
e nove nesta Cidade do Salvador Bahia de To-
elos os Santos e Paços de Sua Alteza fez o Ca-

pitão-mor Manuel de Abreu Soares preito e
homenagem nas mãos do Senhor Roque da Costa
Barreto Mestre de Campo General com junsdi-
ção de Governador e Capitão Geral delle pela
Capitania de Sergipe ele El-Rei em que é provi-
do pela Patente do Príncipe Nosso Senhor retro
escripta na forma e com as cláusulas que e es-
tylo nos Reinos de Portugal sendo Padrinhos
como testemunhas o sargento-maior Francisco
de Brá, e o Capitão Affonso Mexia ele Men-
donça, ambos Cavalleiros Professos da Ordem
de Christo. E eu Bernardo Vieira Ravasco íidal-

go da Casa de Sua Alteza Alcaide-mor de Cabo

Frio Secretario do Estado, e Guerra do Brasil
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que a dita homenagem tomei, e fiz e assignei
este no mesmo dia, mez, e anno. Bernardo Viei-
ra Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Regis-
te-se nos livros da Fazenda Real, e se forme seu
assento. Bahia e Abril vinte e um de mil e seis-
centos e setenta e nove. Antônio Lopes cie
Ulhôa. Antônio Lopes a registou em dito dia
mez,, e anno acima, e se entregou ao dito Ca-
pitão-mor.

João Dias da Costa

Registo do Alvará do Mestre de Cam=
po General Francisco Barreto por que faz
mercê em nome de Sua Alteza ao Capitão
Manuel de Abreu Soares de um escudo de
vantagem sobre qualquer soldo cada mez.

Francisco Barreto Governador das Capita-
nias de Pernambuco, e Mestre de Campo Gene-
ral do Estado do Brasil por Sua Magestade etc.
Porquanto havendo o inimigo Hollandez sahido
a esta campanha em dezoito de Abril do anno
de mil e seiscentos e quarenta e oito com pas-sante de seis mil homens afim de a senhorear,
e sahindo-lhe eu ao encontro com dois mil, e du-
zentos soldados em o sitio que chamam dos
Gararapes foi Deus servido que as armas deSua Magestade (Deus guarde) tivessem tãofehss ( successo que ficaram victoríosas e asdo inimigo se recolheram vencidas ao Recife de
que logo dei conta a Sua Magestade, e pedihonrasse com mercês, e vantagens aos que tãobem se empregaram em seu serviço ao que foiservido deferir depois da segunda Batalha, e

BI
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victoria dos Gararapes com Alvará cujo teor é
o seguinte. Eu El-Rei faço saber aos que este
Meu Alvará virem que tendo respeito aos me-
recimentos dos vassallos que me servem na Ca-
pitania de Pernambuco, e a grande satisfação
com que estou de seus bons procedimentos exer-
citados em Guerra tão viva, e continuada, e ao
zelo, e amor com que açodem a suas obrigações,
e á defensão da mesma Capitania e ser conve-
niente a meu serviço e a seu augmento mostrar
com obras o quanto desejo premiar, e accres-
centar os que se assignalaram naquella Guerra
e nas duas Batalhas dos Gararapes. Liei por
bem e me praz que Francisco Barreto Mestre
de Campo General da dita Capitania possa re-
partir em meu nome té duzentos escudos de
vantagem pelas pessoas mais beneméritas e que
mais se signalaram assim na continuação da
mesma Guerra como nas duas Batalhas referi-
das para que os gosem sobre qualquer soldo que
tiverem declarando-lhes nas cédulas ou despa-
cho que disso passarem (em que será incorpora-
do este Alvará) os respeitos, e serviços parti-
culares por que lhe faço a dita repartição se fa-
rá com toda a igualdade, e conforme ao mere-
cimento de cada um para se evitar com isso quei-
xas e que não haja descontentamentos entre os
meus Vassallos. Pelo que mando ao clito Mes-
tre de Campo que na conformidade referida fa-
ça a dita repartição avisando-me das pessoas
por quem repartir os ditos escudos de vantagem,
e dos serviços por que em meu nome se faz a
tida mercê, e cumpra, e guarde este Alvará como
nelle se contém o qual valerá como Carta, e não
passará pela Chancellaria sem embargo da Or-
denação do Livro segundo títulos trinta e nove,
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e quarenta que o contrario dispõem, e se passou
por três vias. Manuel ele Oliveira a fez em Lis-
boa a quatro de Março de mil seiscentos e cin-
coenta e três. O Secretario Marcos Rodrigues
Tinoco o fiz escrever. Rei. Em virtude da facul-
dade que Sua Magestade me concedeu em dito
Alvará havendo respeito aos serviços do Capitão
Manuel de Abreu Soares feitos a Sua Magesta-
de nas Guerras desta Capitania de Pernambuco
vae por onze annos achandc-se nas oceasiões cie
peleja de mais importância procedendo nellas
com muita honrada satisfação particularmente
em a de três ele Agosto de seiscentos, e quarenta
e cinco quando se acclamou a liberdade destas
Capitanias que os Hollandezes feram com gran-
de poder á matta das tabocas para degollar os
moradores que se tinham levantado, e depois de
quatro horas ele peleja se retiraram os ditos Hol-
landezes com grande perda de muita gente, mor-
tá, e ferida, e logo suecessivamente na investida
de uma Casa forte na Vargem de Capibaribe
onde se rendeu o Governador das armas Hollan-
dezas, e os mais flamengos que com elle esta-
vam depois de porfiada peleja nos contínuos re-
contros que houve com os dites Hollandezes nas
fronteiras, e ultimamente nàs duas Batalhas dos
Gararapes em as quaes pelejou com assignalado
valor, e por todos estes serviços particularmen-te pelas duas referidas Batalhas dos Gararapes
em que se assignalou lhe dou em nome de Sua
Magestade um escudo ele vantagem sobre qual-
quer soldo para que o gose, e se lhe pague da Fa-
zenda Real todo o tempo que o servir com qual-
quer occupação, ou Cargo de Guerra em confor-
mielade elo dito Alvará de Sua Magestade. Pelo
que Ordeno ao Provedor de Sua Real Fazenda
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desta Capitania faça registar o presente nos li-
vros delia assentar, e pagar cada mez o dito es-
cudo de vantagem de que lhe faz mercê Sua Ma-
gestade de cuja parte exhorto, e da minha peço
por mercê aos Senhores Vice-Rei, e Governado-
res, e Capitães Geraes, e mais Ministros debaixo
de cuja mão servir o dito Manuel de Abreu dêm
e façam dar cumprimento a esta vantagem pois
assim é vontade de Sua Magestade que quer
premiar a quem o sabe servir, e por firmeza lhe
mandei passar o presente sub meu signal e sello
de minhas armas o qual se registará nos livros a
que tocar. Francisco Dias da Silva o fez neste
Recife de Pernambuco a vinte e sete de Outubro
do Anno de mil seiscentos e cincoenta e seis o
Capitão Manuel Gonçalves Corrêa o fez escre-
ver. Francisco Barreto. Assente-se-lhe, e regis-
te-se. Recife três de Julho de mil seiscentos e
cincoenta e oito. de La Penha. Fica Registado
no Livro terceiro dos Registos da Fazenda Real
a folhas cento e oitenta e cinco verso e notado
em seu assento. Recife hoje cinco de Julho de
mil seiscentos, e cincoenta e oito. Theophilo Ho-
mem da Costa. Despacho do Provedor-mor. Re-
giste-se nos Livros a que toca. Bahia e Abril vin-
te e um de mil seiscentos e setenta e nove. de
Ulhôa. E se registou em dito dia e se entregou
á. parte.

João Dias da Costa
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Registo do Alvará do Mestre de Cam=
po General Francisco Barreto por que faz
mercê ao Capitão Manuel de Abreu Soares
de dois escudos de vantagem sobre qualquer
soldo cada mez em conformidade da Ordem
de Sua Magestade.

Francisco Barreto Mestre de Campo Gene-
ral do Estacio do Brasil, e Governador das Ca-
pitanias de Pernambuco, e os Mestres de Cam-
po dos Terços de Infantaria deste Exercito etc.
Porquanto Sua Magestade (que Deus Guarde)
foi servido mandar que se lançassem os Hollan-
dezes fora das Fortalezas, e Praças deste Recife,
para cujo effeito se plantaram algumas Bata-
lhas digo Baterias em Janeiro deste presente an-
no ele mil e seiscentos cincoenta e quatro annos,
e dando-se um assalto a um reducto que o inimi-
go principiava diante da força das cinco pontas
o qual lhe ganhamos em vinte e um do dito mez
de Janeiro com que obrigamos aos Hollandezes
entregarem todas as Praças eme oecupavam no
Estado do Brasil ganhando tanta reputaçção as
armas de Sua Magestade pois sem mais cabedal
que o valor dos soldados com que se empreendeu
a referida facção se alcançou tão importante, e
particular victoria de que se deu logo conta a
Sua Magestade por três avisos que se despacha-
ram, e pediu honrasse com mercês aos que tão
bem se empregaram em seu serviço a que foi
servido deferir com a Provisão cujo teor é o se-
guinte. Eu El-Rei faço saber aos que esta Minha
Provisão virem que pelo que serviram, e mere-
cerain os soldados e Officiaes da milícia do
Exercito da Capitania de Pernambuco nesta oc-
casião próxima de sua recuperação, e por dese-

I-
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jar mostrar-lhes meu agradecimento, e a satis-
facão com que estou de seu valor, e procedimen-
to. Hei por bem e me praz de lhe fazer mercê
de quinhentos escudos de vantagem sobre qual-
quer soldo repartidos pelas pessoas que mais se
signalaram na mesma Guerra; e que o Mestre
de Campo General Francisco Barreto e os mais
Mestres de Campo dos Terços façam a repar-
tição delles conforme ao merecimento, e valor
de cada um. Pelo que mando ao dito Mestre de
Campo General, e mais Mestres de Campo dos
Terços façam a dita repartição, e tão ajustada
como delles confio, e espero; e para sua validade
hei outrosim por bem que esta Provisão valha
como Carta começada em meu nome, e por mim
assignada, e passada pela Chancellaria, posto
que por ella não passe, e que seu effeito dure
mais de um anno sem embargo das Ordenações
do livro segundo titulo trinta e nove, e quarenta
que o contrario dispõem, e se passou por duas
vias, uma só haverá effeito. Manuel de Oliveira
a fez em Lisboa a vinte e nove de Abril de seis-
centos cincoenta e quatro. O Sec- etário Marcos
Rodrigues Tinoco o fez escrever. El-Rei. Em
virtude da mão, e faculdade que Sua Magestade
nos concede em dita Provisão havendo respeito
ao bem que tem servido o Capitão Manuel de
Abreu Soares nesta Guerra, e ao valor, e satis-
facão com que procedeu em as occasiões desta
recuperação de Pernambuco particularmente em
a de 21 de Janeiro quando ganhamos por assai-
to o reducto de milho ou (sic) em que o valor do
dito Capitão correspondeu bem á obrigação do
seu Cargo, pelejando com particular resolução,
e pelo animo, satisfação, e talento com que se

portou lhe damos, e assignalamos dois escudos
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de vantagem sobre qualquer soldo cada mez; e
assignaladamente pela oceasião referida da re-
cuperação de Pernambuco em conformidade da
Provisão de Sua Magestade para que os gose,
tenha e se lhe livre, e paguem da Fazenda de Sua
Magestade todo o tempo que o servir com qual-
quer occupação ou Cargo assim de Guerra como
outro qualquer, pelo que ordenamos ao Provedor
da Fazenda de Sua Magestade faça registar a
presente nos livros delia, e assentar-lhe, livrar,
e pagar os ditos dois Escudos de vantagem cada
mez sobre qualquer soldo de que se lhe faz mer-
cê, e da parte de Sua Magestade exhortamos e
da nossa pedimos por mercê aos Senhores Vice-
Reis, e Governadores, e Capitães Generaes, e
mais Ministros debaixo de cuja mão servir dêm
e mandem dar cumprimento a esta vantagem so-
bre qualquer soldo pois é assim minha digo pois
é assim vontade de Sua Magestade de que que-
rem (sic) premiar a quem tão bem o tem servi-
do, e para que a todo o tempo constar digo o
tempo conste do conteúdo neste Alvará o passa-
mos firmado de nossos nomes, e sellado com o
sinete de nossos armas. Francisco Dias o fez
neste Recife Capitania de Pernambuco em os
dezesete dias do mez de Novembro Anno de mil
e seiscentos cincoenta e quatro o Capitão Ma-
nuel Gonçalves Corrêa Secretario do Exercito o
fez escrever. Francisco Barreto. Sello. João Fer-
nandes Vieira. Sello. Francisco de Figueirôa.
Sello. Registe-se. Recife dezenove de Janeiro de¦seiscentos cincoenta e seis, e sente-se-lhe. Pas-
sos.Registada no segundo Livro dos Registos da
Fazenda de Sua Magestade desta Capitania de
Pernambuco a folhas duzentas e cincoenta e
quatro, e assentada a vantagem no titulo de seu

^^^
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assento nos ela Matricula deste Exercito. Recife
e Janeiro dezenove de mil seiscentos e cincoenta
e seis. Francisco de Mesquita. Despacho do Pro-
vedor-mor. Registe-se nos Livros a que toca.
Bahia e Abril vinte e um de mil e seiscentos, e
setenta e nove. de Ulhôa. Antônio Lopes o re-
gistou em dito dia e se entregou á parte.

João Dias da Costa

Registo de um Alvará por que foi pro=
vido Francisco da Costa Gramaxo de Piloto
da Charrua de Sua Alteza invocação Nossa
Seüíhora da Visitação.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa Fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Faço saber aos que
este Alvará virem que porquanto falleceu na
viagem de Moçambique para esta Cidade o Pilo-
to da Charrua de Sua' Alteza invocação Nossa
Senhora da Visitação de que é Capitão de Mar e
Guerra Francisco Rodrigues Lisboa havendo
respeito ás boas partes ele Francisco da Costa
Gramaxo Piloto da Carreira do Brasil, e haver
procedido com satisfação té o presente como me
constou por informação que temei de vários Pi-
lotos de que se fez termo para a todo o tempo
constar de sua sufficiencia. Hei por bem e servi-
ço do dito Senhor nomeal-o como pelo presente
faço Piloto da dita Charrua para seguir viagem
desta Cidade donde se acha para a Cidade de
Lisboa; e haverá por este Provimento todas as
suas liberdades, soldos, e mais proes, e precalços
digo e mais proes que lhe tocarem, e lhe será
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dado o juramento de que se fará termo nas cos-
tas desta pára que bem, e verdadeiramente faça
sua obrigação, e se registará nos livros desta
Provedoria-mor, e nos mais a que tocar. Dada
nesta Cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos aos vinte e seis dias do mez de Abril. An-
tonio Lopes o fez Anno de mil e seiscentos e se-
tenta e nove." João Dias da Costa Escrivão da
Fazenda do Estado por Sua Alteza que Deus
Guarde o fiz escrever. Antônio Lopes de Ulhôa.
Em dito dia lhe deu o Provedor-mor o juramento
como consta dó termo feito no dito Alvará e se
registou em dito dia, mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de um Alvará por que foi pro=vido Manuel Domingues da Costa de Cala*fate de sobrecellente da Charrua de Sua Al=teza Invocação Nossa Senhora da Visita=
ção.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa fidalgoda Casa de Sua Alteza etc. Porquanto falleceuo Calafate de sobrecellente da Charrua de SuaAlteza invocação Nossa Senhora da Visitação
que veio a esta Praça da Fortaleza de Moçam-bique a Cargo do Capitão Francisco RodriguesLisboa, e ser necessário Calafate de sobrecellen-te para a dita Charrua seguir viagem deste Por-to para a Cidade de Lisboa. Hei por bem, e ser-
lZ AS r°\ 
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informaÇão que tenho desua pessoa por Calafate de sobrecellente da mes-
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ma Charrua Nossa Senhora da Visitação para
seguir viagem para a Cidade de Lisboa, e have-
rá com o dito Provimento todas suas liberdades,
soldo, e mais proes, e precalços que por razão do
dito Officio lhe tocarem. E este se registará nos
Livros da Fazenda Real desta Provedória-mor,
e nos mais a que tocar por bem do que lhe man-
dei passar o presente Alvará por mim assignado
na Bahia aos treze de Fevereiro. Antônio Lopes
a fez Anno de mil e seiscentos e setenta e nove.
João Dias da Costa Escrivão da Fazenda do Es-
tado por Sua Alteza que Deus Guarde o fiz es-
crever. Antônio Lopes de Ulhôa. E se registou.

João Dias da Costa

Registro de um Padrão de Sua Alteza
por que faz mercê a Jeronyrno de Sodréf
Pereira de setenta mil reis de renda com
o habito de Nosso Senhor Jesus Christo
consignados no Contrato das Baleias desta
Cidade da Bahia.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalem-mar
em África, e de Guiné da Conquista Navegação,
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da
índia etc. Como Regente e Governador dos di-
tos Reinos, e Senhorios e Administrador do
Mestrado da Cavallaria e Ordem de Nosso Se-
nhor Jesus Christo. Faço saber aos que esta
minha Carta de Padrão virem que por parte de

Jeronyrno Sodré Pereira me foi apresentada a
copia de um Padrão, e postula tirada do livro
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dos Registos da Fazenda da mesma Ordem de
que o teor é o seguinte. Dom João por Graça de
Deus Rei de Portugal, e dos Algarves daquem,
e dalém-mar em África, e Senhor de Guiné da
Conquista Navegação, Comniercio de Ethiopia,
Arábia, Pérsia, e da índia etc. Como Governa-
dor, e perpetuo Administrador que sou da Or-
dem e Cavallaria de Nosso Senhor Jesus Chris-
to. Faço saber aos que esta Minha Carta Padrão
virem que em consideração do cuidado, e zelo
com que o Padre Antônio Vieira da Companhia
de Jesus e meu Pregador se empregou sempre
nas cousas de meu serviço de que por varias ve-
zes foi encarregado, e a satisfação com que em
todas as occasiões deu (sic) de que se encarre-
gou, e assim a vontade com que de presente se
dispoz para melhor servir na jornada que ora é
enviado. Hei por bem, e me praz fazer mercê a
sua irmã Dona Maria de Azevedo de setenta mil
reis de renda com o habito de Christo para quem
com ella casar consignados no contrato das Ba-
leias da Bahia de Todos os Santos os quaes come-
cará a vencer desde treze de Dezembro do anno
próximo, passado em que foi respondido com
elles. Pelo que mando a meu Governador do
Estado do Brasil e ao Provedor de Minha Fa-
zenda nelle que na dita maneira lhe façam as-
sentar nos livros delia os ditos setenta mil reis,
e leval-os cada anno no dito contrato das Ba-
leias para os ter e possuir dos ditos digo e pos-suir como dito é dos ditos treze de Dezembro emdiante com declaração que a renda do anno quevem de seiscentos cincoenta e um lhe não será
paga sem primeiro constar por certidão de JoãoPereira de Betancort fidalgo de Minha CasaEscrivão de Minha Fazenda da repartição das
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Ilhas, e ordens militares de como tem pago os
tres quartos que delia deve á dita ordem, e re-
gistacla nos Livros ela Fazenda delia, e mercês
que faço e pagará o novo direito se o dever na
forma do Regimento dada nesta Cidade de Lis-
boa aos vinte e nove dias do mez de Março Luiz
da Costa a fez Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Christo de mil seiscentos e cincoenta
annos, e se lhe passou por tres vias, uma cumpri-
da, e as outras não haverão effeito. E eu João
Pereira de Betancort a fiz escrever. El-Rei. Por
quanto fiz mercê pelo Padrão acima a Dona
Maria de Azevedo Irmã do Padre Antônio Vieira
ela Companhia ele Jesus, e respeitos nelie elecla-
rados de setenta mil reis de renda com o habito
de Christo para quem com ella casasse consigna-
dos no Contrato das Baleias da Bahia de Todos
os Santos e esta além das eme fiz a seu Pae
Christovão Vieira Ravasco, e a Bernardo Vieira
seu filho por Alvará de doze de Maio de seiscen-
tos, e cincoenta feito por tres vias, e me repre-
sentar Jeronymo Sodré Pereira que fora legiti-
mamente casado com a dita Dona Maria de Aze-
vedo, e constar por sentença ele Justificação, e
pertencer-lhe esta mercê. Hei por bem, e me
praz que elle tenha e haja em cada um anno os
ditos setenta mil reis no contrato das Baleias
da Bahia de Todos os Santos assim, e da maneira
que cs tinha a dita sua mulher. Pelo que mando
ao Governador do Estado do Brasil, e ao Pro-
vedor de Minha Fazenda delle que na forma re-
ferida lhos faça assentar nos livros delia na dita
ordem para ahi lhe serem pagos cada anno e os
ter com o habito de Christo riscando-se o as-
sento que se havia feito a Dona Maria de Aze-
vedo sua mulhar. pondo-se as verbas no registo
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do dito Padrão que se lhe passou por três vias, e
nas elo Alvará ele que se faz menção, e pagou
cincoenta e deis mil, e quinhentos reis que devia
elos três quartos desta mercê que os recebeu o
Thesoureiro dellas Francisco da Silva Tihoco
como se viu por conhecimento em forma feito
pelo Escrivão de seu cargo, e assignádo por am-
bos que foi roto ao assignar desta com uma das
vias do Alvará; e esta Apostilla Mando se cum-
pra como nella se contém. Christovão Peixoto a
fez escrever digo Christovão Peixoto a fez em
Lisboa aos dois dias elo mez ele Março ele mil e
seiscentos e setenta e oito annos. Manuel Ferrei-
ra Rabello a fez escrever. Príncipe. E outrosim
me representar o dito Jeronymo Sodré Pereira
que o dito Padrão, e Apostilla nelle escripta se
lhe perdera nas embarcações epie iam para o dito
Estado do Brasil lhe mandei passar esta por duas
vias ele que esta é a segunda uma cumprida e a
outra não haverá effeito. Francisco Rodrigues
Nogueira a fez em Lisboa a seis ele Março de
mil e seiscentos, e setenta e oito annos. Manuel
Ferreira Rabello a fez escrever. Príncipe. Sello
pendente. Dom João Mascarenhas. Padrão por
segunda via de setenta mil reis de renda por que
Vossa Alteza ha por bem pelos respeitos nelle
declarados fazer mercê a Jeronymo Sodré Perei-
ra, e por ter sido casado com Dona Maria de
Azevedo Irmã elo Padre Antônio Vieira da Com-
panhia de Jesus os ter com o habito da Ordem
de Nosso Senhor Jesus Christo consignados no
contrato das Baleias da Bahia de Todos os San-
tos como acima se contém. Por despacho do Con-
selho da Fazenda de vinte e sete de Abril do an-
no presente ele seiscentos, e setenta e oito: decla-re o feitor. M. Rubrica. Matheus Mousinho. Pa-
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gou nada por ter pago na primeira via e aos of-
ficiaes cem reis. Lisboa treze de Junho de seis-
centos, e setenta e oito. Francisco Salgado de
Araújo. A folhas dezeseis verso elo Livro que ser-
viu de registo o anno de seiscentos, e cincoenta
fica posta a verba que esta carta requer. Lisboa
treze de Junho de seiscentos e setenta e oito.
Sarg.do Registado no livro C do Registo da Fa-
zenda da Ordem de Christo a folhas trezentos
e dez, e posta a verba que requer. Lisboa vinte e
um de Junho de seiscentos e setenta e oito. Fran-
cisco Rodrigues Nogueira. Fica assentado este
Padrão, e posta a verba que requer nos livros
das mercês. Lisboa seis de Julho de seiscentos
e setenta e oito, e pagou. Janalvres Soares da
Veiga de Avelar, e Taveira. Despacho do Senhor
Mestre de Campo General. Cumpra-se como Sua
Alteza manda, e registe-se nos livros da Secreta-
ria do Estado, e nos mais a que tocar. Bahia
e Abril seis de mil e seiscentos, e setenta e nove.
Roque da Costa Barreto. Despacho do Provedor-
mor. Registe-se nos livros da Fazenda a que
toca para se dar a execução como Sua Alteza
manda. Bahia e Abril vinte e cito de mil e seis-
centos, e setenta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa.
Antônio Lopes o registou em vinte e oito do dito
mez, e anno acima. n

João Dias da Costa

(A' margem): Até vinte de Junhode 682
foi pago pela folha dos officiaes das Minas.

Por mandado registado no livro 16 delles a
fls. 36 verso se mandaram pagar a Jeronymo
Sodré Pereira 70$000 de sua tença do anno que
acabou em 20 de Junho de 683.
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Por mandado registado no livro 16 delles a
fls. 128 verso se mandaram pagar a Jeronymo
Sodré Pereira setenta mil reis de sua Tença do
annc que acabou em 20 de Junho de 684.

Por mandado registado no dito livro a fls.
189 se mandaram pagar a Jeronymo Sodré Pe-
reira 70$ no Thesoureiro Geral Antônio de Al-
meida Pinto de sua Tença do anno que acabou
em 20 de Junho de 685.

Por mandado registado no livro 17 a fls.
duas verso se mandou pagar a Jeronymo Sodré
Pereira setenta mil reis no Thesoureiro Geral
Antônio de Almeida Pinto de sua Tença do anno
que acabou em 23 de Junho de 686.

Por mandado registado no livro 17 a folhas
cem se mandaram pagar a Jeronymo Sodré Pe-
reira setenta mil reis ao Thesoureiro Antônio de>
Almeida Pinto de sua Tença do anno que acabou
em 23 de Junho de 1687. Amaral.

Por mandado Registado do livro 17 a fls.
155 se mandaram pagar a Jeronymo Sodré Pe-
reira 70$ no Thesoureiro Geral Balthazar Car-
valho da Cunha de sua Tença do anno que aca-
bou em 20 de Junho de 688. Amaral.

Por mandado registado no livro 17 a fls.
210 verso se mandaram pagar a Jeronymo So-
dré Pereira setenta mil reis no Thesoureiro Ge-
ral Balthazar Carvalho da Cunha de sua Tença
que acabou em 20 de Junho de 1689. Bahia 17 de
Outubro de 1689. Amaral.

Por mandado registado no livro 18 a fls.
12 verso se mandaram pagar a Jeronymo Sodré
Pereira 70$ no Thesoureiro Geral Balthazar
Carvalho da Cunha de sua Tença do anno quecomeçou em 21 de Junho de 1689 e acabou em 20
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de Junho de 1690. Bahia 19 de Dezembro de
1690. Amaral.

Por mandado registado no livro 18 a fls.
25 verso se mandaram pagar a Jeronymo Sodré
'Pereira 70$ no Thesoureiro Geral Balthazar
Carvalho da Cunha de sua Tença do anno que
começou em 21 de Junho de 690 e acabou em 20
de Junho do presente de 1691. Bahia 4 de No-
vembro de 1691. Amaral.

Por mandado registado no livro 18 a. fls.
56 se mandaram pagar a Jeronymo Sodré Pereira
70$ no Thesoureiro! Geral Domingos Affonso
Certão de sua Tença do anno que começou em
21 de Junho de 1691 e acabou em 20 de Junho
do presente de 1'92. Bahia 23 de Outubro de
1692. Amaral.

Por mandado de 4 de Setembro de 1693 re-

gistado no livro 18 a fls. 68 verso se mandaram
pagar a Jeronymo Sodré Pereira setenta mil
reis no Thesoureiro Geral Simão Alvres Mendes
de sua Tença do anno que começou em 21 de

Junho de 1692 e acabou em 20 de Junho do pre-
sente de 1693. Bahia 4 de Setembro de 1693.
Amaral.

Por mandado de 11 de Agosto de 1694 re-

gistado no livro 18 fls. 91 se mandaram pagar a

Jeronymo Sodré Pereira setenta mil reis no The-
soureiro Geral o Capitão Manuel Soares Ferreira
da sua Tença vencida no anno que acabou em
20 de Junho do oresente de 1691 dos effeitos do

contrato das Baleias. Bahia 11 de Agosto de
1694. Antunes.

Por mandado de 13 de Agosto de 1695 re-

gistado no livro 18 a fls. 125 se mandaram pagar
a Jeronymíi ^odré Pereira 70$ no Thesoureiro
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Geral o Capitão Manuel Soares Ferreira da sua
Tença vencida no anno que acabou em 20 de
Junho do presente 1695 dos effeitos elo contrato
das Baleias. Bahia 19 de Agosto de 1695. Antu-
nes.

Por mandado de 21 de Julho de 1696 regis-
tado no livro 18 a fls. 145 verso se mandaram
pagar a Jeronymo Sodré Pereira 70$000 no The-
soureiro Geral o Capitão Manuel Soares Fer-
reira de sua Tença vencida no anno que começou
em 21 ele Junho ele 1695 e acabou em 21 de Ju-
nho de 1696 dos effeitos do contrato das Ba-
leias. Bahia e Julho 23 de 1696. Antunes.

Por mandado de 29 de Agosto registado no
livro 18 a fls. 167 verso se mandaram pagar a
Jeronymo Sodré Pereira 70$ no Thesoureiro Ge-
ral o Sargento-Maior Domingos Pires de Carva-
lho ela sua Tença vencida que começou em 21 de
Junho de 1697 dos effeitos do contrato das Ba-
leias. Bahia 4 de Setembro de 1697. Antunes.

Por mandado ele 29 de Julho de 1698 regis-
tado no livro 18 a fls. 189 se mandaram pagar a
Jeronymo Sodré Pereira 70$000 reis no Thesou-
reiro Geral o Sargento-mor Domingos Pires de
Carvalho da sua Tença vencida cie 21 de Junhode 1697 té 20 de Junho de 698 dos effeitos do
Contrato elas Baleias. Bahia 30 de Julho ele 1698.
Anutnes.

Por mandado ele 4 de Agosto de 1699 re-
gistado no Livro 18 a folhas duzentas e vinteuma se mandaram pagar a Jeronymo Sodré Pe-reira 70$000 reis no Thesoureiro Geral o Sar-
gento-mor Domingos Pires ele Carvalho de suaPenca vencida de 21 de Junho de 1698 té 20
_e Junho de 1699 elos effeitos do- Contrato dasBaleias. Bahia 4 de Agosto de 1699. Antunes.
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Por mandado de 18 de Agosto ele 1700 re-
gistado no Livro 18 a folhas duzentas e sessen-
ta e uma se mandaram pagar a Jeronymo So-
dré Pereira 70$000 reis no Thesoureiro Geral
Francisco Mendes de Souza ela sua Tença venci-
ela de 21 de Junho de 699 té 20 de Junho de 1700
dos effeitos do Contrato elas Baleias. Bahia 18
de Agosto de 1700. Antunes.

Por mandado de 18 ele Agosto ele 1700 re-
gistado no Livro 18 a folhas duzentas e sessenta
e uma se mandaram pagar a Jeronymo Sodré
Pereira 70$000 reis no Thesoureiro Geral Fran-
cisco Mendes de Souza da sua Tença vencida de
21 de Junho de 699 té 20 de Junho de 1700. An-
tunes.

Por mandado de 25 de Agosto de mil sete-
centos e um registado no Livro 19 a folhas 2
se mandaram pagar a Jeronymo Sodré Pereira
70$000 no Thesoureiro Geral Francisco Mendes
de Souza da sua Tença vencida de 21 ele Junho
ele 1700 té 20 de Junho de 701 dos effeitos do
Contrato das Baleias. Bahia 28 de Setembro de
1701. Antunes.

Por mandado ele 17 de Julho de 1702 regis-
tado a folhas 33 do Livro 19 houve pagamento
no Thesoureiro Geral João Pereira Guimarães
de 70$000 o Mestre de Campo Jeronymo Sodré
Pereira da sua Tença vencida de 21 de Junho de
1701 té 20 de Junho de 702 dos effeitos do Con-
trato das Baleias. Bahia 22 de Julho de 1702.
Antunes.

Por mandado ele 7 ele Agosto de 1703 regis-
tado no Livro 19 houve pagamento no Thesou-
reiro Geral João Antunes Pereira Guimarães de
70$000 reis õ Mestre de Campo Jeronymo Sodré
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Pereira ela sua Tença vencida de 21 de Junho
de mil setecentos e dois até 21 de Junho de 1703

dos Officios do Contrato das Baleias. Bahia 7

de Agcsto de 1703. Antunes.
Por mandado de 12 de Julho de 1704 regis-

taelo no Livro 19 se mandaram pagar a Jero-
nymo Sodré Pereira 70$000 reis no Thesoureiro
Geral João Pereira Guimarães da sua Tença ven-
cida no anno que acabou em 20 de Julho do pre-
sente de 1704 dos effeitos elo Contrato das Ba-
leias. Bahia 14 de Julho de 1704.

Por mandado Registado no Livro 19 a fo-
lhas cento e vinte e sete houve pagamento oMes-
tre de Campo Jeronymo Sodré Pereira de 70$00ü
reis no Thesoureiro Geral João Pereira Guima-
rães da Tença vencida no anno que acabou em
20 de Junho de 1700 dos effeitos das Baleias.
Bahia 31 de Julho de 1705. Antunes.

Por mandado registado no livro 19 a folhas
cento, e sessenta e cinco verso houve pagamento
o Mestre de Campo Jeronymo Sodré Pereira de
70$000 no Thesoureiro Geral João Pereira Gui-
marães da Tença vencida no Anno que acabou
em 20 de Junho de 1706 dos effeitos das Baleias.
Bahia 25 ele Agosto de 1706. Antunes.

Por mandado de 11 de Julho de 1707 regis-
taelo no Livro 19 a folhas 283 se mandaram pa-
gar ao Mestre de Campo Jeronymo Sodré Pe-
reira 70$000 reis no Thesoureiro Geral João Pe-
reira Guimarães da sua Tença vencida em 21 de
Junho próximo joassado deste presente anno de
1707. Bahia 13 de Julho do dito anno. Amaral.

Por mandado de 19 de Outubro de 1708 re-
gistado no Livro 19 a folhas duzentas e sete se
mandaram pagar ao Mestre de Campo Jeronymo
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Sodré Pereira 70$000 reis no Thesoureiro Geral
João Pereira Guimarães da sua Tença vencida
em 21 de Junho de 1708 próximo passado dos
effeitos das Baleias. Bahia 19 de Outubro de
1708. Amaral.

Por mandado de 28 de Novembro de 1709
registado no Livro 19 a folhas 225 se mandaram
pagar ao Mestre de Campo Jeronymo Sodré Pe-
reina 70$Q00 de sua Tença vencida em 21
de Junho de 1708 té 21 deste de 1709 dos effeitos
das Baleias. Bahia 29 de Novembro de 1709.
Amaral.

Por mandado de 21 de Agosto de 1710 re-
gistado no Livro 19 folhas 251 verso houve pa-
gamento no Thesoureiro Geral João Pereira Gui-
marães de 70$000 reis o Mestre de Campo Jero-
nvmo Sodré Pereira de Sua Tença vencida de
21 de Junho de 1709 té 20 de Junho de 1710 dos
effeitos do Contrato das Baleias. Bahia 23 de
Agosto de 1710. Amaral.

Por mandado do primeiro de Setembro de
1712 registado no Livro 19 a folhas 293 houve
pagamento no Thesoureiro Geral Manuel Cor-
rêa Seixas de 70$000 o Mestre de Campo_ Jero-
nymo Sodré Pereira da sua Tença vencida de
21 de Junho de 1710 té 20 de Junho de 1711 dos
effeitos do Contrato das Baleias. Bahia 2 de Se-
tembro de 1711. Amaral.
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Registo de um Alvará por que foi pro=
vido Antônio da Costa Bráitpo de Sota Con=
destavel do Galeão Bom Jesus de São Do=
mingos.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Porquanto se ausen-
tou João Lest de Nação Ingleza Sota Condesta-
vel do Galeão Bom Jesus de São Domingos que
veiu da índia a cargo do Capitão de Mar e Guer-
ra André da Silva e ser necessário prover o dito
Officio para seguir viagem deste Porto onde se
acha o dito Galeão ao da Cidade de Lisboa no-
meio por Sota Condestavel do dito Galeão Anto-
nio da Costa Branco que serve com Praça de Ar-
tilheiro no dito Galeão, e com este provimento
haverá todas as liberdades, soldo, e mais proes,
e precalços que por razão do dito Officio lhe toca-
rem o qual se registará nos livros desta Provedo-
ria-mor, e nos mais a que tocar. Por bem do que
lhe mandei passar o presente Alvará por mim as-
signado. Bahia o primeiro de Abril Antônio Lo-
pes o fez Anno de mil e seiscentos e setenta e no-
ve. João Dias da Costa Escrivão da Fazenda do
Estado do Brasil por Sua Alteza que Deus guar-
de fiz escrever. Antônio Lopes de Ulhôa. E se
registou em vinte e oito do dito mez de Abril, e
anno acima.

João Dias da Costa
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Registo de um Alvará do ProVedor=mor
o Capitão Antônio Lopes de Ulhôa por quenomeia por cirurgião do Galeão Bom Jesus
de São Domingos a Manuel Vieira Torres.

O Capitão Antônio Lopes de Ulnôfe etc.
Porquanto se embarcou o anno passado para Lis-
boa Domingos de Oliveira Cirurgião do Galeão
Bom Jesus de São Domingos de que é Capitão de
Mar e Guerra André da Silva, e ser necessário
cirurgião para ir no dito Galeão na viagem que
faz desta cidade para a de Lisboa, e ser ínfor-
mado que Manuel Vieira Torres que ao presente
se acha nesta dita cidade é cirurgião das Naus
da carreira do Brasil e alguns annos exercita o
dito officio com boa satisfação. Hei por bem de
o nomear por cirurgião do dito Galeão Bom Jesus
de São Domingos como pelo presente Alvará o
nomeio; è com este provimento haverá todas as
liberdades, soldo, e mais proes, e precalços, que
por razão do dito officio lhe tocarem; e se lhe
dará juramento na forma costumada para que-
bem faça sua obrigação de que se fará termo
nas costas deste o qual se registará nos livros
desta Provedoria-mor, e nos mais a que tocar
por bem do que lhe mandei passar o presente
Alvará por mim assignado ao qual se dará o de-
vido cumprimento na Bahia aos oito de Maio.
Antônio Lopes o fez Anno de mil e seiscentos, e
setenta e nove. João Dias da Costa Escrivão da
Fazenda do Estado por Sua Alteza que Deus
Guarde o fiz escrever. Antônio Lopes de Ulhôa.
Alvará por que Vossa Mercê ha por bem nomear
por cirurgião do Galeão Bom Jesus de São Do-
mingos a Manuel Vieira Torres pelos respeitos
acima declarados. Para Vossa Mercê ver. To-
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mou o juramento em oito do dito ínez de Maio de
seiscentos, e setenta e nove. Pantaleão Freire
Porto a registou no mesmo dia mez, e anno aci-
ma.

João Dias da Costa

Registo de uma Provisão do Officio de
Meirinho das Execuções da Fazenda Real
dos Contos desta cidade provido na pessoa
de Agostinho de Almeida.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que porquanto com a minha successao
no Governo deste Estado ficou vaga a serventia
do Officio de Meirinho das Execuções da Fazen-
da Real do Tribunal dos Contos desta Cidade
convir provel-o em pessoa de sufficiencia, e par-
tes, e concorrerem estas na de Agostinho de Al-
meida esperando delle que em tudo o de que for
encarregado do serviço ele Sua Alteza, e direito
das partes se haverá muito conforme a confi-
anca que faço de seu procedimento. Hei por bem
de o prover (como pela presente faço) da serven-
tia.do dito Officio por tempo de um anno em-
quanto Sua Alteza o houver assim por bem, ou
eu não ordenar outra cousa, e com elle haverá o
ordenado se o tiver, e todos os mais proes, e
precalços que direitamente lhe pertencerem, e
costumavam gosar seus antecessores pelo que
ordeno ao Provedor-mor da Fazenda Real deste
Estado lhe dê a nosse, e juramento na forma cos-
tumada de que se fará assento nas costas desta
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que para firmeza de tudo lhe mandei passar sub
meu signal e sello de minhas armas a qual se re-
gistará nos livros da Secretaria do Estado, e nos
da Fazenda Real, e se guardará, e cumprirá tão
poritual, e inteiramente como nella se contém
sem duvida embargo, nem contradição alguma
por constar por certidão do Thesoureiro haver
já pago o que desta deve á meia annata; Antônio
Garcia a fez nesta Cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos em os três dias do mez de Abril
Anno de mil e seiscentos, e setenta e oito. Ber-
nardo Vieira Ravasco a fiz escrever. Roque da
Costa Barreto. Registado no livro segundo dos
registos da Secretaria do Estado do Brasil a
que toca a folhas vinte. Bahia e Abril três de mil
seiscentos, e setenta e oito. Ravasco. Despacho
do Provedor-mor. Cumpra-se, e registe-se e sir-
va debaixo da mesma posse, e juramento que lhe
tenho dado. Bahia e Abril trinta de mil seiscen-
tos, e setenta e oito. José Lopes de Ulhôa. Pan-
taleão Freire Porto a registou em doze de Maio
de seiscentos e setenta e nove.

João Dias da Costa

Registo da Provisão da serventia do
Officio de Meirinho da Relação deste Esta=
do provido na pessoa de José Machado por
tempo de um anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que por parte de
José Machado se me enviou a representar por
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sua petição acerca ele se lhe haver acabado o
tempo da Provisão por que servia o Officio de
Meirinho ela Relação deste Estado por impedi-
mento ele seu proprietário o Capitão Estevão Pe-
reira Bacellar, pedindo-me lhe concedesse outra
para o continuar na mesma forma que o fazia:
e visto o que'constou sobre este particular: Es-
perando delle que nas obrigações do dito Officio
se haverá muito conforme a confiança que faço
ele seu procedimento. Hei por bem de o prover
(como pela presente faço) da serventia elo dito
Officio por tempo de -uni anno emquanto Sua. Al-
teza o houver assim por bem, ou eu não ordenar
outra cousa, e com elle haverá o ordenado (se o
tiver) e todos os mais proes, e precalços que di-
reitamente lhe pertencerem, e costumavam go-
sar seus antecessores, e continuará debaixo da
mesma posse, e juramento que delle tem dado.
Para firmeza do que lhe mandei passar a pre-
sente sub meu signal e sello ele minhas armas a '

qual se registará nos livros da Secretaria elo Es-
tado, e nos mais a que tocar, e se guardará cum-
prirá tão pontual e inteiramente como nelle se
contém sem duvida embargo, nem contradição ai-
guma constando haver primeiro pago o que desta
dever á meia annata. Antônio Garcia a fez nesta
Cidade elo Salvador Bahia ele Todos os Santos
em os dèz dias do mez de Maio Anno de mil e
seiscentos e setenta e nove. Bernardo Vieira Ra-
vasco o fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Sello. Registada no livro quinto dos Registos
da Secretaria do Estado do Brasil a que toca a fo-lhas sessenta e quatro verso. Bahia e Maio dezde mil e seiscentos, e setenta e nove. Ravasco.Despacho elo Provedor-mor. Registe-se nos Li-vros a que toca. Bahia e Maio doze de mil e
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seiscentos, e sententa e nove. de Ulhôa. A folhas
cento e dezenove verso do Livro da receita viva
que serve das meias annatas com o Thesoureiro
Geral deste Estado Francisco da Costa Azere
lhe estão carregados por mim Escrivão de seu
cargo dezoito mil reis nesta Provisão. Bahia
quinze de Maio de seiscentos, e setenta e nove.
Estevão Rodrigues do Porto. Antônio Lopes o
registou em dezeseis do dito mez e anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente do Posto de
Tenente de Capitão de Mar e Guerra da
Charrua Nossa Senhora da Visitação que
se acha neste Porto vinda de Moçambique
provido na pessoa de Antônio da Silva.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto convém ao serviço de
Sua Alteza prover-se o Posto de Tenente de Ca-
pitão de Mar, e Guerra da Charrua Nossa Senho-
ra da Visitação que se acha neste Porto vinda
de' Moçambique a cargo do Capitão de Mar e
Guerra delia Francisco Rodrigues Lisboa, e no-
mear-se para elle pessoa de valor, pratica da
disciplina militar, e marítima: tendo respeito ao
bem que todas estas qualidades concorrem na
de Antônio da Silva Cavalleiro Professo do ha-
bito de Santiago, e haver servido a Sua Alteza
desde Abril de seiscentos, e setenta (além de
algumas Armadas da Costa do Reino, em que
se havia embarcado com o exercício de Cirur-
gião) até o presente passando com o Posto de
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Cirurgião-mor da Armada que levou o Conde

do Lavradio quando foi por Vice-Rei e Capitão

Geral para a índia e mais viagem e tempo que
o dito Vice-Rei se deteve em Maçambique se

houve sempre com grande zelo, e perigo de sua

vida pelo contagio das enfermidades que assis-

tiu no mar, e na terra té chegar a Goa donde
foi provido no Posto de Cirurgiao-mor do Es-

tado, e do Hospital Real de Todos os Santos:
embarcando-se em Fevereiro de seiscentos se-
tenta e quatro em companhia do dito Conde
Vice-Rei na Armada com que sahiu, e assistm-
do em Março na Fortaleza de Santiago com o
mesmo Conde por ser fronteira, e estar Sevagy
Raze vizinho a ella com poder; e por seu bom

procedimtnto o occupou o dito Vice-Rei na ser-
ventia do Officio de Escrivão da Câmara de
Gôa, e lhe fez mercê de Guardamor da Relação
daquelle Estado em sua vida de que deu inteira
satisfação, e fazendo renuncia do dito Officio
nas mãos do mesmo Vice-Rei se embarcou com
elle para Portugal: e perdido no naufrágio que
o Patacho nos baixos de Pincla a maior parte
do cabedal que trazia (sic) por impedimento do
Escrivão do mesmo Patacho o nomeou o Vedor
Geral dos Rios de Sofala, e Moçambique Es-
crivão da Charrua Nossa Senhora da Visitação
que em Moçambique se deu ao mesmo Vice-Rei
para passar ao Reino, e emquanto naquella For-
taleza assistiu se lhe não deu paga, ou soldada
alguma para a viagem que havia de seguir e
veio servindo a sua custa; e pelo bem que em to-
das estas occupações que se lhe encarregaram
tem servido a Sua Alteza, e experiência que
adquiriu em todas as sobreditas viagens da ar-
te marítima, e boa informação que tenho de seu
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valor. Esperando delle que nas obrigações do
dito posto se haverá muito conforme a confian-
ça que faço de seu procedimento. Hei por bem de
o eleger e nomear (como em virtude da presente
elejo, e nomeio) Tenente do dito Capitão de
Mar e Guerra para que o seja, use e exerça com
todas as honras, e preeminencias que lhe tocam,
e devem tocar aos mais Tenentes dos Capitães
de Mar e Guerra dos Galeões de Sua Alteza, e
com o dito Posto levará o soldo que direitamente
lhe tocar com declaração, que vencendo o de Es-
crivão que actualmente é da dita Charrua, não
poderá levar mais que um só na forma das Or-
dens de Sua Alteza, e faltando por algum o Ca-
pitão de Mar e Guerra da dita Charrua succederá
no governo delia o dito Tenente Antônio da Sil-
va. Pelo que o hei por mettielo de posse e ordeno
ao dito Capitão de Mar e Guerra Francisco Ro-
drigttes Lisboa lhe dê o juramento de que se fa-
rá assento nas costas desta, e aos Officiaes, e
mais gente da dita Charrua o obedeçam, cum-
pram, e guardem pontualmente todas as ordens
elo dito Capitão de Mar e Guerra que por elle lhe
forem distribuídas, e sendo caso que succeda ao
dito Capitão de Mar e Guerra lhe obedeçam as-
sim, e da maneira que o faziam ao dito Capitão.
Para firmeza do que lhe mandei passar a presen-
te sub meu signal e sello de minhas armas a qual
se registará nos livros da Secretaria do Estado,
e nos mais a que tocar. Antônio Garcia a fez nes-
ta Cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos em os doze dias do mez de Maio Anno de mil
e seiseentos e setenta e nove. Bernardo Vieira
Ravasco a fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Sello. Registada no livro quarto dos Registes da
Secretaria do Estado do Brasil a que toca a fo-
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lhas vinte e uma verso. Bahia e Maio doze de
mil e seiscentos e setenta e nove. Ravasco. Hou-
ve juramento na forma que a Patente declara o
dito Antônio ela Silva. Bahia treze de Maio de
mil e seiscentos e setenta e nove. Francisco Ro-
drigues Lisboa. Despacho do Provedor-mor. Re-
giste-se, e forme-se seu assento. Bahia e Maio
dezoito de mil e seiscentos e setenta e nove. de
Ulhôa. Antônio Lopes a registou em dito dia, e
se entregou ao dito provido.

João Dias da Costa

Registo de uma Carta Patente de Sua
Alteza por que fez mercê a Manuel de
Araújo da Companhia de Infantaria que va=
gou por morte de Rafael Barbosa de Paiva
do Terço do Mestre de Campo Álvaro de
Azevedo.

Dom Pedro por graça (de Deus) Príncipe
de Portugal e dos Algarves daquem, e chiem-
mar em África de Guiné, e da Conquista Nave-
gação Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia,
e cia índia etc. Como Regente, e Governador elos
ditos Reinos, e Senhorios. Faço saber aos queesta minha Carta Patente virem que tendo res-
peite aos serviços ele Manuel de Araújo, contí-
nuados no Estado do Brasil desde o anno de seis-
centos trinta e oito até o presente em Praça de
soldado, Alferes vivo, e reformado Ajudante Su-
pra, e do Numero, e Alferes do Mestre de Campo
achando-se no sitio que o Conde de Nazao poz á
Cidade ela Bahia em que por duas vezes foi re-
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chassado; na jornada que o Mestre de Campo
Luiz Barbalho Bezerra fez por terra mais de
quartocentas léguas, e trabalhos que nella se pa-deceram, nos vários recontros que houve com o
inimigo particularmente na occasião em que sur-
gitt com uma. Armada no Rio Real aonde recebeu
uma ferida na cabeça, e levando-o prissioneiro ao
Recife esteve ali treze mezes passando muitas
misérias até que com licença foi á Bahia, e se
embarcar com o Conde ela Torre á restauração
de Pernambuco achando-se nos quatro encon-
tros que a nossa Armada teve com a do Hollan-
clez, e no que houve junto ao Engenho do Salga-
do, indo com ordem elo seu Mestre ele Campo por
Cabo ele dezoito homens a tomar os Caminhos, e
atalhos ao inimigo se haver com particular satis-
facão dando os avisos necessários até eme o
mandaram retirar na occasião dos Engenhos
ela Parahiba e Serra ele Cubaoba no apaziguar
as alterações dos moradores ele Pernambuco no
encontro da Villa de Serinhaem no rendimento
da força de Olinda na Bateria que se deu á Ilha
de Itamaracá, assalto das salinas estância ele
João de Mendonça, no Engenho de Antônio Fer-
nancles Pessoa; na emboscada da Parahiba, e
Campanha do Rio Grande; no retirar dos gados,
e gente de Mamangttape, Itamaracá e outras Ca-
pitanias, na occasião em que se soccorreu a da
Parahiba, e se estorvou ao inimigo o tirar delia
os mantimentos, queimando-se-lhe uma lancha
carregada delles; no assalto que se deu ao passo
ela Barreta ,e casa da Asseca na investida ás em
que vivia o Conde de Nazao; nas Batalhas dos
Gararapes, e tomada de um pataeho que com
três Fragatas mais se defendia de três Navios
nossos na Barra da Bahia; no trabalho das for-
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tificações, e jornadas que se fizeram pelo Sertão
•contra o Gentio rebelde com grandes descomino-
dos procedendo sempre com valor; e ultimamen-
te estar servindo na mesma companhia digo na

mesma Praça da Bahia de Alferes do Mestre de

Campo Pedro Gomes, e por esperar do dito Ma-

nue'1 de Araújo que da mesma maneira me ser-

virá daqui em diante em tudo o de que for en-
carregado conforme a confiança que faço de sua

pessoa. Hei por bem de lhe fazer mercê da Com-

panhia de Infantaria que na Bahia de Todos os
Santos vagou por Rafael Barbosa de Paiva elo
Terço elo Mestre de Campo Álvaro de Azevedo
com a qual haverá o soldo que lhe tocar pago na
forma de Minhas ordens, e gasará de todas as
honras, privilégios, isenções, franquezas, e hber-
dades epie em razão do dito Posto lhe tocarem
do qual por esta o hei por mettido de posse. Pelo

que mando ao Mestre de Campo General do Es-
tado do Brasil a cujo Cargo está o Governo delle,
conheça ao dito Manuel de Araújo por Capitão
da dita Companhia, e como a tal honre estime, e
lha deixe servir e exercitar, e haver o dito soldo,
e aos Officiaes, e soldados delia ordeno também
que em tudo lhe obedeçam, e cumpram suas or-
dens de palavra, e por escripto como devem e são
obrigados, e se lhe dará juramento na forma cos-
tumada de que se fará assento nas costas desta
Carta que por firmeza de tudo lhe mandei passar
por mim assignada e sellada com o sello grande
de minhas Armas, e se passou por duas vias. Da-
da na Cidade de Lisboa aos quinze dias do mez
de Março. Manuel Rodrigues de Amorim a fez
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil seiscentos setenta e nove. O Se-
cretario André Lopes da Lavra o fiz escrever.
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Príncipe. Conde de Vai de Reis. Presidente. Sei-
lo. Segunda via. Por resolução de Sua Alteza de
sete de Março de seiscentos setenta e nove em
consulta do Conselho Ultramarino de doze de
Novembro de seiscentos setenta e oito. Diogo
Marchão Temudo. Registada na Chancellaria-
mor do Reino, e Corte em o Livro dos Offieios e
mercês a folhas duzentas e dezesete. Manuel da
Rosa Rego. Pagou por ser via. Lisboa vinte e oito
de Março de seiscentos setenta e nove. Dom Se-
bastião Maldonado. Registada nos livros de Of-
ficios da Secretaria do Conselho Ultramarino a
folhas noventa e sete em Lisboa a trinta e um de
Março de seiscentos setenta e nove. André Lo-
pes da Lavra. Cumpra-se como Sua Alteza man-
da, e segiste-se nos Livros da Secretaria do Es-
tado, e nos mais a que tocar. Bahia e Maio vinte
e nove de mil e seiscentos e setenta e nove. Ro-
que da Costa Barreto. Registada no Livro se-
gundo dos Registos da Secretaria do Estacio do
Brasil a que toca a folhas três digo a que toca a
folhas cento, e três. Bahia e Maio vinte e nove
de mil e seiscentos e setenta e nove. Bernardo
Vieira Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Re-
giste-se nos livros desta Provedoria-mor, e for-
me-se seu assento. Bahia, e Maio trinta de mil
seiscentos setenta e nove. Antônio Lopes de
Ulhôa. Pantaleão Freire Porto a registou no
mesmo dia.

João Dias da Costa
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Registo da Carta de Sua Alteza por que
teve por bem prover ao Doutor João Casta=
lino de Freitas no Cargo de Chanceller da
Relação deste Estado do Brasil por tempo
de seis annos.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e clalem Mar
em África, e de Guiné da Conquista Navegação,
e Commercio ele Ethiopia, Arábia, Pérsia e_ da
índia etc. Como Regente e Governador dos ditos
Reinos e Senhorios. Faço saber aos que esta Mi-
nha Carta virem que tendo respeito aos mereci-
mentos, serviços, e mais partes que concorrem
no Doutor João Castalino de Freitas, e por con-
fiar ele suas letras, e inteireza que em tudo o de
que o encarregar o fará bem, e como cumpre a
meu serviço, e boa administração da Justiça
como fez nos lugares que occupou, e ultimamente
no Cargo de Corregedor da Comarca da Cidade
de Évora cpie serviu e de que deu boa residência.
Hei por bem fazer-lhe mercê do Cargo de Chan-
celler da Relação da Bahia, e Estado do Brasil
por tempo de seis annos, e alem delles o mais
que houver por bem emquanto se não recolher
para o Reino o qual Cargo elle servirá assim, e
da maneira que o serviram as mais pessoas que
antes delle o occuparam, e haverá com. elle o or-
denado, proes, e precalços que direitamente lhe
pertencerem; e mando ao Governador do dito
Estado, ou a quem seu cargo servir lhe dê a posse
do dito cargo, e lho deixe servir, e delle usar, e
haver o dito ordenado proes, e precalços como
dito é sem a isso lhe ser posto duvida ou embar-
go algum, porque assim é Minha Mercê, e jurará
na Chancellaria aos Santos Evangelhos que bem,
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e verdadeiramente sirva guardando em tudo meu
serviço, e ás partes seu direito, e da "dita 

posse,e juramento se farão os assentos necessários nas
costas desta Carta que por firmeza disso lhe
mandei passar por mim assignada e sellada ele
meu sello pendente que se lhe cumprirá como se
nella contém, e pagou de novos Direitos setenta e
oito setecentos e cincoenta reis que foram car-
regados a Pedro Soares que serve de Thesoureiro
delles no Livro segundo ele sua receita a folhas
duzentas setenta e sete, e a pagar outra tanta
quantia deu fiança em o livro a folhas cento ses-
senta verso. Manuel da Silva Colaço a fez em
Lisboa a doze de Julho Anno elo Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos
setenta e oito, e de feitio pagou quinhentos reis.
Francisco Galvão a fez escrever. Príncipe. Sello
pendente. Marquez Monteiro-mor Presidente.
Carta do cargo cíe chanceller da Relação, e Esta-
do elo Brasil de que Vossa Alteza faz mercê ao
Doutor João Castalino de Freitas que ultimamen-
te serviu de corregedor ela Câmara ela Cidade de
Évora por tempo de seis annos pela maneira eme
acima se declara. Para Vossa Alteza ver. Por re-
solução de Sua Alteza ele quatorze de Junho, e
Portaria do Marquez Mordomo-mor Presidente.
Francisco de Miranda Henriques. Pagou quatro
mil reis, e aos officiaes duzentcs oitenta e quatro
reis. Bahia digo e aos officiaes duzentos oitenta e
quatro reis. Lisboa vinte e três de Julho de seis-
centos e setenta e oito. Dom Sebastião Maldona-
elo. Dei juramento. Lisboa vinte e três ele Julho de
seiscentos, e setenta e oito. O Chanceller-mor.
Registada na Chancellaria-mor da Corte e Reino
no livro de officios e mercês a folhas cento e
quatorze verso. Cosmo da Costa de Albuquerque
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Despacho do Senhor Mestre de Campo General.
Cumpra-sé como Sua Alteza manda, e registe-
se nos Livros da Secretaria do Estado, e nos
mais a que tocar. Bahia e Maio trinta de mil e
seiscentos e setenta e nove. Roque da Costa
Barreto. Tomou posse e juramento aos trinta
dias do mez de Maio de mil seiscentos e setenta
e nove, como constou do termo feito nas costas
da dita Carta pelo Guardamor da dita Relação
Domingos Rodrigues assignado pelo Senhor Mes-
tre ele Campo General Roque da Costa Barreto.
Despacho do Provedor-mor. Registe-se aonde
toca. Bahia e Maio trinta e um de mil e seiscen-
tos e setenta e nove.. Antônio Lopes de Ulhôa.
Antônio Lopes a registou em os ditos trinta e um
de Maio de seiscentos, e setenta e nove.

João Dias da Costa

Registo do Alvará de Sua Alteza por
que ha por bem que o Doutor João Castelino
de Freitas chanceller da Relação desta
Bahia vença seu ordenado do dia em que to=
mar posse do dito cargo.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que este meu Alvará virem que Eu Hei por
bem que o Doutor Castelino de Freitas a quem
fui servido fazer mercê pelo Meu Tribunal do
Desembargo do Paço elo cargo de Chanceller da
Relação da Bahia se lhe assente seu ordenado, e
mantimento que por razão do dito cargo lhe é
devido na mesma parte aonde o levavam os mais
chancelleres da Relação daquelle Estado, e para
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que o vença assim, e da maneira que o venciam,
e levavam os chancelleres da dita Relação, e que
lhe seja pago desde o dia que tomou posse do di-
to cargo no mesmo Estado. Pelo que mando ao
Provedor-mor de Minha Fazenda do dito Estado
faça assentar, e pagar o dito ordenado ao dito
Chanceller João Castelino de Freitas, e cumpra
e guarde este Alvará inteiramente como nelle se
contém o qual valerá como carta, e não passará
pela Chancellaria, sem embargo da ordenação
do livro segundo títulos trinta e nove e quarenta
em contrario. Antônio Marreiros da Fonseca o
fez em Lisboa a vinte e dois de Março de seis-
centos setenta e nove. O Secretario André Lo-
pes da Lavra o fiz escrever. Príncipe. Conde de
Vai de Reis Presidente. Por despacho do Con-
selho Ultramarino de vinte de Março de seiscen-
tos e setenta e nove. Registado nos livros da Se-
cretaria do Conselho Ultramarino a folhas du-
zentas e onze em Lisboa vinte e sete de. Março
de seiscentos, e setenta e nove. André Lopes da
Lavra. Cumpra-se como Sua Alteza manda, e
registe-se nos livros da Secretaria do Estado, e
ncs mais a que tocar. Bahia e Maio trinta de
seiscentos e setenta e nove. Roque da Costa Bar-
reto. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se e
registe-se, e se forme o seu assento na folha.
Bahia e Maio trinta de mil e seiscentos e seten-
ca e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. Antônio Lo-
pes o registou em os ditos trinta de Maio do
dito anno.

João Dias da Costa

¦I; ¦- ¦ .
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Registo da Provisão de Sua Alteza por
que faz mercê ao Desembargador João de
Castelino chanceller da Relação desta Bahia
de duzentos e quarenta mil reis por ajuda de
custo.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito ao Desembargador João de Castelino a
quem tenho feito mercê do lugar de chanceller da
Relação do Estado do Brasil se querer embarcar
para o dito Estacio a exercitar o dito cargo, e
pedir-me digo cargo, e me pedir lhe fizesse mercê
de duzentos, e quarenta mil reis por ajuda de
custo. Pelo que Mando ao meu Mestre de Campo
General do Estacio do Brasil, Provedor-mor da
Fazenda Real delle façam fazer pagamento ao
dito João Castelino elos ditos duzentos e quaren-
ta mil reis, e por esta Provisão com recibo do
dito chanceller ou de seu bastante Procurador
serão levados em conta ao Thesoureiro, ou Almo-
xarife que assim lhos pagar nas que der de seu
recebimento, e se cumprirá inteiramente como
nella se contém, sem duvida alguma a qual va-
lera como Carta sem embargo da Ordenação do
livro segundo titulo quarenta em contrario. Ma-
nuel Pinheiro da Fonseca a fez em Lisboa a vinte
e quatro de Março de seiscentos e setenta e no-
ve. O Secretario Manuel Lopes da Lavra o fiz
escrever. Príncipe. Conde de Vai de Reis Presi-
ciente. Por resolução de Sua Alteza de dezoito
de Março de seiscentos e setenta e nove em con-
sulta do Conselho Ultramarino de treze do dito
mez, e armo. Diogo Marchão Temudo. Pagou
quatro mil e oitocentos reis. Lisboa vinte e oito

/ :
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de Março de seiscentos e setenta e nove nada.
Dom Sebastião Maldonado. Registado nos livros
da Secretaria do Conselho Ultramarino a folhas
duzentas e quatorze era Lisboa a vinte e nove de
Março de mil e seiscentos, e setenta e nove. An-
dré Lopes da Lavra. Cumpra-se como Sua Alteza
manda e registe-se nos livros da Secretaria do
Estado, e nos mais a que tocar. Bahia e Maio
trinta de mil seiscentos setenta e nove. Roque
da Costa Barreto. Despacho do Provedor-mor.
Registe-se nos livros a que toca. Bahia e Maio
trinta e um de mil e seiscentos, e setenta e nove.
de Ulhôa. Antônio Lopes a registou em dois de
Junho do dito anno acima.

João Dias da Costa

(A' margem): Houve pagamento o Doutor
João Castelino de Freitas no Thesoureiro Geral
Francisco da Costa Azere de duzentos e quarenta
mil reis conteúdos nesta Provisão por mandado
registado a folhas sessenta verso do livro 15 dos
mandados em 6 de Junho de 1679. Costa. Houve
pagamento mais o clito Doutor João Castelino
de Freitas no mesmo Thesoureiro Geral Fran-
cisco da Costa Azere de 66$670 de seu ordenado
á razão de quatrocentos mil reis por anno que
venceu em dois mezes do primeiro de Junho até
o fim de Julho de 1679 por mandado registado
no livro 15 a folhas sessenta, e cinco.
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Registo de uma Provisão de Sua Alteza
por que ha por bem de aposentar Manuel de
Almeida Peixoto no lugar de Desembarga=
dor da Relação do Estado do Brasil que oc=
cupou e que vença o ordenado de trezentos
e cincoenta mil reis cada anno, e as prapi=
nas como os mais Desembargadores delia.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que por par-
te do Desembargador Manuel de Almeida Pei-
xoto se apresentou o traslado de outra regista-
da nos livres da Secretaria do Meu Conselho Ul-
tramarino de que o teor é o seguinte. Eu o Prin-
cipe como Regente, e Governador dos Reinos de
Portugal, e Algarves. Faço saber aos que esta
Minha Provisão virem que tendo respeito ao que
me representou o Desembargador Manuel de
Almeida Peixoto em razão de Alexandre de Sou-
za Freire sendo Governador do Brasil o haver
privado do lugar que oecupava na Relação da-
quelle Estado. Hei por bem de lhe fazer mercê
de o aposentar do dito lugar de Desembargador
da dita Relação do Brasil que oecupou, e que
vença o ordenado de trezentos e cincoenta mil
reis cada anno, e as propinas como os mais De-
sembargadores daquella Relação desde vinte e
oito de Janeiro de seiscentos e setenta e dois em
diante como se actualmente estivera servindo
nella. Pelo que Mando ao Meu Governador, e
Capitão Geral do Estado do Brasil faça assen-
tar, e livrar digo assentar e levar cada anno ao
dito Manuel de Almeida Peixoto os ditos tre-
sentos e cincoenta mil reis de seu ordenado na
mesma parte em que se lhe pagava quando servia
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na dita Relação, e as propinas referidas, e com
seu conhecimento ou ele seu Procurador será le-
vado em conta ao Thesoureiro ou Almoxarife
que lhe fizer o dito pagamento de ordenado, e
propinas, e esta se cumprirá muito inteiramente
como nella se contém, e valerá como Carta sem
embargo da Ordenação do livro segundo titulo
quarenta em contrario, e se passou por duas vias,
e não pagou novo direito por constar por certi-
dão dos Officiaes delle que o não deve. Pascoal
ele Azevedo a fez em Lisboa a onze de Dezembro
de seiscentos setenta e cinco. O Secretario Ma-
nuel Barreto ele São Payo o fiz escrever. Princi-
pe. E pedindo-me o dito Manuel de Almeida Pei-
xoto que da dita Provisão lhe mandasse passar
mais duas vias visto as cousas do mar serem in-
certas o houve assim por bem, e quero que se
cumpra tão inteiramente como fica declarado.
Manuel Rodrigues de Amorim a fez em Lisboa
a vinte e quatro de Março ele seiscentos, e seten-
ta e oitoã O Secretario Manuel Barreto ele São
Payo a fiz escrever. Príncipe. Por resolução de
Sua Alteza de vinte e seis de Outubro de seis-
centos setenta e quatro em consulta do Conse-
lho Ultramarino ele oito do dito mez e anno.
Grátis. São Payo. Francisco de Miranda Hen-
riques. Pagou dez reis por servia. Lisboa onze
de Junho de seiscentos setenta e oito. Dom Se-
bastião Maldonado. Cumpra-se como Sua Al-
teza manda, e registe-se nos livros da Secretaria
do Estado, e nos mais a que tocar. Bahia e Maio
vinte e seis de mil e seiscentos, setenta e nove.
Roque ela Costa Barreto. Registada no livro da
Secretaria do Estado do Brasil a que toca a fo-
lhas cento e uma verso do livro segundo. Bahia
ta e oito. O Secretario Manuel Barreto de São
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e Maio vinte e sete de mil e seiscentos e setenta e
nove. Bernardo Vieira Ravasco. Despacho elo
Provedor-mor. Registe-se nos livros da Fazenda
para se dar a execução como Sua Alteza manda.
Bahia e Julho dois de mil e seiscentos setenta e
nove dia em que me foi apresentada. Antônio Lo-
pes de Ulhôa. Pantaleão Freire Porto a registou
no mesmo dia mez, e anno acima etc.

João Dias da Costa

(A' margem): Houve pagamento o Desem-
bargador Manuel de Almeida Peixoto por man-
dado passado em 19 de Junho de 679 registado
no livro 15 a fls. 63 de quantia de 2:585$926 de
seus ordenados vencidos de 28 de Janeiro de 672
até 17 de Junho de 679 que importaram a quantia
referida á razão ele 350$000 por anno. Bahia e
Junho 22 de 679. Costa.

Houve pagamento o dito Desembargador
Manuel de Almeida Peixoto por mandado de 5
ele Agosto de 679 registado no livro 15 a fls. 65
verso de quantia de 49$120 de 17 de Junho até o
ultimo de Julho deste anno á razão de 350$000
por anno. Bahia e Agosto 5 de 1679. Costa.

Registo de um Alvará do Provedor=mor
o Capitão Antônio Lopes de USSiôa por que
nomeou por condestavel do Galeão Bom
Jesus de São Domingos a Nicoíau Lucas.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Porquanto è falleci-
do da vida presente Luiz da Costa Condestavel
do Galeão Bom Jesus ele São Domingos que veio
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da índia a cargo do Capitão de Mar e GuerraAndré da Silva, e estava no Porto desta Cidade
para seguir viagem para Lisboa, e convir aoserviço de Sua Alteza que Deus Guarde nomear
Ccndestavel para o dito Galeão pela boa Infor-inação que tenho de Nicolau Lucas de NaçãoHainburguez e o dito Capitão de Mar e Guerrame certificar era Condestavel approvado de Na-vios de Sua Nação e me apresentar o dito NicolauLucas para fazer melle Provimento. Hei por bemnomeal-o Condestadvel do dito Galeão Bom Jesusde São Domingos para viagem que está parafazer a Cidade de Lisboa com o qual Provimen-
to haverá o ordenado liberdades, e gasalhados, emais proes, e precalços que lhe tocar na forma
dos mais Condestaveis das Náos da índia, peloqual lhe mandei passar o presente Alvará pormim assignado que será registado nos Livros
desta Provedoria-mor e mais a que tocar, e emseu cumprimento se fará assento no Livro dadotação da gente, e Officiaes do dito Galeão.Dado nesta Cidade da Bahia aos cinco dias domez de Junho de mil e seiscentos e setenta enove annos. João Dias da Costa. Escrivão da Fa-zenda do Estado do Brasil por Sua Alteza queDeus Guarde o escrevi. Antônio Lopes de Ulhôa.Alvará por que Vossa Mercê ha por bem nomear
por Condestavel do Galeão de Sua Alteza Bom
Jesus de São Domingos Nicolau Lucas pelosrespeitos nelle declarados. Para Vossa Mercê
ver. Pantaleão Freire Porto o registou em seis
de Junho do dito anno acima.

João Dias da Costa

j
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Registo do Alvará por que foi provido
Antônio da Cruz no Officio de Calafate de
sobrecellente do Galeão Bom Jesus de São
Domingos.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa. etc.
Porquanto João da Silva Calafate de sobrecel-
lente cio Galeão Bom Jesus de São Domingos
que veio da índia a Cargo do Capitão de Mar, e
Guerra André da Silva se ausentou, e é necessa-
rio por serviço de Sua Alteza nomear pessoa no
dito Officio para o exercer na viagem que está
o dito Galeão para fazer do Porto desta Cidade
para o de Lisboa, e por que tenho boa Informa-
ção de Antônio da Cruz Official de Calafate, o
nomeio por Calafate de sobrecellente do dito Ga-
leão; e com este Provimento haverá o ordenado,
gasalhados, e liberdades que lhe tocarem como é
estylo nas Naus de Sua Alteza da Carreira da
índia. Pelo que lhe mandei passar o presente
Alvará por mim assignado o qual se registará
nos Livros da Fazenda desta Provedoria-mor, e
nos mais a que tocar, e em seu cumprimento se
fará assento no Livro da Matricula dos Offi-
ciaes, e gente da lotação do dito Galeão. Dado
nesta Cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos aos seis dias do mez de Junho. Antônio
Lopes o fez Anno de mil e seiscentos e setenta
e nove. João Dias da Costa Escrivão da Fazen-
ela do Estado por Sua Alteza que Deus Guarde o
fiz escrever. Antônio Lopes de Ulhôa. Antônio
Lopes o registou em dito dia mez e anno acima.

João Dias da Costa
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Registo da Provisão de Sua Alteza por
que faz a mercê á Santa Casa da Misecordia
da Capitania da Parahiba que possa gosar
dos mesmos privilégios de que gosa a desta
Cidade da Bahia e de Pernambuco.

Eu o Príncipe como Regente e Governador
dos Reinos de Portugal e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito ao que me representou o Provedor, e
Irmãos da Santa Casa da Misericórdia da Cida-
de de Nossa Senhora das Neves Capitania da
Parahiba em razão de eu haver concedido á Ir-
mandade da Misericórdia da Villa de Olinda os
mesmos privilégios de que gosava a Misericor-
dia desta cidade, e os mesmos se concederam á
da Bahia, tendo eu a isso consideração, eaos
exemplos que allegam a seu favor, e ao que res-
K>ndeu o Procurador da Coroa a que se deu v'

ta. Hei por bem de fazer mercê á dita Santa Ca-
sa da Misericórdia da Capitania da Parahiba de
que possa gosar dos mesmos privilégios de que
gosa a da Bahia e Pernambuco. Pelo que mando
a todos os Meus Ministros, e pessoas a que per-
tencer, cumpram, e guardem, e façam cumprir,
e guardar muito inteiramente esta Povisão,como
nella se contém a qual valerá como Carta sem
embargo da Ordenação do Livro segundo titulo
quarenta em contrario, e pagou de novo Direito
quinhentos e quarenta reis que se carregaram ao
Thesoureiro João de Freitas de Almeida a folhas
noventa e uma e esta se passou por duas vias.
Pascoal de Azevedo a fez em Lisboa a vinte e
dois de Outubro de seiscentos e setenta e seis.
O Secretario Manuel Barreto de São Payo a
fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai de Reis

. ¦¦



Presidente. Por resolução ele Sua Alteza de vin-
te e três de Julho de seiscentos setenta e seis em
Consulta do Conselho Ultramarino de dez do
dito mez e anno Francisco de Miranda Henri-
quês. Pagou quinhentos, e quarenta reis, e aos
Officiaes trezentos, e quatorze reis. Lisboa doze
de Dezembro de seiscentos setenta e seis. Dom
Sebastião Maldonado. Registado na Chancella-
ria-mor da Corte e Reino no Livro de officios e
mercês a folhas duzentas e setenta e nove. Cos-
mo da Costa de Albuquerque. Registado nos Li-
vros da Secretaria do Conselho Ultramarino a
folhas cento e quarenta e cinco verso. Manuel
Barreto de São Payo. Cumpra:se como Sua Al-
teza manda, e registe-se nos Livros da Secre-
taria do Estado, e nos mais a que tocar. Bahia e
Setembro treze de mil e seiscentos e setenta e
oito. Roque da Costa Barreto. Cumpra-se, e re-
giste-se. Bahia e Setembro quatorze de mil e
seiscentos, e setenta e oito. Antônio Lopes de
Ulhôa. Registado no Livro segundo dos Registos
da Secretaria do Estado do Brasil a que toca a
folhas cento e duas. Bahia e Maio dezoito ele mil
e seiscentos e setenta e nove. Bernardo Vieira
Ravasco. Antônio Lopes a registou em oito de
Junho de seiscentos e setenta e nove.

João Dias da Costa

mmum
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Registo de uma Provisão de Sua Alte=
za por que fez mercê a André de Brito de
Castro da serventia do Officio de Provedor
da Alfândega desta Ciuade da Bahia em=
quanto durar a demanda que trás sobre a
Propriedade delle.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito a me representar André ele Brito de
Castro haver eu concedido licença a seu Pae An-
tonio de Brito de Castro para poder renunciar o
Officio de Provedor da Alfândega da Cidade da
Bahia, em filho ou filha, e no testamento com
que falleceu renunciar nelle o dito Officio por
cujo respeito os Governadores do Brasil o prove-
ram na serventia delle que exercitou algum
tempo, e tendo também consideração a haver
litígio sobre o mesmo Officio entre o dito André
de Brito e seu Irmão Sebastião de Brito de Cas-
tro. Hei por bem de fazer mercê ao mesmo An-
dré de Brito de Castro da serventia do dito Offi-
cio de Provedor da Alfândega da Cidade da Bahia
emquanto durar a demanda que traz sobre a Pro-
priedade delle com o qual haverá o ordenado que
lhe tocar, e todos os proes, e precalços eme direi-
tamente lhe pertencerem. Pelo que mando ao
Mestre de Campo Geral do Estado do Brasil a
cujo cargo está o Governo delle dê a posse ao di-
to André de Brito de Castro da serventia do dito
Officio, e lho deixe servir, e exercitar na forma
referida, e haver o dito ordenado proes, e precal-
eos; e em Minha Chancellaria lhe será dado o ju-
ramento na forma costumada de que se fará as-
sento nas costas desta Provisão que se cumprirá
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inteiramente como nella se contém, sem duvida
alguma, e valerá como Carta sem embargo da
Ordenação do Livro segundo titulo quarenta em
contrario e se passou por duas vias, e pagou de
novo direito vinte mil reis que se carregaram
ao Thesoureiro Pedro Soares a folhas cento e
noventa e duas verso, e deu fiança no Livro dei-
Ias a folhas duzentas e quarenta e quatro verso
a pagar todos os annos a dita quantia. Manuel
Rodrigues de Amorim a fez em Lisboa a deze-
sete de Março de seiscentos setenta e nove. O
Secretario André Lopes da Lavra a fiz escrever.
Príncipe. Conde de Vai de Reis Presidente. Pri-
meira Via. Por resolução de Sua Alteza de qua-
torze de Fevereiro de seiscentos e setenta e oito
em Consulta do Conselho Ultramarino de tres
de Dezembro de seiscentos setenta e sete. Pagcu
quatrocentos reis. Diogo Marchão Temudo. Pa-
gou cem reis, e de avaliação do primeiro anno
dois mil reis na forma do despacho do Conselho,
e aos Officiaes trezentos reis. Lisboa o primeiro
de Abril de seiscentos setenta e nove. Dom Se-
bastião Maldonado. Registada na Chancella-
ria-mor do Reino, e Corte no Livro de Officios,
e mercês a folhas duzentas, e cincoenta e nove.
Innocencio Corrêa de Moura. Registada nos Li-
vros da Secretaria do Conselho Ultramarino a
folhas duzentas e dezenove. Lisboa digo a folhas
duzentas e dezenove em Lisboa o primeiro de
Abril de seiscentos setenta e nove. André Lopes
da Lavra. Cumpra-se como Sua Alteza manda, e
registe-se nos Livros da Secretaria do Estado,
e nos mais a que tocar. Bahia e Junho cinco de
mil e seiscentos e setenta e nove. Roque da Cos-
ta Barreto. Registada no Livro segundo cios Re-
gistos da Secretaria do Estado cio Brasil a que
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toca a folhas cento e três verso. Bahia e Junhocinco de mil e seiscentos e setenta e nove. Ber-
nardo Vieira Ravasco. Tomou posse em dezeseis
do dito mez de lunho de seiscentos, e setenta" e
nove como consta do termo feito na? costas da
dita Provisão assignado por o Senhor Roque
da Costa Barreto, e por André de Brito de Cas-
tro. E o juramento na Chancellaria nas mãos
do Doutor Chanceller João Castelino de Freitas
no mesmo dia da posse de dezeseis de Junho de
seiscentos e setenta e nove. Despacho do Pro-
vedor-mor. Registe-se nos livros a que toca, e
forme-se seu assento na folha. Bahia e Junhodezescte de mil e seiscentos e setenta e nove. de
Ulhôa. Pantaleão Freire Porto a registou em
dezenove do dito mez de Junho do mesmo anno
acima.

João Dias da Costa

Registo da Provisão da serventia dos
Officios de Escrivão do Almoxarife desta
Cidade, e Apontador das obras de Sua Alte=
za provido na pessoa de João da Silva de
Alpoim.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a ficar vaga a
serventia dos Officios de Escrivão do Almoxa-
rifado desta Cidade, e Apontador das obras de
Sua Alteza por fallecimento de Domingos de Al-
meida convir provel-a em pessoa de sufficiencia
e partes e concorrerem estas na de João digo
estas em João da Silva de Alpoim esperando
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delle que nas obrigações dos ditos Officios se ha-
verá muito conforme a confiança que faço de seu
procedimento. Hei por bem de o prover (como
pela presente faço) da serventia dos ditos Of-
ficios por tempo de um anno, e com elles haverá
o ordenado (se o tiver) e todos os mais proes, e
precalços que direitamente lhe pertencerem, e
costumavam levar seus antecessores. Pelo que
Ordeno ao Provedor-mor da Fazenda Real deste
Estado lhe dê a posse, e Juramento de que se fará
assento nas costas desta que para firmeza de
tudo lhe mandei passar sub meu signal e sello
de minhas armas a qual se registará nos Livros
da Secretaria do Estado, e nos mais a que tocar,
e se guardará, e cumprirá tão pcntual e inteira-
mente como nella se contém sem duvida embar-
go, nem contradição alguma constando haver
primeiro pago o que desta dever á meia annata.
Antônio Garcia a fez nesta Cidade do Salvador
Bahia de todos os Santos em os dezeseis dias do
mez de Junho de mil seiscentos setenta e nove.
Sello. Registada no Livro quinto dos Registos'da Secretaria do Estado do Brasil a que toca a
folhas setenta. Bahia e Junho dezeseis de mil e'seiscentos e setenta e nove. Ravasco. Despacho
do Provedor-mor. Registe-se nos Livros a quetocar e se lhe forme seu assento. Bahia e Junhodezesete de mil e seiscentos setenta e nove. De
Ulhôa. Tomou posse, e juramento em dezesete
do mez de Junho do dito anno acima como cons-
ta do termo feito nas costas da dita Patente.
Antônio Lopes a registou em dezeseis do dito
mez de Junho, e anno acima.

João Dias da Costa

¦^
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Registo de uma Carta Patente por que
se proveu o Capitão Antônio de Brito da
Silva no Posto de Tenente de Capitão de
Maré Guerra da Náu Bom Jesus de São
Domingos.
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Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto está vago o Posto de Te-
nente de Capitão de Mar e Guerra da Nau Bom
Jesus de São Domingos que se acha neste Porto
vindo ela Ind'a a Cargo do Capitão de Mar e
Guerra André da Silva que servia Manuel Gon-
çalves Ferreira digo servia Manuel Gonçalves
Pereira: e convém pròvel-o em pessoa de valor
pratica da disciplina militar, e marítima: res-
peitando eu o bem que estas partes concorrem
na do Capitão Antônio de Brito da Silva e a in-
formação que se me fez de haver servido a Sua
Alteza no Maranhão, e vir agora com praça no
Galeão de comboio de que é Cabo Diogo Rami-
res Esquivei: esperando delle que nas obrigações
que lhe tocarem se haverá muito conforme a con-
fiança que faço de seu procedimento. Hei por
bem de o eleger, e nomear (como em virtude da
presente, elejo, e nomeio) Tenente do dito Ca-
pitão de ..Mar e Guerra para que o seja, use, e
exerça com todas as honras, graças, franquezas
preeminencias, privilégios, isenções e liberdades
que lhe tocam podem e devem tocar aos mais
Tenentes dos Capitães de Mar e Guerra dos Ga-
leões de Sua Alteza. E faltando por algum ac-
cidente o Capitão de Mar e Guerra da dita Náu
não succederá no Governo delia digo da dita Náu
succederá no.Governo delia ó dito Tenente An-
tonio de Brito da Silva. Pelo que o hei por metti-
do de posse, e ordeno ao dito Capitão de Mar e

¦Xii-r-fyX ¦'*'¦ '^ ¦ '--
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Guerra André da Silva lhe dê o Juramento de
que se fará assento nas costas desta, e conheça
por seu Tenente, e aos Officiaes de Guerra da
dita Náu soldados e gente do mar, delia façam
o mesmo, e guardem pontualmente todas as or-
dens do dito Capitão de Mar e Guerra, que por
elie lhe forem destribuidas. Para firmeza do que
lhe mandei passar a presente sub meu signal e
sello de minhas armas a qual se registará nos
livros da Secretaria do Estado, e nos mais a que
tocar. Antônio Garcia a fez nesta Cidade do Sal-
vador Bahia de todos os Santos em os cinco dias
do mez de Junho Anno de mil e seiscentos e se-
tenta e nove. Bernardo Vieira Ravasco o fiz es-
crever. Roque da Costa Barreto. Sello. Regis-
tado no livro quarto dos registes da Secretaria
do Estado do Brasil a que toca a folhas vinte e
três. Bahia e Junho cinco de mil e seiscentos se-
tenta e nove. Ravasco. Houve juramento na for-
ma costumada. Bahia nove de Junho de seiscen-
tos e setenta e nove. Silva. Despacho do Prove-
dor-mor. Regíste-se e se forme seu assento.
Bahia e Junho vinte e dois de mil seiscentos se-
tenta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. Panta-
leão Freire Porto a registou em vinte e seis do
dito mez, e anno acima.

João Dias da Costa
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Registo de uma Provisão de cirurgião
do Terço do Mestre de Campo Pedro Gomes
provido na pessoa de Gaspar de Brito.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que.

(Á margem): Vae registada a fls.

Registo do Alvará por que foi provido
no Officio de sota Piloto da Náu Bom Jesus
de São Domingos Manuel Ribeiro de Souza.

O Capitão Antcnio Lopes de Ulhôa Fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Porquanto Manuel
Pereira Campos que veio da índia por soto Pilo-
to do Galeão Bom Jesus de São Domingos de que
é Capitão de Mar e Guerra André da Silva que
está neste Perto para seguir viagem á cidade de
Lisboa se ausentou, e ser necessário prover em
seu lugar pessoa que exercite o dito Officio pela
boa informação que tenho de Manuel Ribeiro de
Souza que no dito Galeão vem com praça de li-
berdade de Meirinho, e ser sufficiente para esta
occupação. Hei por bem de o nomear (como
pelo presente nomeio) po* sota Piloto do dito
Galeão para seguir viagem desta cidade para a
de Lisboa, e com este Provimento haverá o or-
denado, mantimentos, agasalhos, e liberdades,
que gosava seu antecessor, e se fará assento no
livro da Matricula dos Officiaes da gente do mar
ela lotação do dito Galeão. Pelo que lhe mandei
passar o presente Alvará por mim assignado ao
qual se dará seu devido cumprimento, e será re-
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gistado nos livros da Fazenda deste Estado, e
nos mais a que tocar. Dada na Bahia a primeiro
do mez de Abril Antonio Lopes o fez Anno de
mil e seiscentos setenta e nove. João Dias da
Costa Escrivão da Fazenda do Estado do Bra-
sil por Sua Alteza que Deus guarde o fiz escre-
ver. Antônio Lopes de Ulhôa. Antonio Lopes o
registou em vinte do mez de Junho de seiscentos
setenta e nove, e se entregou ao provido.

João Dias da Costa

Registo de um Alvará por que foi pro=
vido por carpinteiro da viagem do Galeão
Bom Jesus de São Domingos Pedro Gon=
çalves Diniz.

O Capitão Antonio Lopes de Ulhôa Fi-
dalgo da Casa de Sua Alteza etc. Porquanto
Fructuoso da Cunha Mestre e Carpinteiro da
viagem do Galeão Bom Jesus de São Domingos
que em este porto se acha vindo da índia a cargo
do Capitão de Mar e Guerra André da Silva para
seguir viagem á cidade de Lisboa vae embar-
cado na charrua Nossa Senhora da Visitação que
veio de Moçambique por Ordem do Mestre de
Campo General e Governador deste Estado Ro-
que da Costa Barreto por causa da inimisade
que tem com o dito Capitão, e ser necessário no-
mear carpinteiro da viagem para o dito Ga-
leão; e concorrer na pessoa de Pedro Gon-
çalves Diniz carpinteiro da Ribeira a sufficiencia
necessária por informação do dito Fructuoso da
Cunha, e do Mestre da Ribeira desta cidade An-
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tonio Gonçalves Lisboa. Hei por bem de o nomear
por carpinteiro da viagem do dito Galeão Bom
Jesus de São Domingos ao dito Pedro Gonçal-
ves Diniz como pelo presente Alvará o nomeio, e
haverá com este provimento o ordenado, man-
timentos, gasalhados, e liberdades que gosava
seu antecessor, e se fará assento no livro da lc-
tação dos officiaes e gente do mar do dito Na-
vio. Pelo que lhe mandei passar o presente Al-
vara por mim assignado o qual digo ao qual se
dará seu devido cumprimento, e se registará nos
livros da Fazenda deste Estado, e nos mais a que
tocar. Dado na Bahia aos vinte e sete do mez
de Junho Antônio Lopes o fez Anno de mil e seis-
centos setenta e nove. João Dias da Costa Es-
crivão da Fazenda do Estado do Brasil por Sua
Alteza que Deus guarde o fiz escrever. Antônio
Lopes de Ulhôa. Antônio Lopes o registou em
dito mez, e anno, e se entregou ao provido.

João Dias da Costa

Registo de uma Provisão de Gaspar de
Brito por que foi provido em cirurgião do
Terço do Mestre de Campo Pedro Gomes.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão
virem que havendo respeito ao que por parte de
Gaspar de Brito cirurgião do Presidio digo Gas-
par de Brito se me enviou a representar por sua
petição cujo teor é o seguinte. Diz Gaspar de
Brito cirurgião approvado que Vossa Senhoria
foi servido prover no Officio de cirurgião do Pre-
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sidio do Mestre de Campo Álvaro de Azevedo em
João Barbosa Barreto por fallecimento de Mar-
tim de Souza que o servia, e porque o outro Ter-
ço do Mestre de Campo Pedro Gomes está sem
cirurgião assim para cura dos soldados que sue-
cederem estarem doentes como para tudo o mais
cpie se offerecer do serviço de Sua Alteza, e nelle
supplicante concorrem todas as qualidades ne-
cessarias para o servir, e que o suplicante ter
(sic) esta oecupação de cirurgião do dito Terço,
sem interesse algum, nem soldo até Sua Alteza
resolver o que for mais conveniente a seu Real
serviço. Pede a Vossa Senhoria lhe faça mercê
mandar passar Provisão de cirurgião do Terço
do Mestre de Campo Pedro Gomes para que o
sirva, sem interesse, nem ordenado obrigando-
se a curar os ditos soldados até ordem de Sua
Alteza. E receberá mercê. E visto o que constou
sobre este particular, e o grande serviço que faz
a Sua Alteza em se querer oecupar na cura dos
soldados sem interesse, nem ordenado algum
esperando delle que nas obrigações que lhe to-
carem se haverá muito conforme a confiança
que faço de seu procedimento. Hei por bem de o
prover (como pela presente faço) no Officio de'
cirurgião do Presidio desta Praça de que é Mes-
tre ele Campo Pedro Gomes emquanto Sua Al-
o houver assim por bem, ou eu não ordenar
outra cousa, e com elle não haverá ordenado,
nem interesse nela cura que fizer aos soldados
assim como pede em sua petição. Pelo que Orde-
no ao dito Mestre de Campo lhe dê a posse, e
juramento de que se fará assento nas costas
desta: para firmeza do que digo para firmeza de
tudo lhe mandei passar sub meu signal e sello de
minhas (armas) a qual se registará nos livros
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da Secretaria do Estado, e nos mais a que tocar, e
se guardará e cumprirá tão pontual, e inteira-
mente como nella se contém, sem duvida embar-
go, nem contradição alguma. Antônio Garcia a
fez nesta cidade do Salvador Bahia ele Todos os
Santos em os cinco dias do mez de Dezembro
Anno de mil seiscentos e setenta e oito. Bernar-
do Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da Cos-
ta Barreto. Sello. Registada no livro quinto elos
Registos da Secretaria do Estado elo Brasil a
que toca a folhas cincoenta e uma verso. Bahia, e
Dezembro cinco de mil e seiscentos e setenta e
oito. Ravasco. Dei a posse, e juramento na for-
ma que se me ordena. Bahia de Dezembro sete
ele mil e seiscentos e setenta e oito annos. Pe-
dro Gomes. Despacho do. Provedor-mor. Regis-
te-se nos livres a que toca. Bahia e Julho cinco
de mil e seiscentos e setenta e nove. de Ulhôa.
Pantaleão Freire Porto a registou no mesmo dia
mez e anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente do Posto de
Capitão de Mar e Guerra da Náu Bom Jesus
de São Domingos que a este Porto veio da
índia que se proveu na pessoa de Benardo
Ramires Esquivei.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto convém ao serviço ele Sua
Alteza que André da Silva Capitão de Mar e
Guerra da Náu Bom Jesus de São Domingos
não vá exercendo nella o dito posto se proveja
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em pessoa de muito valor (pratica da) disciplina
militar, e marítima, e grande experiência de
cousas do mar tendo eu consideração ao bem que
todas estas partes concorrem na de Bernardo
Ramires Esquivei, e haver servido a Sua Alteza
desde o primeiro de Abril de seiscentos sessenta
e quatro até o presente de que foram effectivos
sete annos quatro mezes, e quinze dias em praça
de soldado, Alferes vivo e reformado, e Alferes
de Mar e Guerra nas Armadas da Junta Geral
do Commercio, e um anno sete mezes, e vinte
dias a sua custa nas Armadas Reaes que sahiram
a correr a costa; embarcando-se no anno de seis-
centos sessenta e quatro na de que veio por Ge-
neral Jorge Furtado de Mendonça no de seis-
centos sessenta e cinco na Fragata São Jorgt
de que era Capitão de Mar e Guerra Diogo Ra-
mires Esquivei em companhia da Fragata São
Bernardo de que era Capitão de Mar e Guer-
ra Nicolau Dufilsi ambas da Armada Real até a
costa de Caclis: na Armada Real que em doze de
Julho sahiu a cargo do General Pedro Jaques de
Magalhães a correr a costa: na Fragata São Jor-
ge de que era Capitão de Mar e Guerra Luis Vás
Pinto em companhia desta Armada Real de que
foi por Cabo Álvaro Dias: nas Armadas da Jun-
ta em que passaram ao Brasil por generaes no
anno^ de seiscentos sessenta e oito Francisco
Corrêa de Souza digo e oito Francisco Corrêa da
Silva: no de seiscentos sessenta e nove Frei An-
tonio de Souza Montenegro: no de seiscentos se-
tenta e um Affonso Furtado de Mendonça pas-saneio a governar este Estado: no de seiscentos
setenta e dois na Fragata Santa Maria Capita-
nea da frota dè Pernambuco¦: no de seiscentos se-
tenta e três na de que veio por cabo Diogo Rami-
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res Esquivei Capitão de Mar e Guerra da Fra-
gata Nossa Senhora da Conceição: no de seis-
centos setenta e quatro na de-que veio por Cabo
João Rodrigues de Siqueira Capitão de Mar e
Guerra da Fragata Nossa Senhora da Concei-
ção: no de seiscentos setenta e cinco, vindo ou-
tra vez por Cabo o mesmo Diogo Ramires Es-
quivel Capitão de Mar e Guerra da Náu São
Veríssimo: no de seiscentos setenta e seis na
Fragata Madre de Deus de que era Capitão
de Mar e Guerra Francisco Ribeiro de Pedro-
sa: no de seiscentos setenta e oito na Náu San-
ta Cruz de que era Capitão de Mar e Guerra o
dito Diogo Ramires Cabo da frota de Pernam-
buco, e ultimamente no Galeão São Francisco
Xavier de que é Capitão de Mar e Guerra o mes-
mo Diogo Ramires Esquivei a cujo cargo está
a frota que ora se acha neste porto havendo pro-
cedido em todo o decurso deste tempo, e occa-
siões que nella se offereceram, e principalmente
nas de maior perigo com grande valor, pontua-
liclade tudo o que se lhe encarregou e zelo do ser-
viço de Sua Alteza; como me constou das fés de
officios, e certidões presentadas; esperando que
no posto de que ora o encarrego se haverá muito
conforme as obrigações que lhe tocarem, e a par-
ticular confiança que faço de seu merecimento, e
qualidade. Hei por bem de o eleger, e nomear
(como em virtude da presente elejo, e nomeio,)
Capitão de Mar e Guerra da dita Náu Bom Jesus
de São Domingos que neste porto se acha para
seguir sua viagem a Lisboa para que como tal o
seja use e exerça com todas as honras, graças,
franquezas, preeminencias, privilégios, isenções,
e liberdades qüe lhe tocam, podem e devem tocar,
vencer ter e cobrar na parte e lugar que é estylo.



' ' , ' ' v

Wki^.w

t 172-^
' .;

Pelo que o hei por mettido de posse dando pri-
meiro (juramento) nas mãos do Provedor-mor
da Fazenda Real deste Estado de que se fará as-
sento nas costas desta, e todos os Officiaes de
Guerra menores digo de Guerra maiores, e me-
nores do mesmo Estado e em particular ao Ca-
pitão de Mar e Guerra do Galeão São Francisco
Xavier Diogo Ramires Esquivei a cujo cargo está
a frota que se acha neste porto, e ao Capitão de
Mar e Guerra da dita Náu Bom Jesus de São
Domingos; e o Capitão digo de São Domingos; e
ao Capitão de Guarnição, e mais officiaes de
Mar e Guerra da mesma Náu São Bom Jesus
de São Domingos ordeno, e mando o obedeçam,
cumpram, e guardem todas suas ordens tão pon
tual e inteiramente como devem, e são obrigados.
Para firmeza do que mandei passar a presente
sub meu signal e sello de minhas armas a qual
se registará nos livros da Secretaria do Estado,
e nos da Fazenda Real delle. Antônio Garcia a
fez nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos em os onze dias do mez de Julho Anno
de mil e seiscentos e setenta e nove. Bernardo
Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da Costa
Barreto. Sello. Registada no livro quarto dos
registos da Secretaria do Estado do Brasil a que
toca a folhas vinte e quatro. Bahia e Julho onze
de mil e seiscentos e setenta e nove. Ravasco.
Registe-senos livros a que toca. Bahia e Julhodoze de mil e seiscentos, e setenta e nove. An-
tonio Lopes de Ulhôa. E no mesmo dia de doze
de Julho do dito anno acima tomou o juramentonas mãos do Provedor-mor. Antônio Lopes de
Ulhôa. Pantaleão Freire Porto a registou no
mesmo dia.

João Dias da Costa
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(A» margem): Não foi este Capitão na Náu
Bom Jesus de São Domingos por se achar podre,
e foi na Náu Sacramento aonde foi a fazenda da
dita Náu, e exercendo o dito posto como consta
da Portaria que sobre este particular passou o
Mestre de Campo General e Governador deste
Estado Roque da Costa Barreto registada no
livro 2o dos Registos a folhas cincoenta e cinco
verso.

Registo de um Alvará por que foi pro=
vido João Gonçalves Ballea em Meirinho da
Náu Bom Jesus de São Domingos.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa etc. Por-
quanto Antônio Francisco Barreires Meirinho do
Galeão Bom Jesus de São Domingos de que é
Capitão de Mar e Guerra André da Silva se au-
sentou e ser necessário prover o dito officio por
estar o dito Galeão já de partida para dar- conta
das munições, pólvora, e mais petrechos de
guerra do dito Galeão. Hei por bem e serviço
de Sua Alteza nomear no dito officio de Meiri-
nho a João Gonçalves Balea Artilheiro que é do
mesmo Galeão como pelo presente Alvará o no-
meio para seguir viagem desta cidade da Bahia
a Lisboa, e com este Provimento haverá o orde-
nado mantimento, e gasalhado, e liberdades que
gosava seu antecessor de que se fará assento nos
livros da matricula dos officiaes, e gente do mar
da lotação do dito Galeão, e se lhe dará o jura-
mento na forma costumada pelo que mandei pas-
sar o presente Alvará por mim assignado ao
qual se dará seu devido cumprimento, e será re-
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gistado nos livros da Fazenda deste Estado, e
nos mais a que tocar. Dado na Bahia aos onze
do mez de Julho Anno de mil e seiscentos se-
tenta e nove. João Dias da Cesta Escrivão da
Fazenda do Estado o fiz escrever. Antônio Lo-
pes de Ulhôa. Pantaleão Freire Porto o registou
no mesmo dia mez e anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente do Posto de
Capitão de Infantaria que vae de guarnição
ria Náu Sacramento de que é Capitão de Mar
e Guerra Bernardo Ramires Esquivei provi=
do na pessoa de Bento Martins Vianna.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto convém prover 0 pos-
to de Capitão de Infantaria que vae de guarnição
na Náu Sacramento em que se embarcou a Fa-
zenda da índia que ia na Náu Bom Jesus de São
Domingos por se achar podre estando para pâr-
tir, e incapaz de seguir sua viagem a Portugal
e que. seja em pessoa de_ valor-pratica da disci-
plina militar, e experiência das cousas do mar:
tendo eu consideração ao bem que todas estas
partes, e qualidades concorrem na de Bento Mar-
tins Vianna, e a boa informação que se me fez
de seu procedimento: esperando delle que nas
obrigações que-lhe tocarem se haverá muito con-
forme a confiança que faço de sua sufficiencia, e
zelo que nesta occasião mostrou ter do serviço de
Sua Alteza. Hei por bem de o eleger, e nomear
(como em virtude da presente elejo e nomeio)
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Capitão de Infantaria da guarnição da dita Náu
Sacramento de que vae por Capitão de Mar c
guerra Bernardo Ramires Esquivei para que o
seja, use, e exerça com o soldo que lhe pertencer,
e todas as honras, graças, franquezas, preemi-
nencias, privilégios, isenções, e liberdades que
lhe tocam podem, e devem tocar aos mais Capi-
tães de Infantaria da guarnição das Armadas de
Sua Alteza. Pelo que ordeno a Diogo Ramires
Esquivei Capitão de Mar e Guerra do Galeão
São Francisco Xavier cabo da frota que ao pre-
sente se acha neste porto lhe dê a posse, e jura-
mento na forma costumada de que se fará as-
sento nas costas desta: e aos officiaes, maiores,
e menores de Guerra deste Estado, e da dita fro-
ta, e em particular ao de Capitão ele Mar e
Guerra da dita Náu Sacramento Bernardo Ra-
mires Esquivei, hajam, honrem estimem, e re-
putem per tal Capitão de Guarnição delia: e
aos Officiaes, soldados, e mais gente do mar
da dita Náu façam o mesmo, e obedeçam, cum-
pram, e guardem suas ordens de palavra, ou
por escripto tão pontual, e inteiramente como
devem e são obrigados; tpara firmeza do que lhe
mandei passar a presente sub meu signal e sello
de minhas armas a qual se registará nos livros
ela Secretaria deste Estado, ,e nos da Fazenda
Real a que tocar. Antônio Garcia a fez nesta Ci-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos, aos
dezoito dias do mez de Julho Anno ele mil e seis-
centos e setenta e nove. Bernardo Vieira Ravasco
o fiz escrever.

Roque da Costa Barreto
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Per ficar esta Náu Sacramento a respeito
da carga que leva senda (sic) da repartição que
não toca ao cabo da frota dar a posse, e jura-
mento, ao Capitão Bento Martins Vianna pro-
vido nesta Patente: Ordeno ao Capitão de Mar e
Guerra da dita Náu Bernardo Ramires lhe dê a
posse, e juramento, e esta apostilia se registará
nos livros da Secretaria, e nos mais em que a di-
ta Patente estiver registada. Bahia vinte e um
de Julho de mil e seiscentos, e setenta e nove.
Antônio Garcia a fez. Bernardo Vieira Ravasco
a fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Regista-
da no livro quarto dos registes da Secretaria des-
te Estado do Brasil a folhas vinte e cinco verso.
Bahia e Julho vinte e um de mil e seiscentos e
setenta e nove. Ravasco. Dei posse, e juramento
ao Capitão Bento Martins Vianna. Bahia vinte e
dois de Julho de mil seiscentos setenta e nove.
Bernardo Ramires Esquivei. Despacho do Prove-
dor-mor. Registe-se nos livros a que toca, e se
forme seu assento. Bahia e Julho vinte e dois de
mil seiscentos setenta e nove. de Ulhôa. Antônio
Lopes a registou em vinte e três do dito mez, e
anno acima, e se entregou á parte.

João Dias da Costa
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Registo da Provisão da serventia do Of-
fício da Vara de Meirinho da Correição desta
cidade provido na pessoa de Duarte de Mel»
Io Vasconcellos. 0

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito ao que por parte
de Duarte de Mello de Vasconcellos se me re-
presentou per sua petição acerca de se lhe haver
acabado o tempo da Provisão por que servia o
officio da Vara de Meirinho da Correição desta
Cidade pedindo-me lhe concedesse outra para
continuar a serventia delia na mesma forma que
o fazia: e visto o que constou sobre este parti-
cular esperando delle que nas obrigações do dito
Officio se haverá muito conforme a confiança
que faço de seü procedimento. Hei por bem de o
prover (como pela presente faço) da serventia do
dito.officio por tempo de um anno emquanto Sua
Alteza o houver assim por bem, ou eu não order
nar outra cousa, e com elle haverá o ordenado
(se o tiver) e todos os mais proes, e precalços
que direitamente lhe pertencerem, e costuma-
vam gosar seus antecessores, e continuará o
exercicio delle debaixo da mesma posse, e jura-
mento que tem dado quando entrou a servir o
dito officio. Para firmeza do que lhe mandei
passar a presente sub meu signal e sello de mi-
nhas armas a qual se registará nos livros da Se-
cretaria do Estado, e nos mais a que tocar, e se
guardará, e cumprirá tão pontual, e inteiramen-
te'como nella se contém, sem duvida embargo,
nem contradição alguma, constando haver pri-
meiro pago o que desta dever á meia annata.
Antônio Garcia a fez nesta cidade do Salvador
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Bahia de Todos os Santos em os vinte e um dias
do mez de Junho Anno de mil e seiscentos e se-
tenta e nove; Bernardo Vieira Ravasco o fiz es-
crever. Roque da Costa Barreto. Selío. Registada
no livro quinto dos Registos da Secretaria do
Estado do Brasil a que toca a folhas setenta ver-
so. Bahia e Junho vinte e um de mil seiscentos
setenta e nove. Ravasco. A folhas cento, e vinte
e sete verso do livro da receita viva que serve
das meias annatas com o Thesoureiro Geral deste
Estado Francisco da Cossta Azere lhe ficam car-
regados por mim Escrivão de seu cargo onze mil
e quatrocentos reis desta Provisão. Bahia vinte
c sete de Junho de mil seiscentos e setenta e no-
ve. Estevão Rodrigues do Porto. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se nos livros da Fazenda
a que toca. Bahia e Junho digo Bahia e Junho
vinte e oito de mil seiscentos e setenta e nove
e nove (sic). de Ulhôa. Antônio Lopes a regis-
tou em dezesete de Agosto do dito anno acima.

João Dias da Costa

l '¦•'"'.-'

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que ha por bem perdoar a todas as pessoas
que se andarem livrando de causas digo li=
vrando de casos crimes, ou eiveis que não ti=
verem parte com a obrigação de assenta»
rem ali praça, e de servirem naquelle Reino
seis annos, e a mesma mercê concede a todas
as pessoas do Brasil se quizerem passar ao
dito Reino.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dOs Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
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aos que esta Minha Provisão virem que por o
Reino de Angola ser tão dilatado, e a esse res-
peito se achar muito falto de gente para se po-
der conservar e seus Presídios assim de mora-
dores como de soldados pelas grandes doenças
que ali houve, guerras e perdição de Naus, e soe-
corro que levava o Governador Pedro César de
Menezes, e convir muito a Meu serviço, e ao
bem commum daquelles Vassallos, e por se não
diminuir a christandade daquelle Reino, e a con-
servação, e augmento das lavouras do Brasil,
e Maranhão como já se experimentou quando
aquelle Reino esteve em poder dos Hollandezes
por falta de negros. Hei per bem (para que se
possa remediar o damno referido,) de perdoar a
todas as pessoas que no dito Reino de Angola se
andarem livrando de casos crimes, ou eiveis que
não tiverem parte mais que a justiça não sendo
casos capitães com obrigação de assentarem pra-
ça assim solteiros, como casados que andarem no.
dito livramento, e de servirem naquelle Reino
seis annos com praça assentada, e sendo pessoas
beneméritas, e havendo servido na guerra ou em
cargos de justiça, ou Fazenda os annos do Regi-
mento poderão logo requerer seus serviços pelo
Meu Conselho Ultramarino, e a mesma mercê
concedo geralmente a todas as pessoas que do
Estado do Brasil se quizerem passar ao Reino de
Angola, e os que fizerem a sua custa com cavallo,
e armas poderão testar por suas mortes das hon-
ras, Tenças, Officios, e mercês que tiverem, e
os que levarem mais cavallos lhes serão pagos
naquelle Reino pela Fazenda Real pelo que com-
mumente valerem, e dando a fiança necessária
poderão usar do perdão que por esta lhes conce-
do, e fazer seus requerimentos pelos serviços
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que tiverem feito, sendo primeiro matriculados
aonde tocar, e da mesma maneira ordeno que
todos os presos que estiverem no Brasil e mere-
cerem degredo sejam logo sentenciados, os quaes
ainda que por seus crimes mereçam outro degre-
do que não seja de Angola se lhes çommute com
menos tempo ou mais para aquelle Reino com que
por este modo se poderá conseguir haver muita
gente nelle, e se poderão accrescentar os portos
cio mar para segurança dos Resgates, e do Com-
mercio, e conservação do Brasil, e augmento des-
te Reino; e hei outrosim por bem eme as pessoas
que quizerem metter em Angola assim soldados
pagos como cavallos a sua custa lhes mandarei
por isto fazer mercê respectivamente ás que se
fizeram a Manuel Valente pela Companhia de
Infantaria que mandou a Angola a sua custa, e
a Thomé de Souza Corrêa pelos cincoenta ca-
vallos que tem ajustado enviar aquelle Reino a
sua custa, e os criminosos sem parte que tiverem
impedimento, e quizerem mandar a sua custa,
soldados, e cavallos gosarão também do dito per -
dão, sem embargo de não irem pessoalmente
avaliando a Relação da Bahia aos que houver na-*
quelle districto os cavallos digo os soldados, e
cavallos que hão de ser obrigados a metter em
Angola conforme ao crime que se lhes perdoar,
e nas mais Capitanias do Brasil façam esta ava-
liação os Governadores, Provedores da Fazenda,
e Ouvidores Geraes. Pelo que Mando ao Meu
Governador e Capitão Geral do Estado do Bra-
sil, Provedores de Minha Fazenda delle, Ouvi-
dor Geral, e mais Ministros, e pessoas que o co-
nhecimento desta pertencer que cada um na par-te que lhe tocar a cumpram, e façam cumprir, e
guardar muito inteiramente como nella se con-
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tém a qualvalerá como carta e não passará pelaChancellaria sem embargo da Ordenação do li-
vro segundo títulos trinta e nove e quarenta em
contrario, e se registará nas partes em que for
necessário, e se passou por duas vias. Manuel
Pinheiro da Fonseca- a fez. Lisboa a trinta de Ju-nho de seiscentos setenta e cinco. O Secretario
Manuel Barreto de São Payo a fiz escrever.
Príncipe. Conde de Vai de Reis Presidente. Por
resolução de Sua Alteza de dezenove de Julhode seiscentos setenta e cinco em consulta do Con-
selho Ultramarino de dezesete de Maio do dito
anno. Registada nos livros da Secretaria do Con-
selho Ultramarino a folhas cento e dezesete.
Manuel Barreto de São Payo. Cumpra-se como
Sua Alteza manda, e registe-se-nos livros digo
e registe-se na Secretaria do Estado, e das mais
partes a que pertencer. Bahia e Janeiro dezenove
de mil seiscentos setenta e seis. Agostinho de
Azevedo Monteiro. Álvaro de Azevedo. Antônio
Guedes de Brito. Registada no livro segundo dos
Registos da Secretaria do Estado do Brasil a
que toca a folhas sessenta e nove verso. Bahia
e Novembro dez de mil seiscentos setenta e seis.
Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do Prove-
dor-mor. Registe-se nos livros da Fazenda a que
toca. Bahia e Agosto vinte e cinco de mil seiscen-
tos setenta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. An-
tonio Lopes a registou em vinte e seis do dito
mez e anno.

João Dias da Costa
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Registo do Alvará por que Sua Alteza
fez mercê a Manuel Mendes de Siqueira do
posto de Alferes reformado com declaração
que não vencerá mais que a maioria da f ar=
da.
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. Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal e Algarves. Faço saber
aos que este Meu Alvará virem que tendo res-
peito aos serviços de Manuel Mendes de Siqueira
feitos no Presidio da Bahia de Todos cs Santos
por espaço de onze annos um mez e treze dias
até o presente em Praça,de Soldado, e Alferes
tendo a isso consideração, e ao que respondeu ao
Procurador digo respondeu o Procurador de
Minha Fazenda. Hei por bem de lhe fazer mercê
elo Posto de Alferes reformado, visto o que cons-
tou da fé de Officios que offereceu: com declara-

. ção que não vencerá mais que a maioria da farda
como tenho resoluto. Pelo que Mando ao Mestre
de Campo General do Estado do Brasil, e ao
Provedor-mor de Minha Fazenda delle que nesta
conformidade cumpram, e guardem este Alvará
muito inteiramente como nelle se contém, sem
duvida embargo, digo sem duvida alguma o qual
valerá como .carta sem embargo da Ordenação
do livro segundo titulo quarenta em contrario,
e se passou por duas vias. Pascoal de Azevedo
o fez em Lisboa a onze de Janeiro de seiscentos
setenta e oito. O Secretario Manuel Barreto de.
São Payo a fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai
de Reis Presidente. Alvará por que Vossa Alteza
faz mercê a Manuel Mendes Siqueira do Posto
de Alferes reformado com declaração que não
vencerá mais que a maioria da farda» como Vossa
Alteza tem resoluto como;neste se declara que
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vae por duas vias. Para Vossa Alteza ver. Por
despacho do Conselho Ultramarino de dez. de Ja-
neiro de seiscentos setenta e oito. Pagou tre-
zentos reis. Francisco de Miranda Henriques.
Pagou trezentos, e sessenta reis, e aos officiaes
quinhentos e vinte e quatro reis. Lisboa vinte e
cinco de Janeiro de mil seiscentos setenta e oito.
Dom Sebastião Maldonado. Registada na Chan-
cellaria-mor do Reino no livro de officios, e mer-
cês a folhas setenta e uma. Manuel da Rosa Pre-
go. Registado no livro do Conselho digo no livro
da Secretaria do Conselho Ultramarino a folhas
cento e setenta e cinco em Lisboa vinte e seis de
Janeiro de-mil seiscentos setenta e oito. Manuel
Barreto de São Payo. Despacho do Senhor Mes-
tre de Campo General. Cumpra-se como Sua Al-
teza manda, e registe-se nos livros da Secretaria
do Estado, e nos mais a que tocar. Bahia e Junho
vinte e tres de mil seiscentos e setenta e nove.
Roque da Costa Barreto. Registado no livro.se-
gundo dos registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas cento e quatro verso.
Bahia e Junho vinte e seis de mil seiscentos se-
tenta e nove. Bernardo Vieira Ravasco. Despa-
cho do Provedor-mor. Registe-se, e forme-se seu
assento. Bahia e Junho trinta de mil e seiscentos,
e setenta e nove. de Ulhôa.. Antônio Lopes o re-
gistou em onze de Setembro do dito anno acima,
e se entregou á parte. , «íaaaàA::, > 5
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Registo da Provisão da serventia do
Officio de Almoxarife da Fazenda Real da
Capitania dos Ilhéos provido na pessoa de
Manuel Serqueira Lima por tempo de um
anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que por parte de
Manuel Serqueira-Lima se me enviou a repre-
sentar por sua petição acerca de se lhe acabar o
tempo da Provisão por que servia o officio de
Almoxarife da Fazenda Real da Capitania dos
Ilhéos pedindo-me lhe mandasse passar^outra
para o continuar na mesma forma que o fazia, e
visto o que constou sobre este particular espe-
rando delle que nas obrigações do dito officio se
haverá muito conforme a confiança que faço de
seu prcedimento. Hei por bem de o prover (como
pela presente faço) da serventia do dito officio
por tempo de üni anno emquanto Sua Alteza o
houver assim por bem ou eu não ordenar outra
cousa, e com elle haverá o ordenado (se o tiver)
e todos os mais proes, e precalços que direita-
mente lhe pertencerem, e costumavam gosar seus
antecessores; e continuará o exercicio delle de-
baixo da mesma posse, e juramento, e fiança que
tem dado, ratificando-a os fiadores. Para firmeza
do que lhe mandei passar o presente sub meu
signal e sello de minhas armas a qual se regis-
tara nos livros da Secretaria deste Estado, e nos
mais a que^ tocar, e se guardará e cumprirá tão
pontual e inteiramente como nella se contém,
sem duvida embargo, nem contradição alguma
constando haver primeiro pago o que dever á
meia annata. Antônio Garcia a fez nesta cidade
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do Salvador Bahia de Todos os Santos em os
cinco dias do mez de Agosto de mil seiscentos
setenta e nove. Bernardo Vieira Ravasco o fiz
escrever. Roque da Costa Barreto. Provisão de
serventia do Officio de Almoxarife da Fazenda
Real da Capitania dos ilhéos que Vossa Senho-
ria teve por bem prover na pessoa de Manuel de
Serqueira Lima por tempo de um anno pelos res-
peitos acima declarados. Para Vossa Senhoria
ver. Registada no livro quinto dos Registos da
Secretaria ào Estado do Brasil a que toca a fo-
lhas setenta e tres verso. Bahia e Agosto cinco
de mil e seiscentos, e setenta e nove. Ravasco.
Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se, e regis-
te-se na forma que Sua Senhoria ordena. Bahia
e Setembro dezeseis de mil e seiscentos, e seten-
ta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. A folhas cen-
to trinta e sete da receita digo cento trinta e se-
te do livro da Receita viva que serve das meias
annatas com o Thesoureiro Geral deste Estado
Francisco da Costa Azere lhe ficam carregados
por mim Escrivão de seu cargo dois mil reis des-
ta Provisão. Bahia dezoito de Setembro de mil
e seiscentos, e setenta e nove. Estevão Rodri-
gues do Porto. Thomás Moreira a registou em
dito dia etc.
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Registo da Provisão da serventia do
officio de Escrivão da Fazenda Real da €a«
pitania dos Ilheos provido J?ia pessoa de Ze=
na Luiz de Espinosa.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito a se haver acabado o
tempo por que Zene (sic) Luis de Espinosa ser-
via o officio de Escrivão da Fazenda Real da Ca-
pitania dos Ilheos, e não poder continuar a dita
serventia, sem novo provimento: esperando dei-
le que nas obrigações do dito officio se haverá
muito conforme a confiança que faço de seu pro-
cedimento. Hei por bem de o prover (como pela
presente faço) da serventia do dito officio por
tempo de um anno emquanto Sua Alteza o hou-
ver assim por bem, ou eu não ordenar outra cou-
sa, e com elle haverá o ordenado (se o tiver) e
todos os mais proes, e precalços que direitamen-
te lhe pertencerem, e costumavam gosar seus
antecessores: e continuará o exercício do dito of-
ficio debaixo da mesma posse, e juramento que
delle tem dado; para firmeza da que lhe mandei
passar a presente sub meu signal, e sello de mi-
nhas armas a qual se registará nos livros da Se-
cretaria do Estado, e nos mais a que -tocar, e se
guardará e cumprirá tão pontual e inteiramente
como nella se contém, sem duvida embargo, nem
contradição alguma: constando haver primeiro
pago o que desta dever á meia annata. Antônio
Garcia a fez nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos era os vinte e um dias do mez
de Agosto Anno de mil e seiscentos e setenta e
nove. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto. Sello. Registada no
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livro quinto dos Registos da Secretaria do Es-
tado do Brasil a que toca. Bahia e Agosto vinte
e um de mil è seiscentos e setenta e nove. Ravas-
co. Despacho do Provedor-mor.. Registe-se, e se
cumpra como Sua Senhoria ordena. Bahia e Se-
tembro dezeseis de mil e seiscentos e setenta e
nove. Antônio Lopes de Ulhôa. A folhas cento e
trinta e sete do livro da Receita viva que serve
das meias annatas com o Thesoureiro Geral des-
te Estado Francisco da Costa Azere lhe ficam
carregados mil e seiscentos reis desta Provisão.
Bahia dezoito de Setembro de mil seiscentos se-
tenta e.nove annos. Thomás Moreira a registou
em dito dia etc.

; ' '.'• 'A 
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João Dias da Costa

Registo da Provisão de MeiHnho da
correição da Villa de Olinda Capitania de
Pernambuco de que Sua Alteza fei mercê a
Antônio Fagundes Viegas.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de. Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta minha Provisão virem que tendo res-
peito a Antônio Fagundes Viegas Meirinho da
correição da Villa de Olinda da Capitania de Per-
nambuco me representar que não tinha carregado
digo que não tinha homens que o acompanhas-1
sem nas diligencias de que é encarregado pelos
Ouvidores Geraes daquella Capitania; e visto o
que allega e informação que se houve do Doutor
Marcos de Andrade Ouvidor Geral que foi da
.mesma Capitania.^ei por bem de lhe fazer mer-

7 ;..'¦"'"
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cê de dois negros para o acompanharem armados
com suas espadas, e chuços nos quaes terá o do-
minio de senhor, e não os podfrá' Vender, nem
alhear sem ordem do Provedor de Minha Fa-
zenda daquella Capitania os quaes Escravos an-
darão vestidos com suas camisas, casacas, e bom-
baxas de baeta vermelha e fallecendo elles o que
constará por certidão do Parocho, recorrerá o
dito Meirinho ao Provedor de Minha Fazenda
para que lhe faça dar outros. Pelo que Mando ao
Meu Governador da Capitania de Pernambuco, e
ao Provedor delia cumpram esta Provisão intei-
ramente como nella se contém a qual valerá como
carta sem embargo da Ordenação do livro segun-
do titulo quarenta em contrario, e se passou por
duas vias, e pagou de novo direito mil e oitenta
reis que se carregaram ao Thesoureiro Aleixo
Ferreira a folhas cento e setenta e oito. Pascoal
de Azevedo a fez em Lisboa a doze de Março de
mil e seiscentos e setenta e um.O Secretario Ma-
nuel Barreto de São Payo a fiz escrever. Princi-
pe. Duq%e. Provisão por que Vossa Alteza faz
mercê a Antônio Fagundes^ Viegas Meirinho da
Correição da Villa de Olinda de dois negros para
o acompanharem armados com suas espadas, e
chuços ncs quaes terá o domínio de senhor e não
os poderá vender sem ordem do Provedor da Fa-
zenda de Pernambuco como nesta se declara qüevae pôr»duas vias., Para Vossa Alteza ver. Pri-
meira via. Por resolução de Sua Alteza de nove
de Março de seiscentos setenta e um em consulta
do Conselho Ultramarino de quatro do dito mez,
e anno. João Velho Barreto. Pagou quinhentos, e
quarenta reis. Lisboa vinte de Março de mil e
seiscentos e setenta e um, e aos officiaes trezen-
tos, e quatorze reis. Dom Gaspar Maldonado.
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Cumpra-se como Sua Alteza manda, e registe-
se donde tocar. Olinda e Outubro vinte e dois
de mil seiscentos, e setenta e um.. Rubrica do
Governador de Pernambuco. Registada no livro-
quarto dos Registos da Secretaria deste Gover-
no de Pernambuco a folhas oitenta e nove. Olin-
da vinte e dois de Outubro de mil seiscentos e
setenta e um. Diogo Rodrigues Pereira. Cumpra-
se, e registe-se. Bahia vinte e dois de Outubro
de mil seiscentos, e setenta e um. Mello. Fica re-
gistada a Provisão atrás no quarto livro dos Re-
gistos da Fazenda Real desta Capitania de Per-
nambuco a folhas trezentas, e qUinze. Recife
vinte e três de Outubro de mil seiscentos e seten-
ta e um annos. Theophilo Homem da Costa. Re-
giste-se nos livros a que toca, e se lhe forme
seu assento. Bahia e Setembro dezeseis de mil
seiscentos, e setenta e nove. Antônio Lopes dê
Ulhôa. Thomás Moreira á registou em dito dia
etc.

João Dias da Costa

(A* margem): Na folha deste anno de 1680
vae lançado o assento do que contém a Provisão
em frente, e conforme o que se resolveu pelas
petições que féz o Meirinho por resolução que se
tomou que consta dos processos que estão em
meu poder na gaveta dos papeis de Pernambuco.
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Registo da Carta de Proprietário dos
officios de Escrivão da Chancellaria maior
e menor, e Provedor das Dizimas da Relação
do Brasil, e Escrivão das suspeições, e fei-
tos de que o clianceller conhece como juiz da
Chancellaria, e das ordens feita á pessoa de
João de Souza.

Dom Affonso por Graça de Deus Rei de Por-
tugal, e dos Algarves daquem, e dalem-mar em
África Senhor de Guiné, e da Conquista Navega-
ção Commercio de Ethiopia, Arábia Pérsia, e da
índia etc. Faço saber acs que esta minha Carta
virem que por parte de João de Souza cavalleiro
professo digo cavalleiro fidalgo de Minha Casa
me foi apresentado um Meu Alvará passado pela
Minha Chancellaria, e outro passado no anno de
seiscentcs e nove de que os traslados são os se-
guintes. Eu El-Rei faço saber aos que este Meu
Alvará virem que tendo respeito a haver feito
mercê a Ignês Corrêa por Alvará de seis de Fe-
vereiro passado para seu casamento da Proprie-
dade dos officios de Escrivão da Chancellaria
maior, e menor, e Provedor das Dizimas da Re-
laçãc do Brasil e de Escrivão das Suspeições i
feitos de que o chanceller conhecer como, Juiz da
Chancellaria, e das ordens, e isto pelos 

'servhcs

que seu Pae Simão Luis-continuou no escripto-
rio do Secretario do Secretario (sic) Ante mo
Veles de Simas des que começou o dito cargo, e
a limpesa e satisfação com que sempre procedeu,e a me representar agora ser muito próprio d\%
ser muito pobre, e passar de mais de cincoenta
annos de idade, e viver com grandes achaques
por cujo respeito nao podia tomar estado de .rn-
sada, e os ditos officios lhe serem dados pelos
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serviços do dito seu Pae pedindc-me lhe fizesse
mercê de licença para os poder renunciar em
pessoa de sufficiencia, e visto o que allega. Hei
por bem, e me praz de lhe conceder a licença
que pede para que possa renunciar os ditos offi-
cios em pessoa capaz, e sufficiente: Pelo que
Mando ao Provedor digo Mando ao Presidente,
e conselheiros do meu Conselho Ultramarino que
a pessoa que com-este lhe apresentar instrumen-
to justificado por que conste renunciar ríella a
dita Ignês Corrêa os ditos Officios, e sendo apta,
e sufficiente lhe façam passar Carta em forma
delles para que os sirva na mesma conformidade
em que o fizeram as mais pessoas que delles fo-.
ram providos na qual Carta se trasladará este
Alvará que se cumprirá inteiramente como nelle
se contém, sem duvida alguma, e valerá como
Carta sem embargo da Ordenação livro segundo
titulo quarenta em contrario ao assignar do qual
foi roto o que se passou dos mesmos officios á
dita Ignês Corrêa e em seus registos se porão
verbas do conteúdo neste, que se passou per duas
vias, e pagará o novo direito. Pascoal de Azeve-
do o fez em Lisboa a vinte e sete de Agosto de
seiscentos cincoenta e oito. O Secretario Mar-,
ces Rodrigues Tinoco o fiz escrever. Rainha. Eu
El-Rei faço saber aos que este Alvará virem que
havendo respeito aos Escrivães das chancellarias
maior, e menor, e da Casa da Supplicação terem
ordenados nesta cidade para casas, mantimentos,
vestiaria, e para escrivaninhas, e sacco, e ser con-
veniente que a pessoa que tenho provido do car-
go de Escrivão da Chancellaria maior, e menor
da Relação que ora envio ao Estado do Brasil
tenha ordenado competente para as ditas cousas.
Hei por bem, e me praz que a pessoa que tenho
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provido dos ditos cargos tenha, e haja com elles
quarenta mil reis cada anno em sua vida para to-
das as cousas referidas, e lhe serão pagos a custa
de Minha Fazenda, e na folha que se fizer dos or-
denados dos Ministros de minha Relação lhe se-
rão lançados para haver delles pagamento na for-
ma que houveram os mais. Pelo que Mando ao
Governador do Estado do Brasil Provedor-mor
de Minha Fazenda, mais officiaes, pessoas que o
conhecimento disto pertencer que façam assen-
tara pessoa que for provida da propriedade, e
ela que por ora servir cs ditos cargos o dito orde-
nado, e pelo traslado deste Alvará que será re-
gistado no livro da despesa do Thesoüreiro Almo-
xarife, ou recebedor que fizer pagamento pela
dita Folha, e assento que nella for do dito order
nado com conhecimento da pessoa, que servir
os ditos cargos, e da que é delles provida de pro-
priedade Mando aos contadores que tomarem
conta ao Thesoüreiro, Almoxarife ou Recebedor
que fizer o tal pagamento lhe levem em conta o
que lhe assim pagar, e este Alvará se cumprirá
inteiramente como nelle se contém o qual quero
que valha como Carta, posto que o effeito delle
haja de durar mais de um anno, e que não passe
pela Chancellaria, sem embargo da Ordenação dp
segundo livro títulos trinta e nove e quarenta eni
contrario. Bento Suzarte o fez em Lisboa a tre-
ze de Abril de seiscentos e nove. E eu o Secreta-
rio Antônio Campeio o fiz escrever. Rei. Pedin-
do-me o dito João de Souza que porquanto adW
ta Ignês Corrêa renunciara nelle os' ditos offi-
cios acima referidos em virtude do primeiro ÃL
vara nesta encorporado como constava da sen-
tença de justificação que offerecia lhe fizesse
mercê mandar-lhe passar carta em forma delles;
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e visto por mim seu requerimento, Alvarás, e
sentenças digo Alvarás e sentença referida' e
ser havido por apto e sufficiente. Hei por bem,
e me praz de lhe fazer mercê da propriedade dos
ditos officios de Escrivão da Chancellaria maior,
e menor, e Provedor das Dizimas da Relação do
Brasil e Escrivão das Suspeições, e feitos de queo chanceller conhece como Juiz da Chancellaria,
e das ordens para que os sirva na forma em quefizeram seus antecessores, e que haja com os de*
Escrivão da Chancellaria maior, e menor qua-renta mil reis de ordenado em cada um anno paraseu ^mantimento, casas vestiaria, e para escri-
vaninha, e saco áoê papeis os quaes lhe serão
lançados na folha que se faz dos ordenados dos
Ministros da dita Relação para haver delles pa-
gamento na forma em que o hão os ditos Minis-
tros, e assim haverá mais com todos os ditos of-
fidos proes, e precalços que direitamente lhe per-tencerem. Pelo que Mando ao chanceller da dita
Relação do Brasil lhe dê a posse delles, e lhos
deixe servir, e exercitar, e haver o dito ordenado
proes, e precalços como dito é, e o dito João de
Souza servirá em Minha Chancellaria na forma
costumada de que se fará assento nas costas
desta Carta que por firmeza de tudo lhe mandei'
dar por mim. assignada e sellada com o sello
pendente da dita Chancellaria; e esta mercê lhe
faço com declaração que querendo-lhe eu tirar
ou extinguir os ditos officios em algum tempo
Minha Fazenda lhe não ficará por isso obriga-
da a satisfação alguma, e do conteúdo nesta se
porão verbas nos registos do primeiro Alvará
nelle encorporado dos livros das mercês e Conse-
lho Ultramarino, e pagou de novo direito doze mil
e quinhentos reis que se carregaram ao Thesou-
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reiro Manuel Freire a folhas.cento e quarenta e
cinco, e deu fiança a pagar outra tanta quatia no
livro dellas a folhas trinta e quatro. Pasccal de
Azevedo a fez em Lisboa a trinta de Setembro
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil seiscentos sessenta e dois. O Se-
cretario Marcos Rodrigues Tinoco a fiz escre-
ver. El-Rei. Sello pendente. Carta da Proprie-
dade dos officios de Escrivão da Chancellaria
maior, e menor, e Provedor das Dizimas da Re-
lação do Brasil, e Escrivão das Suspeições, e
feitos de que o chanceller conhece como Juiz da
Chancellaria, e das ordens de que Vossa Mages-
tade faz mercê a João de Sc^iza, e que haja com
os do Escrivão da Chancellaria maior, e menor
quarenta mil reis de ordenado cada anno para
seu mantimento, casas, vestiaria, e para escri-
vaninha e saco dos papeis como nesta se declara
que vae com a cláusula. Para Vossa Magestade
Ver. Por despacho do Conselho Ultramarino de
doze de Agosto de mil seiscentos sessenta e dois.
Jeronymo de Mello de Castro. Francisco de Mi-
randa Henriques. Francisco de Mattos de Car-
valhosa. Pagou seiscentos reis, e da avaliação
pagou dezeseis mil seiscentos, e sessenta reis; e
aos officiaes oitocentos, e noventa reis. Lisboa
dois de Dezembro de seiscentos sessenta e seis.
Dom Gaspar Maldonado de Espeleta. Fica as-
sentada esta Carta e posta a verba que requer
nos livros das mercês em Lisboa a cinco de De-
zembro de mil e seiscentos sessenta e dois; e pa-
gou duzentos e oitenta reis: Jan Alvres da Veiga
de Avellar, e Taveira. Registada nos livros do
Conselho Ultramarino a folhas cincoenta e nove
verso, e posta a verba que requer em Lisboa a
doze de Dezembro de mil seiscentos sessenta e
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dois. Marcos Rodrigues Tinoco. Registada na
Chancellar:a-mòr da Corte e Reino no livro de
officios, e mercês a folhas cento e cincoenta e
uma. Cosme da Costa de Albuquerque. Eu lhe
dei juramento em forma Lisboa a quinze de Fe-
vereiro de mil seiscentos sessenta e três. Rubri-
ca. Despacho do Governador. Cumpra-se e re-
giste-se. Bahia e Julho oito de mil seiscento^ ses-
senta e três. Conde de Óbidos Vice-Rei deste Es-
tade por sua rubrica. Registada no primeiro li-
vro dos Registos a que toca da Secretaria deste
Estado elo Brasil a folhas oitenta e três verso.
Bahia e Julho dez de mil e seiscentos sessenta e
três. Bernardo Vieira Ravasco. Tomou posse aos
dezoito dias de mez de Julho de mil seiscentos
sessenta e três como constou elo termo feito nas
costas desta digo nas costas da dita Carta feito
pelo Tabellião Francisco do Couto Barreto em
presença do Chanceller-mor Jorge Seco de Ma-
cedo. Despacho do Provedor-mor. Registe-se nos
livros a que toca, e se fcrme seu assento na fo-
lha. Bahia e Outubro três de mil seiscentos se-
tenta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. Thomás
Moreira a registou em quatro do dito, e se entre-
gou á parte. »

João Dias da Costa

(A' margem): Começou a servir de primeiro
ele Agosto de 1680 por despacho do Mestre de
Campo General Roque da Costa Barreto que me
apresentou. Costa.
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Registo de uma Patente de A juda.ite do
Numero do Terço do Mestre de Campo Al=
Varo de Azevedo provido na pessoa de Ma=
mel Rodrigues digo de Manuel Paes de
Carvalho.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto está vaga a bengala
de Ajudante do Numero do Terço do Sargento-
maior Francisco Rabello de Moraes (o qual_está
governando por impedimento do Mestre de Cam-
po Álvaro de Azevedo por eu a haver tirado a
Simão Nunes, e convém provel-a em pessoa de
valor, pratica da disciplina militar e experiência
da Guerra: tendo eu consideração ao bem quetodas estas qualidades concorrem na de Manuel
Paes de Carvalho, e haver servido a Sua Alteza
de dezeseis annos sete mezes, e nove dias effecti-
vos nesta Praça de soldado, Cabo de Esquadra,
Sargento Supranumerario, e do numero da Com-
panhia do dito Mestre de Campo Alferes da Com-
panhia do Capitão Manuel Fialho Pereira, e Aju-
dante supranumerario que actualmente está ser-vindo no dito Terço havendo procedido em todo odecurso deste tempo muito como devia ás suasobrigações: esperando delle que nas do dito postose haverá muito conforme a confiança que faço deseu procedimento. Hei por bem, e me praz ele-
ger e nomear (como em virtude da presente ele-
jo, e nomeio) Ajudante do numero de Sargento-maior do dito Terço para que o seja use exerçacom todas as honras, graças, franquezas, pre-eminências, priv:fegio£, isenções, e,' liberdades
que lhe tocam, podem, e devem tocar aos maisAjudantes do numero dos Exércitos de Sua Al-teza, e Presídios deste Estado, e com elle ha-
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verá o Soldo que direitamente lhe tocar. Pelo
que ordeno ao dito Sargentó-maior lhé dê a pos-se e juramento de que se fará assento nas cos-
tas desta: e aos officiaes maiores, e menores de
Guerra e Milícia deste Estado o hajam honrem
estimem, e reputem por tal Ajudante de Sargem
to-maior do numero; e aos officiaes e soldados
que por razão do dito posto distribuir algumas
ordens em nome de seus superiores as obedeçam,
e guardem tão pontual, e inteiramente, como de-
vem, e são obrigados; e ao Provedor-mor da Fa-
zenda Real deste Estado ordeno outrosim lhe
faça assentar, livrar, e pagar delia o referido
soldo na forma que se pratica com os mais. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente
sub meu signal e sello de minhas armas a qual se
registará nos livros da Secretaria do Estado, é
nos mais a que tocar. Antônio Garcia a fez nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
em os vinte e três dias do mez de Outubro Anno
de mil e seiseentos, e setenta e nove. Bernardo
Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da Costa
Barreto. Sello. Registada no livro quarto dos Re-
gistos da Secretaria do Estado do Brasil a que
toca a folhas trinta e uma. Bahia e Outubro vin-
te e três de mil e seiseentos setenta e nove. Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor. Registe-se,
e note-se em seu assento. Bahia e Outubro vinte
e três de mií e seiseentos setenta e nove. Anto-
nio Lopes de Ulhôa. Termo de posse. Dei-lhe
posse e juramento na forma costumada. Bahia
vinte e três de Outubro de mil seiseentos e se-
tenta e nove. Francisco Rabellò de Moraes. Pan-
taleão Freire a registou no mesmo dia mez e an-
no acima."

João Dias da Costa

i-í-to
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Registo da Carta Patente do Posto de
Ajudante Supranumerario provido na pessoa
do Alferes Manuel Pereira.

Roque da. Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto pela promoção de
Manuel Paes de Carvalho ao Posto de Ajudante
do numero do Terço do Sargento-maior Fran-
cisco Rabello de Moraes (o qual está governando
por impedimento do Mestre de Campo Alvaro.de
Azevedo) ficou vaga a bengala de Ajudante su-
pra do dito Terço, e convém provel-a em pessoa
de valor pratica da disciplina militar, e experien-
cia da Guerra tendo eu consideração ao bem que
todas estas partes concorrem na de Manuel Pe-
reira e haver servido a Sua Alteza de doze annos
quatro mezes, e vinte e cinco dias nas armadas
da Junta Geral do Commercio; e oito annos três
mezes, e seis dias, effectivos nesta praça de sol-
dado, e Alferes actual da Companhia do Capitão
Luis Vás da Costa havendo procedido sempre
muito como devia a suas obrigações; esperando
delle que nas do dito posto se haverá muito con-
forme a confiança que faço de seu procedimento.
Hei por bem de o eleger, e nomear (como em vir-
tude da presente elejo, e nomeio) Ajudante Su-
pra de Sargento-maior do dito Terço para que o
seja use, e exerça com todas as honras, graças,
franquezas, preeminencias, privilégios, isenções,
e liberdades que lhe tocam podem e devem tocar
aos mais Ajudantes Supranumerarios dos Exer-
citos de Sua Alteza, e Presidio deste Estado, e
com o dito posto haverá o soldo que direitamen-
te lhe tocar. Pelo que ordeno ao dito Sargento-
maior lhe dê a posse e juramento de que se fará
assento nas costas desta. E aos officiaes maiores,
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e menores de. Guerra e milícia deste Estado o
hajam honrem, vestimem, e reputem por tal Aju-
dante Supranumerario; e aos officiaes e soldados
que por razão do dito posto distribuir algumas
ordens em nome de seus superiores as obedeçam,
cumpram, e guardem tão pontual e inteiramente
como devem, e, são obrigados; e ao Provedor-
mor da Fazenda deste Estado ordeno outrosim
lhe faça assentar, livrar e pagar delia o referido
soldo na forma que se pratica com os mais. Pará
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal e sello de minhas armas a qual se re-
gistará nos livros da Secretaria deste Estado* e
nos mais a que tocar. Antônio Garcia a fez nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
em os vinte e três dias do mez de Outubro de mil
seiscentos e setenta e nove. Bernardo Vieira.Ra-
vasco o fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Sello. Registada no livro quarto dos Registos
da Secretaria do Estado a que toca a folhas trin-
ta e duas. Bahia e Outubro vinte e três- de mil
seiscentos setenta e nove. Antônio Lopes de
Ulhôa. Termo de posse. Dei-lhe posse e juramen-
to na forma costumada. Bahia e Outubro vinte
e três de mil seiscentos setenta e nove. Fran-
cisco Rabello de Moraes. Pantaleão Freire a re-
gistou no mesmo dia mez, e anno acima.

João Dias da Costa

:'\.:o>
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Registo da nomeação que fez o Escri=vão da Fazenda deste Estado na pessoa deThomás Moreira para official de penna da
Casa da Fazenda.

Nomeio por meu official a Thomás Moreira
em lugar de José Cardoso Pereira na forma ciocapitulo cincoenta e cinco do Regimento da Fa-zenda Real, e do Capitulo segundo do Regimen-
to das fronteiras por ser assim conveniente, enecessário ao serviço de Sua Alteza, e expedien-
te das partes por concorrerem no dito ThomásMoreira as partes, e qualidades necessárias paraa dita occupação, e haverá o mesmo ordenado,
proes, e precalços assim, e da maneira que gosa'ram os mais officiaes. Bahia e Setembro^onzede mil seiscentos e setenta e nove.

João Dias da Costa
APPROVAÇÃO DO PROVEDOR

Approvo a nomeação de Thomás Moreiraa quem dei o juramento para que bem haja digobem faça seu officio na forma do Regimento,forme-se seu assento. Bahia e Setembro onze demil e seiscentos, e setenta e nove. de Ulhôa. Re-gistada no mesmo dia.

João Dias da Costa

1
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¦
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Registo de um Alvará do Provedor=mor
para que sirva de contratador do Estanque
do sal por tempo de três annos Manuel da
Silva e Vasconcellos.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa Fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Faço saber aos que o
presente Alvará virem que havendo respeito a
Sua Alteza que Deus guarde por carta de treze
de Março do anno de mil seiscentos e setenta e
seis encarregar-me administração do Estanque
do Sal que manda remetter para este Estado do
Brasil conforme o Regimento, e instrucçao do
mesmo Estanque com toda a jurisdição indepen-
dente de outro qualquer Ministro Superior paramelhor expediente, e sahida do sal que ha nos
Armazéns desta cidade, e menos dispendio á
Fazenda Real me pareceu conveniente por ser-
viço do dito Senhor ajustar-me á obrigação queManuel da Silva, e Vasconcellos morador na Vil-
Ia de Santos Capitania de São Vicente me offe-
receu por tempo de três annos para tratar do
sal que lhe remettesse desta cidade conforme as
condições de seu contrato cuja copia vae assi-
gnadapèlo Escrivão da Fazenda deste Estado
em cujo cumprimento lhe mandei passar o pre-sente Alvará para o dito Manuel da Silva, eVas-
conceitos poder usar elo dito contrato por tempo
de três annos qtie começarão do dia que rece-
ber o primeiro sal na dita Villa de Santos; e com
elle haverá todos os privilégios, liberdades, e
isenções que têm e gosam os contratadores da
Fazenda Real, e lhe são concedidos pelo Regi-
mento, e Ordenações do Reino: Pelo que Ordeno
ao Provedor, e Contador da Fazenda Real da
Capitania de São Vicente Paulo Rodrigues de
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Lara ou a quem o dito cargo servir dê cumpri-
mento a este meu Alvará na forma que nelle, e
nas condições do dito contrato se contém, sem
duvida, nem" contradição alguma fazendo logo
metter de pcsse ao dito Manuel da Silva e Vas-
concellos de todo o sal que tiver em seu poder o
Almoxarife para só elle o poder vender de que
tem dado fiança ao recebimento que tiver que
está a folhas sessenta e uma do livro segundo
dellas notifico-o assim aos Ministros e Justiças
de Sua Alteza para que façam dar o devido cum-
primento a este meu Alvará o qual se regista-
rá nos livros da Fazenda desta Provedoria-mor,
e nos da dita Capitania por mim assignado, e
sellado com o sello que neste Juizo serve. Bahia
e de Novembro seis Thomás Moreira o fez an-
no de mil seiscentos, e setenta e nove. João Dias
da Costa Escrivão da Fazenda do Estado por
Sua Alteza que Deus guarde o fiz escrever. An-
tonio Lopes de Ulbôa. Alvará por que Vossa
Mercê ha por bem q ue Manuel da Silva, e Vas-
concellos morador na Villa de Santos sirva de
Contratador no Estanque elo Sal por tempo de
três annos como no dito Alvará se declara. Para
Vossa Mercê ver. .Pantaleão Freire o registou
no dito dia mez e anno acima.

João Dias da Costa

i;.fc

<:.
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Registo da Carta Patente de Cirurgião
do Terço de que é Mestre de Campo Álvaro
de Azevedo provido na pessoa de João Bar»
bosa Barreto.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto convém prover de novo
a praça de Cirurgião-mor do Terço de que é Mes-
tre de Campo Álvaro de Azevedo em pessoa que
tenha a suffici.encia e qualidades necessárias res-
peitando eu o bem que todas estas concorrem na
de João Barbosa Barreto, e a satisfação e zelo
com que tem servido a Sua Alteza no exercicio
de Cirurgia em que é muito experimentado espe-
rando delle que nas obrigações que lhe tocarem
se haverá muito conforme a confiança que faço
de seu" procedimento. Hei por bem de o nomear
(como pela presente faço) Cirurgião-mor do di-
to Terço para que o exerça com todas as honras
e privilégios que lhe tocam podem, e devem to-
car a todos os cirurgiões-mores dos Terços dos
Exércitos de Sua Alteza, e Reino de Portugal, e
com a dita praça haverá o soldo, e todos os mais
proes, e precalços que direitamente lhe pertence-
rem e costumavam gosar seus antecessores. Pelo
que Ordeno ao dito Mestre de Campo o deixe
continuar a dita praça debaixo da mesma posse
e juramento que deu pelo.primeiro provimento
com que servia; e ao Provedor da Fazenda Real
deste Estado lhe faça assentar, e pagar delia o
soldo que lhe toca na forma que se pratica com
os mais antecessores seus, e actualmente gosava.
Para firmeza do que lhe mandei passar a pre-
sente sub meu signal e sello de minhas armas a
qual se registará nos livros da Secretaria deste
Estado, e nos da Fazenda Real delle a que per-
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tencer. Antônio Garcia a fez nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos em os dois dias
do mez de Novembro Anno de mil seiscentos e
setenta e nove. Bernardo Vieira Ravasco o fiz
escrever. Roque da Costa Barreto. Sello. Regis-
tada no livro quarto dos Registos da Secretaria
deste Estado do Brasil a que toca a folhas trinta
e duas. Bahia e Novembro dois de mil e seiscen-
tos e setenta e nove. Ravasco. Despacho do Pro-
vedor-mor. Registe-se, e forme-se seu assento.
Bahia e Novembro sete de mil seiscentos e se-
tenta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. Panta-
leão Freire a registou no dito dia mez e anno
acima.

João Dias da Costa

(Á margem): A primeira provisão por quefoi provido o cirurgião-mor do Terço Velho em
fronte João Barbosa Barreto está registada nes-
te livro a folhas.

Registo da Carta Patente por que Sua
Alteza faz mercê a João de Casares de Amo=
rim da Companhia de Infantaria que vagou
por fallecimento de Manuel da Costa da Ca=mara.
Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe derortugal, e dos Algarves daquem, e dalém-marem Afnca de Guiné, e da Conquista navegação,e Commercio de Ethiopia, Arábia Pérsia, e da In-dia etc. Como Regente, e Governador dos ditosReinos, e Senhorios faço saber aos que esta Mi-nha Carta Patente virem que tendo respeito aos
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serviços de João de Casares de Amorim conti-
ntiados desde o anno de seiscentos trinta e três
até o de seiscentos trinta e cinco nas guerras do
Brasil, e Pernambuco em praça de soldado, Al-
feres Tenente de Cavallos, Ajudante, e Capitão
achando-se no decurso do tempo referido em to-
das as oecasiões que se offereceram particular-
mente na da vargem de Capibaribe donde sahiu
ferido de uma pelcurada pelo hombro esquerdo,
nos assaltos das Fortalezas do Recife no soecor-
ro de Nazareth; na investida que se deu ao inimi-
go do Pontal digo ao inimigo no Pontal; no sec-
corro do Arrayal estando sitiado pelo inimigo, e
investida que se lhe fez; na oceasião de Beberibe
de que sahiu com uma pelourada em uma perna;
na em que o inimigo fez sahida á vargem de Ca-
pibaribe; no encontro que se teve ao mesmo ini-
migo na Parahiba; no encontro que houve em
Guayana; na investida das fortificações do Por-
to Calvo e oceasião em que o inimigo desalojou
a Infantaria que estava na dita povoação; e re-
tirando-se para a Bahia se achar nas duas invés-
tidas que o inmigo fez ás trincheiras de Santo
Antônio estando a Praça sitiada pelo Conde de
Nazao; e embarcando-se na Armada com que o
Conde da Torre passou a Pernambuco se achar
nas brigas que teve com a de Hollanda, e tornan-
do-se para a 'Bahia ir de soccorro para o Rio
Real, e ao Rio de São Francisco, em cujas jor-
nadas se achou em muitas oecasiões, e recon-
tros que se offereceram procedendo sempre com
muito valor; e ultimamente ficar servindo de Ca-
pitão do Forte Santo Antônio da Barra da Bahia
por provimento do Governador Francisco Bar-
reto. E por esperar do dito João de Casares de
Amorim que da mesma maneira me servirá da-
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qui em diante em tudo o de que for encarregado
conforme a confiança que faço de sua pessoa.
Hei por bem de lhe fazer mercê da Companhia
de Infantaria que, na Bahia de Todos os Santos
vagou por fallecimento de Manuel da Costa da
Câmara do Terço do Mestre de Campo Pedro
Gomes com a qual haverá o soldo que lhe tocar
pago na forma de Minhas ordens, e gosará de
todas as ordens, (sic) privilégios, isenções, fran-
quezas, e liberdades que em razão do dito posto
lhe tocarem do qual por esta o hei por met-
tido de posse. Pele que Mando ao Mestre de
Campo Geral do Estado do Brasil conheça ao
dito João de Casares de Amorim por Capitão da
dita Companhia, e como tal o honre, e estime, e
lha deixe servir, e exercer digo e exercitar, e ha-
ver o dito soldo. E aos officiaes e soldados delia
ordeno também que em tudo lhe obedeçam, e
cumpram suas ordens de palavra, e por escripto
como elevem, e são obrigados; E elle jurará na
forma costumada de que se fará assento nas cos-
tas desta Carta que por firmeza de tudo lhe man-
dei passar por duas vias por mim assignada e
sellada com o sello grande de Minhas Armas.
Dada na cidade de Lisboa aos doze dias do mez
de Outubro Antônio Serrão de Carvalho a fez
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil seiscentos setenta," e oito. O Se-
cretario André Lopes da Lavra a fiz escrever.
Príncipe. Conde de Vai de Reis Presidente. Sei-
lo. Carta Patente por (que) Vossa Alteza faz
mercê a João de.Casares de Amorim da Compa-
nhia de Infantaria que na Bahia de Todos os San-
tos vagou por fallecimento de Martuel da Costa
da Câmara do Terço do Mestre de Campo Pedro
Gomes como se declara que vae por duas vias.
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Para Vcssa Alteza ver. Primeira via. Por reso-
lução de Sua Alteza de seis de Julho de mil seis-
centos setenta e oito em consulta do Conselho
Ultramarino de oito de Junho do dito anno. Pa-
gou quatro mil reis de direitos da Secretaria. Dic-
go Machado Temudo. Pagou quinhentos e qua-
renta reis, e aos officiaes quinhentos vinte e qua-
tro reis. Lisboa um de Dezembro de seiscentos
setenta e oito annos. Dom Sebastião Maldonado.
Registada nos livros de officios da Secretaria do
Conselho Ultramarino a. folhas oitenta e duas
verso em Lisboa três de Dezembro de mil e seis-
centos, e setenta e oito. André Lopes da Lavra.
Registada na Chancellaria-mor da Corte e Reino
no livro de officios e mercês a folhas cento seten
ta e nove. Cosme da Costa de Albuquerque. Cum-
pra-se como Sua Alteza maneia, e registe-se nos
livros da Secretaria do Estado, e ncs mais a que
tocar. Bahia sete de Novembro de mil seiscentos
e setenta e nove. Roque da Costa Barreto. Re-
gistada no livro primeiro dos Registos da Secre-
taria do Estado do Brasil a que teca a folhas
cento e sete. Bahia e Novembro sete de mil seis-
centos setenta e nove. Bernardo Vieira Ravasco.
Despacho do Provedor-mor. Registe-se nos li-
vros da Provedoria e Fazenda e ferme-se seu as-
sento. Bahia e Novembro sete de mil seiscentos
setenta e nove annos. Antônio Lopes ele Ulhoa.
Thomás Moreira a registou em dito dia mez e
anno acima.

João Dias da Costa
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Registo da Provisão do cargo de Pro=
yedor da Fazenda Real da Capitania do Rio
Grande provido em Pedro da Costa Faleiro.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito a estar vaga a ser-
ventia do cargo de Provedor da Fazenda Real da
Capitania do Rio Grande: convir provel-a cm
pessoa de sufficiencia, e partes, e concorrerem
estas na de Pedro da Costa Faleiro: esperando
delle que nas obrigações que lhe tocarem se ha-
verá muito conforme a confiança que faço de seu
procedimento. Hei por bem de o prover (como
pela presente faço) da serventia do dito cargo
por tempo àe um anno emquanto Sua Alteza o
houver assim- por bem, ou eu não ordenar outra
cousa, e com elle haverá o ordenado (se o tiver)
e todos os proes, e precalços que direitamente
lhe pertencerem, e costumavam gosar seus ante-
cessores. Pelo que ordeno ao Capitão-mor da di-
ta Capitania lhe dê a posse, e juramento na for-
ma costumada de que se fará assento nas costas
desta que para firmeza de tudo lhe mandei pas-sar sub meu signal e sello de minhas armas a
qual se registará nos livros da Secretaria do Es-
tado, e nos mais a que tocar daquella Capitania,
e se.guardará, e cumprirá tão pontual e inteira-
mente como nella se contém, sem duvida em-
bargo, nem contradição alguma, constando ha-ver primeiro depositado na mão do Almoxarife
daquella Capitania o que desta dever á meia an-nata que o dito Provedor da Fazenda fará remet-ter todos cs sannos ao Thesoureiro Geral dõ Es-tado com as mais que na dita Capitania se pa-
garem de que se enviará certidão do Escrivão

¦.' \:tfytf'X-C
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do Thesouro para despesa do Almoxarife a que
forem encarregados. Antônio Garcia a fez nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos em
os dezesete dias do mez de Novembro Anno de
mil seiscentos setenta e nove. Bernardo Vieira
Ravasco o fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Provisão da serventia do cargo de Provedor da
Fazenda Real da Capitania do Rio Grande que
Vossa Senhoria teve por bem prover na pessoa
ele Pedro da Costa Faleiro por tempo de um an-
no pelos respeitos acima declarados. Para Vossa
Senhoria ver. Registada no livro quinto dos Re-
gistos da Secretaria deste Estado do Brasil a que
toca a folhas oitenta e sete. Bahia e Novembro
dezesete de mil seiscentos setenta e nove. Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se, e
registe-se nos livros da Fazenda a que toca.
Bahia, e Novembro vinte de mil seiscentos e se-
tenta e nove. Antônio Lopes de Ulhôa. Thomás,
Moreira a registou em dito dia mez e anno acima.

João Dias da Costa
11 x ?.U'?u

Registo do traslado da posse que por
conta de Sua Alteza que Deus guarde to-
mou no Rio de Janeiro o Desembargador
Syndicante o Doutor João da Rocha Pita na
Fabrica da pesca das Baleias.

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Je-
sus Christo de mil seiscentos setenta e oito annos
aos seis dias do mez de Julho do dito anno na
Ilha chamada das Baleias defronte desta cidade
de São Sebastião do Rio de Janeiro onde o Des-
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embargador Syndicante o Doutor João da Ro-
cha Pita foi com o Provedor da Fazenda Real
desta Capitania da Bahia digo Capitania Pedro
de Souza Pereira, e commigo Escrivão da dita
Real Fazenda ao diante nomeado, e sendo ahi
pelo dito Desembargador Syndicante foi dito
que por ordem especial que tinha do Príncipe
Nosso Senhor tomava como com effeito tomou
posse de toda a fabrica pertencente á fabrica das
Baleias desta dita cidade conteuda em um rol
eme delia deu Francisco Vás Graces arrendador
que havia sido delia, e assignado por elle que ao
diante vae junto para o dito Senhor.de hoje em
diante a qual posse tomou entrando nos arma-
zens, e casas, e sahindo dellas e chamando pe-
rante si aos serventes e Escravos da dita arma-
ção dizendo-lhes que fazia por conta de Sua Al-
teza, e fazendo outros (actos) de posse a tomou
na sobredita forma em nome do dito Senhor de
que se mandou fazer este auto, e que eu Escri-
vão citasse as pessoas de quem é a dita fabrica
para sé louvarem em quem a avalie por seu jus-
to preço para lhes ser paga como ordena o dito
Senhor por sua instrucção, e assignou o dito Des-
embargador Syndicante com o dito Provedor da
Fazenda Real com testemunhas presentes Fernão
Lopes recebedor da Fazenda Real e o dito Fran-
cisco Vás Graces, e commigo Francisco da Cos-
ta Moura Escrivão da dita Real Fazenda que o
escrevi. Francisco da Costa Moura. Pita. Souza.
Fernão Lopes. Francisco Vás Graces.

rr.(A' margem): A folhas quatrocentas e sete
do livro terceiro dos contratos está a arremata-
ção que se fez deste contrato o primeiro anno de
mil seiscentos setenta e oito,
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Rol da fabrica que tema armação das
Baleias dado por o arrendador Francisco
Vás Graces.

.. > í.v-,1 .*¦ v "-•'' wUíi,í v 4.'.*Ivfi.j J-i ! .¦.. ':: ¦¦¦• t : v *

Três cabrestantes apparelhados.
Uma espeia de linho já usada.
Uma estacha com duas peças de barbante

nova digo duas peças de fio de barbante nova.
Doze vioneiras de arpão a saber onze novas

e uma usada. .t?<
Onze vioneiras da lanchas, e medianas a sa-

ber dez novas, e uma usada. ,y;
Vinte lanchas e medianas.
Três fateixas novas em que entram uma.de

cinco Unhas.
Onze facas de chatear.

; Doze facas de despir o peixe, v
Dezoito ganchos da praia.
Sete arpoes. so; . ;l
Quatro lanchas com três velas e mastros

apparelhados. ¦¦;;.;. íh
Ura Batei que serve de levar azeite á cidade.
Quarenta e ufti Remos das lanchas, e do

Batfitiííj:itifrfííí .'--fco ki: ;;.;¦: n,) --•-*:•¦
Uma amarreta de linho de virar o peixe.
Uma amarreta nova que não foi ainda nagua

de embé.
Uma amarra de embé já usada que serve de

chegar o peixe para terra.
Quatro betas de embé a saber três novas, e

uma usada. :
Vinte e sete ganchos de chacotear. '

":' Uma fateixa que serve de Rosegua. f>-
Quatro ferros de fazer cordas com sua co-

cha e carro.
Um grilhão com oito olho^ e uma farropeo

e duas pegas, / < ^an ; >í

.. i (¦¦.:, V . ¦.-:¦' ¦/ 
J. ,

_^^_
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; Duas Raspadeiras e uma Zangaladeira de
concertar remos. ¦- ¦<;¦¦¦:<¦;'¦.¦>Í!.v*;i5 -::'• *

Uni veio de Roda, uma enxó de mão, e outra
de martelo, um martelo, e uma verruma grande.

Dois ferros de cortar, e ura de calafetar, uma
verruma de encaibrar,, e outra de encaixar, uma
balança; de ferro com suas conchas de páu, è
duas anacetas de calafetar. iy-JM *&hu,*->

: Uma alvancá, e dois ganchos grandes de
despir. ¦: ..-¦ '.C i ;| ' •'"'!-

;-> Quatro barris pequenos que servem para
aguardente. -r •• -h

Trinta mãos de estopa feita.
..d Um aguilhãozinho). e uma balança de ferro

que serve de peso.
Dez enxadas, sete machados, e seis foices.
Quatro caldeiras concertadas, a saber duas

com dois fundos novos que agora se lhe botaram.
Quatro fornalhas concertadas de novo, e

todas de tijolo.' :<•**.» :,ü'mú
Três pombas de laborar digo pombas de la-

vorarcom azeite o toucinho concertadas também
de novo, e duas escumadeira» da mesma sorte,
dois guindastes apparelhados com suas tinas, e
uma bica de tapinhoan para botar água fora.

: As casas do Engenho com o alicerce de pe-
dra, e cal, e os cantos, e três pilares em cada pa-rede, e sua varanda sobre pilares do mesmo.

Nove tinas, e quatro panicusde seis paviolastudo concertado.
A casa de receber o azeite de pedra, e bar-

ro, e os cantos de pedra, e cal e seus alicerces.
Uma bica por onde vem o azeite de receber

e outra que serve de passar 0 azeite para os tan-
quês.

4 Duas canoas de receber, uma que leva sete
pipas, e outra nove. Si o r -?b...

....... ¦ ..: ¦., .....;.;¦ 1
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Um tanque de pedra-e cal emmadeirado e
forrado de taboado. i

Uma canoa pequena que serve de deitar
azeite.

Três tinas que servem de despejar a borra
para tirar algum azeite limpo. h>\ í»

A casa de tejuca de taipa de mão. Ws?
Um tanque feito na dita casa com paredes

de tijolo, e pedra e cal emmadeirado, e forrado
de taboado. lhtr¦'• .'/¦''>:''.'•¦-v '¦¦::'

Uma cánôa grande que chamam iSíatiyica
que serve de azeites. „

Outra canoa que serve de azeites na Casa
de Sapé.

Um Tanque pequeno com paredes de tijolo.
Outra canoa na casa do tanque.
Outra canoa que serve de cortar, e despir o

peixe no mar.
Cincoenta pipas onde se encaixa o azeite.
Dois barris que servem de levar a entrada

á cidade. -,' £:
Sete baldes; três das lanchas, e quatro para

azeite.
Quatorze taboas de tapinhoan para as lan-

chás.
Duas taboas de cupaiba para concerto das

panicus digo para concerto dos panicus.
Sete barcadas de lenha postas na Baga-

ccira.
Quatro esteios de Brasil e Birauna.
Uns pedaços de cabo velho para estopa.
A fazenda com suas senzalas de sapé e te-

lhas. í-\ *-« ;íí
Quatro pipas què servem de farinha para a

gente. t í *

Quatro candieiros, a saber dois de ferro, e
dois de cobre.
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> s As piroleiras que se acharem.
As casas de vivenda estão feitos os alicerces

de pratica digo os alicerces de pedra e cal

;:'¦('

Esta é a fabrica da armação das Baleias se
gue-se agora a gente. ^ n^ -a ffb

'--Sm

~6úy
¦-."¦'. 

!

Antônio Gomes arpoardor.
Seu Pae o velho Pedro.

;¦•_-,; Martha mulata mulher do arpoador,
racoal. _. ^-y-i^^si-^h .'^''Piyy :•-'

•.,.-/ Juliana sua mulher. , , ,:. ;_
Nataria sua filha. ¦ Mn^iPáscoa com uma cria do peito. , f
Mandú comprido. ;J: ^ r> i, _i

,--. Maria pequena sua mulher., ;;>i
Manuel Songo. (í
Antonica sua mulher com uma cria cio peito,
Garcia e sua mulher Maria "moenga.
Amaro. ^ Kr;
Pedro Monyolo. .,|, >->v-a ^y,**.Bastião.
João Barbeiro.
Gaspar.
Gaspar. /
Mandú crioulo moleque. i;f

: Felipa.
Joanna Cabo Verde.
Maria piloto. ím(j'
Simao crioulo. -o >; ^ ,; aóÉT-Esta é a gente da armação, e sua fabrica

que eu Francisco Vás me obrigo a entregar a
entregar (sic) a quem tomar posse da armação.Rio de Janeiro seis de Julho de mil seiscentossetenta e oito annos. Francisco Vás Graèes. ''

. «i LfJ • .JU
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Certifico eu Francisco da Costa Moura-Es-
crivão da Fazenda Real nesta cidade do Rio de
Janeiro que eu citei ao Capitão Custodio Coelho
Madeira, e a Marianna do Soberal viuva do Ca-
pitão Christovão Lopes Leitão,-e a Francisco
Vás Graces, e a Pedro de Souza Pereira em suas
mesmas pessoas, todos interessados na fabrica
da armação da pesca das baleias para se lou-
varem em quem avalie a dita fabrica, e det como
lhes fiz a dita citação por mandado .do Desem-
bargador Syndicante o Doutor Jojíç>. da Rocha
Pita passei a presente por mim feita,e assigna-
da aos seis de Julho de seiscentos, e setenta e
OÍtO. ;:;;

só u Francisco da. Costa Mourar

TERMO DE LOUVAMENTO :iVI

E sencto em os vinte e cinco dias do mez de
Julho de seiscentos setenta e oito annos na Ilfia
das Baleias1 onde o Desembargador Syndicante
o Doutor João da Rocha Pita, e o Provedor da
Fazenda Real Pedro de Souza Pereira foram
para avaliar a fabrica desta armação; e logo
pareceu Christovão Lopes Leitão por si, e como
Procurador bastante de Sua Mãe Marianna do
Soberal; e outrosim pareceu Francisco Vás Gra-
ces, e por elles foi dito que se louvavam em ò
Capitão Domingos Pereira da Silva no qual tam-
bem se louvavam digo também se louvou o Ca-
pitão Custodio Coelho Madeira, e Pedro de Sou-
za Pereira para por suas partes avaliar á dita
fabrica da pesca das baleias, e logo pelo dito Des-

embargador Syndicante foi nomeado por parte
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de Sua Alteza ao Capitão Domingos Pereira
para que ambos façam a dita avaliação na dita
fabrica, e de como fizeram o dito louvamento
assignaram este termo. E eu Francisco da Costa
Moura Escrivão da Fazenda Real o escrevi. Pi-
ta. Souza. Christovão Lopes, Francisco Vás
Gomes (Garces?).

1

JURAMENTO AOS LOUVADOS

E logo pelo dito Desembargador Syiifdi-
cante foi dado o juramento dos Santos Evange-
lhos aos ditos Capitães Domingos Pereira, e Do-
mingos Pereira da Silva sub cargo do qual lhe
encarregou que elles vissem toda a fabrica da
dita pesca das baleias, e Escravos, e casas, e tudo
avaliem bem, e verdadeiramente por seu justo
preço conforme sua bondade prestimo, ou seus
defeitos, e velhice o que os ditos louvados assim
prometteram fazer debaixo do dito juramento
que receberam de que assignaram este termo
com o dito Desembargador Syndicante. E eu
Francisco da Costa Moura o escrevi. Pita. Do-
mingos Pereira. Domingos Pereira da Silva.

TERMO.

E logo pelos ditos avaliadores foi visto toda
a fabrica da dita pesca pelo miúdo, e visto tudo.como dito é fizeram a avaliação na forma se-
gmnte dos quaes todos bens foi tomando entre-
ia o arrecadador Manuel Cardoso Leitão de quefiz este termo. Francisco da Costa Moura Escri-vao da Fazenda Real que o escrevi.
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ESCRAVOS DA DITA FABRICA
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Antônio Gomes mulato arpoà-
dor, e sua mulher Martha também
mulata que terá trinta annos, e o ar-
ppador cincoenta annos avaliado o
arpoador em cento e trinta mil reis, e
a mulata mulher em setenta mil reis
que ambos fazem duzentos mil reis .. 200$000

Pascoal do. gentio de Guiné de
idade que pareceu de cincoenta annos
avaliado em cincoenta e cinco mil
reis 55$000í

Juliana do mesmo gentio mulher
do dito Pascoal ele idade que pareceu
de quarenta e cinco annos com cha-
gas avaliada em. quarenta mil reis. 40$000

Páscoa filha dos negros acima
crioula de idade que pareceu de trin-
ta annos cem uma cria por nome Pas-
coal de um anno avaliada mãe e cria
em sessenta mil reis. . ... . . . 60$000

Maria crioula também filha de
Pascoal de idade que pareceu de vinte
annos avaliada em cincoenta mil reis. 50$000

Simão crioulo filho também de
Pascoal de idade que pareceu de dez
annos avaliado em trinta mil reis .. 30$000

Mandú Arístondo do gentio de
Guiné de idade que pareceu de cin-
coenta e oito annos avaliado em cin-
coenta mil reis . . .....:. 7. .7. 50$000

Maria Aristondo pequena mu-
lher do dito negro Mandú que pa-
receu de sessenta annos doente ava-
liada em trinta mil reis . . . .. . . 30$000

- . .-*
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Manuel Songo do mesmo gentio
de idade que pareceu de cincoenta e
cinco annos avaliado em quarenta e Aa~ *
cinco mil reis .. V .í;^'. .". . .víi-.^- 45$00O

Antonica do mesmo gentio hiu-n • *"•
lher do dito Manuel Songo de ida--
de que pareceu de trinta annos com
uma cria por nome Anna de um anno,
avaliada Mãe, e cria em cincoenta
mil reis . . . 50$000

Garcia do mesmo gentio de ida- ''. ¦•
de que pareceu de quarenta annos '-i!-

avaliado em cincoenta mil reis digo
avaliado em cincoenta e cinco mil reis 55$000

Maria Moenga do mesmo gen- ..
tio de idade que pareceu de cincoenta
annos avaliada em quarenta mil reis. 40$000

Amaro do gentio de Guiné de.
idade que pareceu de cincoenta de cin-
coenta (sic) annos avaliado em cin--o-.;.:^
coenta mil reis .' .-;,•¦. ;.,.h;.h.v-íjv'çíhi.;:- 

'<¦ 
S0$000

Pedro Monjolo de idade que pa-;í v>^
receu de trinta annos doente de um
braço avaliado em cincoenta mil reis. 50$000

Gaspar do gentio de Guiné de
idade de trinta annos avaliado em
cincoenta mil reis ...  50$000
Mandú crioulo moleque de idade de ,,,
dezeseis annos avaliado em cincoen-
ta digo avaliado em quarenta e cinco
mil reis. . ._,.,.,. .í^,.,^ ,. ..../.,.... . 45$0|0D

Felipa crioula de idade que pa-receu de trinta e cinco annos avaliada
em quarenta e cinco mil reis . . ..... 45$000

Maria Piloto de idade que pa-receu de sessenta e tantos annos
avaliada em trinta mil reis ....,'. 30$000

¦ -
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Joanna Cabo Verde de idade que
pareceu de mais de cincoenta annos
doente avaliada em trinta e cinco mil

TeiS i . .*;;,;',, . ¦fi,íjl^'wi.u-';';.,:'";rí'.:;:.í.v.' 35$000

Bastião muito velho avaliado em :-
dezeseis mil reis .x^,o^uv. ,. fia*.**,i; 16)$000

FABRICA DESTA ARMAÇÃO

Quatro lanchas de arpoar Baleias
usadas três a dezoito mil reis cada
uma, e uma mais velha por sete mil
reis com suas velas, e mastros em ses-
senta e um mil reis . . . . ... . .

Um Batei velho em quatro mil
reis -sW -<vv. ;-,...;"¦-. ...,„-{

Quarenta e um remos bons, e ve-
lhos avaliados todos em sete mil e
quatrocentos reis.... .. , .viu ...

v! Uma marreta nova de embé digo
amarreta de linho que poderá ter seis
quintaes e meio em dezoito mil reis.

Uma amarra nova de embé em
oito mil reis . ;h, . . . .« .;

Uma amarra velha de embé em
dois mil reis  . . . . , . ;

Quatro betas de embé a pataca
somma mil duzentos, e oitenta reis.

Três cabrestantes velhos avalia-
dos todos três em seis mil reis. ... ,, .

Uma espia de linho já velha que
terá mais de dois quintaes em oito

Uma estacha de. barbante ava-
liado em quatro mil reis. . .?.",}&o•/>./;

Doze vioneiras de arpão novas,
e velhas todas em três mil reis . . .

1» .i'.r f í .3

61$000

4$0CO

7$400

18$000

8$000

2$O0O

1$280

6$000

8$0C0

4$000

3$000

m
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Onze vioneiras de lança e me-
dianas em treis mil reis ....... .

Vinte lanças e medianas velhas
em seis mil e quatrocentos reis . ...

Sete arpões a quinhentos- reis
somma três mil e quinhentos reis.

Três fateixas uma nova, e as
duas velhas avaliadas todas em oito
mil e quinhentos  -

Onze facas de chacotear velhas
avaliadas em mil e novecentos e vinte"

rO<

reis,
Doze facas de despir o peixe ava-

liadas em dois mil oitocentos oitenta
reis  . ... . . .-..¦¦"
Vinte e sete Bicheiras de Chacotear
avaliadas em mil seiscentos e vinte
reis ,di"d

Dezoito Bicheiras da praia ava-
liadas em mil seiscentos e vinte reis.

A fateixinha de rosega avaliada
em trezentos, e vinte reis . . . v Vcd \ •

Quatro ferros de fazer cordas
com carro tudo avaliado em mil du-
zentos e oitenta reis ....... . -.;•

Um grilhão com oito elos uma
farropea, e duas pegas tudo avaliado
em dois mil e seiscentos reis . . .

Duas raspadeiras uma zangala-
deira em duas patacas 

'. ¦ .-.
Um veio de roda uma enxó de -

mão, outra de martello, um martello,
uma verruma grande, dois ferros de
cortar, um de calafetar, uma verruma
de encaibrar, outra de encaixar, uma
balança de ferro pequena com Con-

. 3$000
d v:%fíioO

6$400

3|5O0

8$500

1$920

2$880

1$620

•; 1$620

$320

1$280

2$600

$640

i-.-} '¦:¦)

• ,., ! : ' • . \ j t
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chás de páu, duas macetas de cala-
fetar tudo muito velho avaliado em
dois mil quinhentos: e sessenta reis. 2$560

Uma alavanca, dois ganchos de
despir peixe avaliado em mil qua-
trocentos e quarenta reis. . . -. .; . ,j. 1$440

Quatro barris pequenos de água
da gente em mil duzentos e oitenta

Trinta mãos de estopa de linho
a cincoenta reis são mil e quinhentos. . 1$500
t¦:•-.¦"¦"Um aguilhão pequeno, e uma ba-

Ia de ferro que serve de peso em tre-
zentos e vinte reis  $320

Dez enxadas velhas, sete macha-
dos, seis foices de roçar tudo velho,
e avaliado em cinco mil e quinhentos,
e oitenta reis. . .  .... 5$580

Quatro frigideiras de cobre de
frigir azeite uma com nove arrobas, e
as três mais pequenas a sete arrobas
cada uma fazem novecentas e sessen-
ta libras, a pataca a libra são trezen-
tos e sete mil e duzentos reis ...... 307$200

Três pombas (bombas?) duas
escumadeiras de cobre que terão vim- ¦ -
te e quatro libras a pataca a libra são ;
sete mil seiscentos e oitenta reis. . 7$680

As casas do Engenho com as
obras de pedreiro, e carpinteiro, e
mais casas que ha na dita armação
de recolher azeites com fornalhas, e
telha de fora tudo avaliado em nove-
centos mil reis com guindastes. . *vtí 900$000

Nove tinas e quatro panicus, õ -
seis pa violas tudo velho em quatro
mil reis 4$0CO

^^
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Duas bicas uma por onde vem o wí
azeite de receber, e outra para pas-
sar o azeite para os tanques tudo ava- < *
liado em oito mil reis . . . ... . 8$000

Dois coxos, um que levará sete
pipas, e outro nove já velhos avalia-
dos em dezeseis mil reis . Tf.v.s'íbV 16$000

Uma canoa pequena que serve de
deitar azeite em quatro mil reis. 4$000

Tres tinas que servem de despe-
jar borras a duzentos reis são seiscen-
tos reis  . :iA-A- $600

Dois tanques grandes, um na
casa da tejuca, e outro por detrás da
casa de caldexas avaliados .ambos
em cento, e vinte mil reis . . . . . . . 25$000

Uma canoa grande que chamam
a tejuca velha avaliada em vinte e cin-
co mil reis  . 25$0OO0

Outra canoa grande na casa da>
varanda que serve de azeite avalia- ¦'¦" -*>'>'
da em dezeseis mil reis . . . . . ^V- 16$p00

Outra canoa que serve de azeites
na casa da Sapé avaliada em doze mil
reis .; v. . . ¦ . V' ;?12$000

Outra canoa na casa dos tan-
quês avaliada em dez mil reis . - : 10$000

Outra canoa que serve de cortar
o peixe muito velha avaliada em qua-tro mil reis ............. b 4$000

Cincoenta pipas a quatrocentos' bí,s;reis são vinte mil réis . . . . v . - 20^000
Doze barris que servem de tra- >;

zer o azeite á cidade a pataca um b
são tres mil, e oitocentos e oitenta
reis ,.. , ,<aa^L\ ^bb^-7^^tí^^ób.i3^(^
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; Quatorze taboas da tapinhoan
para as lanchas em cinco mil reis . .

Duas taboas de Copaiba para
concertar os panicus em seiscentos e
quarenta reis . . /;; h v ;>.; i '. ^. * ^

Quatro taboas de caixão em qui-
nhentos reis . ,>. hl ,.m- . ; ifviY.òu'';>ívd

Ouatro barcadas de lenha a três
mil e duzentos reis cada barcada
somma doze mil e oitocentos reis .

Quatro pipas mais em mil e seis-
centos reis .... . . . ... . . .

Quatro candieiros dois de cobre,
e dois de ferro avaliados todos em
três mil e duzentos reis . . . . . . .

Mil piroleiras vasias, e velhas
que servem de despejo do azeite a oi-
tenta reis cada uma somma oitenta
mil reis

Duas frigideiras novas de cobre
com dezoito arrobas a cruzado a libra,
somma duzentos e trinta mil e qua-
trocentos reis ... . .. ^.v. .- . . •

Uma barca usada com sua vela,
e remos com o mais apparelho avalia-
da em quarenta mil reis . . - . . . .

5$000

$640

$500

12$800

3$200

80$000

230$400

2:

A qual toda dita fabrica importa pela ava-
liação com os Escravos delia ao todo três con-
tos, e. quarenta e cinco mil, e quatrocentos reis,
a saber as peças um conto, e três digo a. saber
as peças um conto, e quarenta e dois mil reis, e
as mais digo. reis, e a mais fabrica dois contos
três mil e quatrocentos reis: o que tudo assim
e da maneira que dito é avaliam os ditos avalia-

..-/
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dores louvadores louvados debaixo do dito ju-
ramento que receberam a qual dita toda a fabri-
ca digo toda fabrica escripta e avaliada neste
Inventario recebeu o arrendador que de presen-
te é da dita pesca Manuel Cardoso Leitão que se
obrigou a entregar tudo assim e da maneira que
o tem recebido no fim do seu triennio na forma
que é obrigado pelas suas condições com que
tem arrematado de que assignou este termo de
entrega com os ditos avaliadores de como fize-
ram as ditas avaliações, e com o Desembarga-
dor Syndicante, e cem o Provedor da Fazenda
Real. E eu Francisco da Costa Moura Escrivão
da Fazenda Real que o escrevi. Pita. Souza. Do-
mingos Pereira. Domingos Pereira da Silva. Ma-
nuel Cardoso Leitão.

-: ." ! '"

ARBITRAMENTO

^^^

!Pl

E logo pelo dito Desembargador Syndican-
te foi dito aos ditos avaliadores louvados os Ca-
pitães Domingos Pereira, e Domingos Pereira
da Silva que elles arbitrem o que deve pagar o
dito arrendador desta praça Manuel Cardoso
Leitão do arrendamento de toda a fabrica da di-
ta armação que importa conforme a avaliação
deste Inventario três contos, e quarenta e cinco
mil e quatrocentos reis o qual arbitramento man-
dou fizessem debaixo do Juramento dos Santos
Evangelhos que pelo dito Desembargador Syn-
dicante lhe foi dado, e pelos dito avaliadores *lou-
vados foi dito debaixo do dito juramento que re-
ceberam que visto o arrendador fazer toda a fa-
brica boa no fim do seu triennio, arbitram que
pague de arrendamento de toda a dita fabrica o
dito arrendador cada um anno cem mil reis em

íi~Kn'<
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dinheiro o qual arbitramento houve por bom o
dito Desembargador Syndicante, e mandou que
assim se cumprisse de que assignou este termo
córti os ditos louvados. E eu Francisco da Costa
Moura Escrivão da Fazenda Real o escrevi. Pi-
ta. Souza. Domingos Pereira da Silva.

REQUERIMENTO DO ARRENDADOR 1

E sendo em os vinte e sete dias do dito mez
de Julho, e anno de mil e seiscentos e setenta e
oito perante o Desembargador Syndicante o Dou-
tor João da Rocha Pita em seus aposentos pa-
receu Manuel Cardoso Leitão, e por elle foi dito
que elle havia arrendado o contrato da pesca
das Baleias estej triennio que agora começou
sendo uma de suas condições que Sua Alteza
haveria assim a Ilha aonde está situada a dita
armação, e que entanto pagaria de foro ao dono
da dita Ilha o que pagavam seus antecessores
antigamente que requeria lhe desse cumprimen-
to á dita sua condição para que em nenhum tem-
po possa entender com elle o dono da dita Ilha,
o que visto pelo Desembargador Syndicante por
elle foi mandado que o dito Desembargador Syn-
dicante digo o dito arrendador possua a dita Ilha
assim, e da maneira que a possuíam as pessoas
que até agora trouxeram o dito contrato, e que
pague de foro em cada anno ao dono da dita Ilha
o que pagavam seus antecessores, e que tendo o
dono da dita Ilha que requerer contra isto o faça
perante Sua Alteza em seu Conselho Ultrama-
rino, ou aonde competir o que assim o'manda-
pelo assim ter por ordem expressa do dito Se-
nhor a que tudo se dá, e dará inteiro^cumprL
mento, e de como assim 0 disseram assignaram

¦ •¦¦
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este termo com o Provedor da Fazenda Real ao
qual ordenou o dito Desembargador guardasse
daqui em diante esta resolução que é a de Sua
Alteza. E eu Francisco da Costa Mourão (sic)
Escrivão da Fazenda Real o escrevi. Pita. Sou-
za. Manuel Cardoso Leitão. •- :

Resolução sobre o pagamento dos do=
nos da fabrica.

¦ ¦ E sendo no mesmo dia e anno acima declara-
do pelo dito Desembargador Syndicante o Doutor
João da Rocha Pita foi mandado ao rematador,
e arrendador da pesca das Baleias Manuel Car-
doso Leitão que o preço da fabrica desta arma-
ção que consta deste Inventario que importou
três contos quarenta e cinco mil e quatrocentos
reis os pague o dito arrendador aos donos da di-
ta fabrica em termo de dois annos seguintes do
dinheiro dos quartéis que é obrigado a pagar a
Sua Alteza dos vinte mil e trezentos cruzados
por que arrendou o dito contrato, e que este pa-
gamento precedesse a outra qualquer consigna-
ção por ser divida o qual pagamento fará o dito
arrendador, ou o recebedor da Fazenda Real por
ordem do Provedor delia que se lhe levará em
conta a dita quantia que assim pagar, sem lhe
pôr duvida alguma em suas contas por ser assim
ordem expressa do Príncipe Nosso Senhor que
assim o mandou em suas Reaes Ordens que elle
dito Desembargador tem em seu poder em se-
gredo, e de como assim o resolveu, determinou,
e mandou o dito Desembargador assignou aqui
com o Provedor da Fazenda Real. Eu Francisco
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da Costa Moura Escrivão da Fazenda Real que
o escrevi. João da Rocha Pita. Pedro de Souza
Pereira. O qual traslado de autos eu sobredito
Escrivão Francisco da Costa Moura fiz trasladar
bem e fielmente dos próprios que ficam em meu
cartório a que me reporto, e os corri, e concertei
com o official abaixo subscrevi e assignei aos
treze de Maio de mil e seiscentos e setenta e nove
annos. Francisco da Costa Moura. Concertado
por mim Escrivão da Fazenda Real com o pro-
prio. Francisco da Costa Moura. E commigo Es-
cri vão da Alfândega e Almoxarifado Francisco
de Oliveira Leitão. E se registou em cinco de
Dezembro de mil seiscentos setenta e nove.
digo Despacho do Provedor-mor. Registe-se nos
livros a que toca. Bahia e Novembro vinte e dois
de mil seiscentos setenta e nove. de Ulhôa. Re-
gistou-se em cinco de Dezembro do dito anno.

João Dias da Costa

Registo da Provisão do Officio de AU
moxarife da Capitania do Espirito Santo
provido em Henrique de Noronha por tempo
dè um anno. «

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que porquanto com minha successão
no governo deste Estado ficou vaga a serventia
do officio de Almoxarife da Fazenda Real da
Capitania do Espirito Santo convir provel-a em
pessoa- de sufficiencia, e partes, e concorrerem
estas na de Henrique de Noronha esperando

1
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delle que nas obrigações do dito officio se ha-
verá muito (conforme) a confiança que faço de
seu procedimento. Hei por bem de o prover (como
pela presente faço,) da serventia do dito officio
por tempo de um anno emquanto Sua Alteza o
houver assim por bem ou eu não ordenar outra
ccusa, e com elle haverá o ordenado (se o tiver)
e todos os mais proes, e precalços que direita-
mente lhe pertencerem, e costumavam gosàri
seus antecessores. Pelo que ordeno ao Capitão-
mor daquella Capitania, ou a quem seu cargo
servir lhe mande dar a posse, e ao Provedor da
Fazenda Real delia lha dê com effeito, e jura-
mento na forma costumada de que se fará.assen-
to nas costas desta, que para firmeza de tudo
lhe mandei passar sub meu signal e sello de mi-
nhas armas a qual se registará nos livros da Se-
cretariado Estado, e nos mais'a que tocar da
Fazenda Real daquella Capitania, e se guardará,
e cumprirá tão pontual e inteiramente como nella
se contém sem duvida, embargo, nem contradi-
ção alguma por constar por certidão do Escri-
vão do Thesouro haver já pago o que desta de-
via á meia annata. Antônio Garcia a fez nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
em o primeiro dia do mez. de Abril Anno de mil
e seiscentos setenta e oito. Bernardo Vieira Ra-
vasco a fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Registada no livro quinto dos Registos da Secre-
taria do Estado do Brasil a que toca a folhas
dezoito. Bahia e Abril o primeiro de mil e seis-
centos e setenta e oito. Ravasco. A folhas ein-
coenta e seis verso do livro das meias annatas
que serve como Thesoureiro Geral deste Esta-
do lhe ficam carregados, por mím Escrivão de
seu cargo mil reis. Bahia seis de Abril seiscen-
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tos setenta e oito. João da Moya. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se nos livros a que toca.
Bahia, e Dezembro vinte e três de mil seiscen-
tos, e setenta e nove. de Ulhôa. Antonio Lopes
a registou no dito dia e anno acima.

João Dias da Costa

^wb^m^^^t

Registo da Carta Patente do cargo de
Medico dos soldados do Presidio desta Praça
provido na pessoa do Doutor Manuel de
Mattos de Viveiros com o soldo de quaren=
ta mil reis por anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto o Provedor, e Irmãos
da Mesa da Santa Casa da Misericórdia desta
cidade me representaram por carta sua de dezbi-
to do presente digo de dezoito deste presente
anno digo deste presente mez de Dezembro as
razões que tiveram para excluir de medico do
Hospital ao Dcutor Ventura da Cruz Arraes
physico-mor deste Estado, e o'damno'que tam-
bem resultava aos soldados que nelle se curam
da falta de sua assistência; e que para aquelle
partido haviam feito eleição ão" Doutor Manuel
de Mattos de Viveiros, assim pelo grande zelo
com que costuma assistir a seus enfermos, como
por ser menosjmpedido de achaques: e por todas
estas razoes, e justificação com qüe a dita Mesa
procedeu convém ao serviço de Sua Alteza nc-
mear Medico dos soldados do Presidio desta
Praça: Tendo eu consideração a todas as quali-
dades que concorrem na pessoa do Doutor digo



¦ ¦^irill ..il.JII.,
.... 

-¦¦'.¦ ¦¦.-..,;,.-.¦ ¦. |

... HÇ, 7^,,

.-.¦'¦'

— 230 —

na pessoa do dito Doutor Manuel de Mattos
de Viveiros: Esperando que nas obrigações que
lhe tocarem se haverá muito conforme a con-
fiança eme faço de seu merecimento. Hei por
bem de o eleger e nomear (como pela presente
faço) Medico dos soldados do Presidio desta
Praça, para que o seja, use, e exerça com todas
as honras, graças, e privilégios que tocam po-
dem, e elevem tocar aos Médicos dos Presídios
das Praças de Portugal, e com o dito cargo have-
rá os quarenta mil reis de soldo que se costuma-
vam pagar cada anno ao Provedor digo cada
anno ao Doutor Ventura da Cruz Arraes a que
tenho mandado dar baixa em seu assento, e o
exercerá debaixo do juramento que tiver dado ele
Medico do dito Hospital de que o hei por mettido
de posse. Pelo que Ordeno ao Provedor-mor ela
Fazenda Real deste Estado lhe faça assentar, e
pagar cs ditos quarenta mil reis cada anno assim
e da maneira que se pagavam ao dito seu anteces-
sor. Para firmeza do que lhe mandei passar a
presente sub meu signal, e sello de minhas armas
a qual se registáramos livros da Secretaria deste
Estado Fazenda Real delle, e nos mais a, que to-
car. Antônio Garcia a fez nesta cidade do Sal-
•vador Bahia de Todos os Santos em os dezenc-
ve dias do mez de Dezembro Anno de mil seis-
centos setenta e nove. Bernardo Vieira Ravas-
co a fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Sello.
Registada no livro quarto dos Registos da Se-
cretaria do Estado do Brasil a que toca a folhas
trinta e seis. Bahia e Dezembro dezenove de milseiscentos. setenta e nove. Ravasco. Registada no
livro segundo das Patentes, e Provisões do Go-
verno que ha neste Senado da Câmara a folhas
sessenta e cinco -verso. Bahia e Câmara de De-

'C.-CrVCCC.vr
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zembro vinte tres de mil seiscentos setenta e
nove. Couros. Despacho do Provedor-mor. Re-
giste-se nos livros da Fazenda Real, e se lhe
forme seu assento. Bahia e Dezembro vinte e
tres de mil seiscentos setenta e nove. Antônio
Lopes de Ulhôa. Antônio Lopes a registou em
os vinte e tres de Dezembro do dito anno acima.

João Dias da Costa ¦

íi-

Registo da Provisão por que Sua Alteza
fez mercê a Luis da Silva Fragoso da ser-
ventia do Officio de Almoxarife das armas,
e munições desta cidade da Bahia por tempo
de tres annos.

f '.¦¦'.¦ - -

./> Eu o, Príncipe como Regente» e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves; Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito aos serviços de Luis da Silva Fragoso
continuados neste Reino, e no de Angola por es-
paço de mais de sete annos com interpolação,
desde o de seiscentos e cincoenta e um até o de
seiscentos sessenta e tres embarcando-se na Ar-
mada que sahiu a correr a Costa, no dito anho de
seiscentos e cincoenta e um a cargo de Manuel
de Souza Pacheco, achando-se na tomada de um
navio de Pixeligues. E passando a Angola servir
naquelle Reino de soldado, e Alferes vivo, e re-
formado, embarcando-se em uma Armada que
sahiu a correr aquella Costa, e vindo com licença
para este Reino por via da Bahia, na frota do
anno de seiscentos cincoenta e nove na Fragata
São Joãc de Hamburgo ser encarregado de cabo
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da gente da Artilharia da praça de armas; E
tornando-se a embarcar para Angola no anno de
seiscentos sessenta e um com o Posto de Aju-
dante daquelle Reino, o servir com bom proce-
dimento até passar a Capitão de Infantaria do
Reino de Benguela por Provimento do Governa-
dor André Vidal de Negreiros que exercitou até
o anno de seiscentos sessenta e três, em que com
licença passou ao Brasil, aonde assistiu na Capi-
tania da Parahiba, servindo nella de vereador da
Câmara tratando da quietação do povo, e con-
tribuindo com o Donativo de Inglaterra, e paz de
Hollanda e ultimamente vir da Bahia com o Avi-
so da chegada do Galeão da índia Bom Jesus de
São Domingos trazendo também outras ordens
que entregou procedendo tudo com satisfação.
Hei por bem de lhe fazer mercê da serventia do
Officio de Almoxarife das armas, e munições da
cidade da Bahia por tempo de três annos dando
fiança na forma costumada: e que ciando boa
conta se lhe terá respeito ao mais tempo que pe-diu com o qual officio ha verá, o dito Luis da Sil-
va Fragoso o ordenado que lhe tocar assim como
o tiveram, e houveram as pessoas que antes dei-
le o^serviram, e todos os proes, e precalços quedireitamente lhe pertencerem. Pelo que Mando
ao Mestre de Campo Geral do Estado do Brasil
que dando o dito Luis de Souza Fragoso fiança
na forma costumada, lhe dê a posse do dito Of-
ficio, e lho deixe servir pelo dito tempo de três
annos, e haver o dito ordenado, e proes, e pre-calços, e elle jurará em Minha Chancellaria aos
Santos Evangelhos que bem, e verdadeiramente
sirva o dito Officio de que se fará assento nas
costas desta Provisão que se cumprirá inteira-mente como nella se contém sem duvida alguma,
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e valerá como carta sem embargo da Ordenação
do livro segundo titulo quarenta em contrario, e
se passou por duas vias uma só haverá effeito, e
pagou de novo direito seiscentos, e quarenta reis
que se carregaram ao Thesoureiro, Pedro Soa-
res a folhas quarenta e três, e a outra tanta
quantia deu fiança no livro dellas a folhas du-
zentas e duas verso. Antônio Serrão de Carvalho
a fez em Lisbca a quatorze de Novembro de
seiscentos setenta e oito. O Secretario André
Lopes da Lavra a fiz escrever. Príncipe. Conde
de Vai de Reis Presidente. Por resolução de Sua
Alteza de doze de Outubro ele seiscentos setenta
e oito em consulta do Conselho Ultramarino cie
oito do dito mez, e anno Pagou quatrocentos
reis. Diogo Marchão Temudo. Pagou cem reis,
e de avaliação mil e oitocentos reis, e aos Offi-
ciaes trezentos reis. Lisboa vinte e cmatro de
Novembro de seiscentos setenta e oito, e jurou
na forma do estylo. Dom Sebastião Maldona-
do. Registado nos livros elos Officios ela serven-
tia do Conselho digo dos Officios da Secretaria
do Conselho Ultramarino a folhas oitenta e uma
em Lisbca vinte e cinco de Novembro de seis-
centos setenta e oito. André Lopes da Lavra.
Registado na Chancellaria-mor do Reino em o
livro de Officios e mercês a folhas oitenta e uma.
Lisboa quinze de Dezembro de seiscentos seten-
ta e oito. Custodio Godinho. Despacho do Go-
vernador. Cumpra-se como Sua Alteza manda,
e registe-se nos livros da Secretaria do Estado,
e nos mais a que tocar. Bahia e Abril quatorze de
mil seiscentos setenta e nove. Roque da Costa
Barreto. Registado no livro segundo da Secre-
taria do Estado do Brasil a que toca a folhas
noventa verso. Bahia e Abril quatorze de mil
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seiscentos setenta e nove. Bernardo Vieira Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se,
e registe-se, e se faça o termo da posse tendo
dado fiança. Bahia e Janeiro quatro de mil e seis-
centos e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa. An-
tonio j-opes o registou em cinco de Janeiro do
dito anno acima etc. E tomou posse em cinco do
dito mez, e anno como consta do termo feito
na própria Provisão por haver dado fiança no
livro segundo dellas a folhas sessenta e uma ver-
so. Bahia dito dia acima.

João Dias da Costa

(Á margem): Por mandado ele 12 de Agos-
to de 1680 registado a fls. 136 do livro 15 se
mandaram pagar ao Almoxarife Luis da Silva
o seu ordenado vencido de 5 de Janeiro té o ul-
timo de Julho de 1680.

Registo de uma Provisão do Mestre de
Campo General Roque da Costa Barreto
por que proveu na serventia dos Officios de
Escrivão das Execuções da Fazenda Real
Porteiro delia e Alfândega, e Juiz do pesodo pau Brasil da Capitania de Pernambuco
na pessoa de Bento Machado.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a estar vaga a
serventia dos officios de Escrivão das Execu-
ções da Fazenda Real. Porteiro delia, e da Al-
fandega, Juiz do peso do pau Brasil da Capitania
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de Pernambuco: convir provel-a em pessoa de
sufficiencia e partes, e concorrerem estas na de
Bento Machado: esperando delle que nas obri-
gações que lhe tocarem se haverá muito confor-

, me a confiança que faço de seu procedimento.
Hei por bem de o prover (como pela presente
faço) da serventia dos ditos officios por tempo

. de um anno emquanto Sua Alteza o houver as-
sim por bem, ou eu não ordenar outra cousa, e
com elle haverá o ordenado (se o tiver) e todos
os mais proes, e precalços que direitamente lhe
pertencerem, e costumavam gosar seus anteces-
sores. Pelo que ordeno ao Senhor Ayres de Sou-
za de Castro Governador da dita Capitania lhe
faça dar a posse, e ao Provedor da Fazenda Real
delia lha dê com effeito, e juramento de que se
fará assento, nas costas desta que para firmeza
de tudo lhe mandei passar sub meu signal e sello
ele minhas armas, a qual se registará nos livros
da Secretaria do Estado, e nos mais a que tocar,
e se guardará, e cumprirá tão pontual, e inteira-
mente como nella se contém, sem duvida embar-
go,- nem '• contradição alguma constando haver
primeiro depositado na mão do Almoxarife da-
quella Capitania o que desta dever á meia anna-
ta que o Provedor da Fazenda Real delia fará
remetter todos os annos ao Thesoüreiro Geral
do Estado com as mais que na dita Capitania se
pagarem de que se enviará certidão do Escrivão
dó Thesouro para despesa do Almoxarife a que
forem carregados. Antônio Garcia a fez nesta
cidade do.Salvador Bahia de Todos os Santos em
os vinte e quatro dias do mez de Novembro An-
no de mil e seiscentos, e setenta e nove. Bernar-
do Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da Cos-
ta Barreto. Sello. Registada no livro quinto dos

'éémb
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Registos do Estado do Brasil a que toca a fo-
lhas oitenta e oito verso. Bahia e Novembro vin-
te e quatro de mil seiscentos setenta e nove. Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor da Fazenda.
Registe-se nos livros a que toca. Bahia e Janeiro »
dezoito de mil seiscentos e oitenta, de Ulhôa. E
se registou em o mesmo dia acima,
vido.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente por que foi
provido Lourenço Martins Rosa no Posto
de Tenente de Capitão de mar e Guerra da
Naveta Nossa Senhora dos Milagres que do
Estado da índia veio a esta digo veio a este
porto

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto convém ao serviço
de Sua Alteza prover o posto de Capitão de Mar,
e Guerra da Naveta Nossa Senhora dos Mila-
gres per se achar neste porto vindo da índia acargo do Capitão de mar e guerra delia Manuel
Goclmho de Sá, e noméar-se para ella pessoa de
valor, pratica da disciplina militar, e marítima
tendo eu respeito a concorrerem todas estas qua-hdades na de Lourenço Martins da Silva digona de Lourenço Martins da Rosa, e a satisfação
com que tem servido a Sua Alteza principalmen-te no posto de Capitão de Mar, e Guerra da Fra-
gata Nossa Senhora da Conceição, e Santo Am-tomo que da Capitania de Pernambuco partiu noanno de seiscentos setenta e cinco, fazendo of-ficio de Almirante na freta de que foi por cabo

.\
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Antônio de Moura, acompanhando uma Náu da
índia em que se houve com grande cuidado, e
muito como devia ás obrigações que lhe tocavam
comboiando a dita freta e Náu da índia até o
porto de Lisboa donde entrou a salvamento: Es-
perando delle que nas que lhe tocarem do dito
posto procederá com a mesma pontualidade, zelo
de serviço de Sua Alteza; e muito conforme a
confiança que faço de sua experiência, e valor;
Hei por bem de o eleger, e nomear (como em
virtude da presente elejo, e nc-neio) Tenente do
dito Capitão de Mar e Guerra para que o seja
use, e exerça com todas as honras, graças, fran-
quezas, preeminencias, privilégios, isenções, e li-
herdades, que lhe tecam podem, e elevem tocar
aos mais Tenentes dos Capitães de mar e guerra
dos Galeões de Sua Alteza, e com o dito posto
haverá o soldo que direitamente lhe tocar na for-
ma das ordens de Sua Alteza, e faltando por ai-
gum accidente o Capitão de mar e guerra da dita
Naveta suecederá no governo delia o dito Te-
nente Lourenço Martins Rosa pelo que o hei por
mettido de posse, e ordeno ao dito Capitão de
mar e guerra Manuel Godinho de Sá lhe dê o ju-
ramento de que se fará assento nas costas desta,
e o conheça por seu Tenente; e aos Officiaes de
Guerra da dita Naveta, soldados, e gente do
mar delia façam o mesmo, e guardem pontual-
mente todas as ordens do dito Capitão de mar e
guerra que por elle lhe forem distribuídas. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal e sello de minhas armas a qual se re-
gistará nos livros da Secretaria deste Estado, e
nos da Fazenda Real delle a que tocar. Antônio
Garcia a fez nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos em os quinze dias do mez de
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Janeiro Anno de mil e seiscentos, e oitenta. Ber-
nardo Vieira Ravasco a fiz escrever. Roque da
Costa Barreto. Sello. Registada no livro quaFodos registes da Secretaria do Estado do Brasil
a que toca a folhas trinta e seis verso. Bahia e
Janeiro quinze de mil e seiscentos, e oitenta. Ra-
vasco. Dei o juramento ao provido na forma da
Patente retro escripta. Bahia dezesete de Janei-ro de mil e seiscentos, e oitenta Manuel Godi-
nho de Sá. Despacho do Provedor-mor. Regis-
te-se no livro a que toca, e no das despesas quese fazem com esta Náu. Bahia e Janeiro dezoito
de mil seiscentos, e oitenta. Antônio Lopes de
Ulhôa. Antônio Lopes a registou em dito dia
acima, e se entregou ao provido. -.

João Dias da Costa

Registo do Alvará por que foi providono Posto de Sargento do Numero da Com=
panhia que vae de guarnição na Naveta daíndia Nossa Senhora dos Milagres na pes=soa de Gregorio Fernandes Mendanha.

Roque da Costa Barrei do Conselho deSua Alteza etc. Porquanto convém prover o pos-to de Sargento do Numere da Companhia quemandei metter de guarnição na Naveta da índia-Nossa Senhora dos Milagres que a este portoveio da índia, e ora está para partir para Por-tugal de que é Capitão de mar, e guerra ManuelGodmho de Sá em pessoa de valor, e pratica dadisciplina militar: respeitando eu o bem que es-tas qualidades concorrem na de Gregorio Fer-
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nandes Mendanha, e a satisfação com que tem-
servido a Sua Alteza nesta praça dois annos
quatro mezes e quinze dias de soldado na Com-
panhia do Capitão Pedro Lobão Pereira digo
Pedro Lobão Monteiro que está de guarnição na
Fortaleza do Morro de São Paulo os quaes fo-
ram, effectivos: Esperando delle que nas obri-
gaçoes do dito posto se haverá muito conforme
a confiança que faço de seu procedimento. Hei
por bem de o eleger, e nomear (como pelo pre-
sente faço) Sargento do Numero da dita Com-
panhia que exercerá cem todos os privilégios
que lhe tocam, %podem, e devem tocar aos Sar-
gentos das Navetas da índia, e galeões de Sua
Alteza; e como elles haverá o soldo que lhe per-
tencer, e ha de vencer desde o dia que se em-
barcar para partir na dita Naveta e lhe ha de ser
pago na forma das ordens de Sua Alteza. Pelo
que o hei por mettido de posse, e ordeno ao Pro-
vedor-mor da Fazenda Real lhe dê o juramento
na forma costumada de que se fará assento nas
costas desta e o dito Capitão de Mar e Guerra o
tenha assim entendido; e aos officiaes maiores,
e menores deste Estacio o hajam honrem, esti-
mem, e reputem por tal Sargento do Numero da
dita Companhia, e aos officiaes, e soldados delia
mando façam o mesmo cumpram, e guardem
todas suas ordens que em nome de seus superior-
res lhe forem distribuídas. Para firmeza do que
lhe mandei passar o presente sub meu signal e
sello de minhas armas o qual se registará nos
livros da Secretaria deste Estado, e nos da Fa-
zenda Real delle. Antônio Garcia o fez nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
em o primeiro dia do mez de Março Anno de mil
e seiscentos e oitenta. Bernardo Vieira Ravasco
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o fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Regis-
tado no livro quarto dos Registos da Secretaria
do Estado do Brasil a que toca a folhas trinta e
seis digo a folhas trinta e oito, e Março dois de
mil e seiscentos e oitenta. Ravasco. Registe-se
e se forme seu assento não encontrando o Regi-
mente. Bahia e Março cinco de mil seiscentos, e
oitenta, de Ulhôa. Antônio Lopes o registou em
sete de Março do dito anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que manda ao Provedor-mor faça remate
de contas ao Sargento Damlão de Lançces
de Andrade dos soldos que ve«?ceu no tempo
que serviu nesta cidade.

Eu o Príncipe, como Regente, e Governador
elos Reinos ele Portugal, e Algarves. Faço saberaos que esta Minha Provisão virem qt:e. tendorespeito a me representar o Sargento-maior lia-nnão de Lanções de Andrade que do tempo queserviu de Capitão de Infantaria na cidade daBahia se lhe ficaram devendo de seus soldosvencidos um cento, e seiscentos mil reis até otempo em que se praticaram os meios soldos, ea me pedir lhe mandasse passar Provisão parase lhe fazer remate de contas do que constasseestar se lhe devendo dos ditos soldos vencidos.Hei por bem, e Mando ao Provedor-mor de Mi-nha Fazenda do Estado do Brasil faça rematede contas ao dito Sargento-mor, des soldos quevenceu no tempo que serviu na cidade da Bahia.
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e cumpra e guarde esta Provisão muito inteira-
mente como nella se contém, sem duvida algu-
ma a qual valerá como Carta sem embargo da
Ordenação do livro segundo titulo quarenta em
contrario, e se passou por duas vias. Manuel Ro-
drigues de Amorim a fez em Lisboa aos dois
de Maio de mil seiscentos setenta e nove. O
Secretario André Lopes da Lavra o fíz escrever.
Príncipe. Conde de Vai de Reis Presidente. Por
despacho do Conselho Ultramarino de dezenove
de Abril de seiscentos setenta e nove. Registado
nos livros do Conselho Ultramarino a folhas du-
zentas e dezenove em Lisboa cinco de Julho de
mil seiscentos setenta e nove. André Lopes da
Lavra. Despacho do Provedor-mor. Registe-se
nos livros da Fazenda a que toca. Bahia e Mar-
ço oito de mil seiscentos, e oitenta, de Ulhôa.
Antônio Lopes a registou em dito dia mez, e
anno acima.

João Dias da Costa

Registo do Alvará por que foi provido
em Alferes da Companhia que vae de guarni=
ção ífsBL Naveta da índia Nossa Senhora dos
Milagres de que é Capitão de Mar, e Guer=
ra Manuel Godinho de Sá na pessoa de Ma=
nuel de Souza.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto convém prover o posto de
Alferes da Companhia que mandei metter ds
guarnição na Naveta Nossa Senhora dos Mila-
gres que a este porto veio da índia, e ora está
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para partir para Portugal de que é Capitão de
Mar e Guerra Manuel Godinho de Sá em pes-
soa de valor, e pratica da disciplina militar res-
peitando eu o bem que estas cmalidades concor-
rem na-de Manuel de Souza, e a satisfação com
que serviu a Sua Alteza neste Estado vinte e um
anno, e vinte e quatro dias effectivos em praça
de • soldado,* Cabo de Esquadra e Sargento Su-
pernumerario, e do numero da Companhia do
Mestre de Campo Álvaro de Azevedo, e João
Furtado de Mendonça esperando delle que nas
obrigações do dito posto se haverá muito con-
forme a confiança que faço de seu procedimen-
to. Hei por bem de o eleger, e nomear Alferes
da referida Companhia que exercerá com as hon-
ras, e privilégios, que lhe tocam, e devem tocar
aos Alferes de guarnição das Naus da índia, e
Galeões da Armada Real, e como elles haverá
o soldo que lhe pertencer, por mez, e ha de ven-
cer desde o dia que se embarcar para partir na
dita Naveta e lhe ha de ser pago na forma das
ordens de Sua Alteza. Pelo que o hei por mettido
de posse e ordeno ao Provedor-mor da Fazen-
da Real lhe dê o juramento na forma costuma-
da de que se fará assento nas costas desta, e ao
dito Capitão de Mar, e Guerra o tenha assim en-
tendido; e aos officiaes, maiores, e menores eles-
te dito Estado o hajam honrem, estimem, e re-
putem por tal Alferes da dita Companhia, e aos
officiaes, e soldados delia mando façam o mesmo.
Para firmeza do que lhe mandei passar o presen-te sub.meu signal e sello de minhas armas a
qual se registará nos livros da Secretaria des-
te Estado, e nos da Fazenda Real delle. Anto-
nio Garcia a fez nesta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos em os vinte e seis dias do
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mez de Fevereiro Anno de mil e seiscentos, oi-
tenta. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto. Sello. Registado no
livro quarto dos Registes da Secretaria des-
te Estado do Brasil a que toca a folhas trinta e
sete verso. Bahia vinte e sete de Fevereiro de
mil seiscentos e oitenta. Ravasco. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se no livro a que toca, e
se forme seu assento. Bahia, e Março doze de
mil e seiscentos e oitenta. Antônio Lopes de
Ulhôa. E se registou em dito dia mez e anno
acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente do Posto de
Capitão de Infantaria -Je guarnição da Na-
veta da índia Nossa Senjhora dos Milagres
provido na pessoa de Francisco Velloso Soa-
res.

Roque da Costa Barreto do Conselhho de
Sua Alteza etc. Porquanto convém prover o pes-
to de Capitão de Infantaria que vae de guarnição
na Naveta Nossa Senhora digo na Naveta da
índia Nossa Senhora dos Mlagres de que é Ca-
pitão de Mar e Guerra Manuel Godinho de Sá,
e eleger para isso pessoa de valor, pratica da dis-
ciplina militar, e experiência da naval respeitando
eu o bem que estas qualidades concorrem na de
Francisco Velloso Soares, e haver servido a Sua
Alteza neste Estado quatorze annos dois mezes
digo quatorze annos dez mezes, e dezeseis dias
effectivos com praça de soldado, Alferes, Aju-
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dante Supranumerario, e Capitão de Infantaria
tendo assentado de soldado em nove de Agosto
de seiscentos setenta e quatro em que passou ao
Brasil com a mesma praça na Náu Nossa Se-
nhora da Conceição de que era Capitãc-mor Ber-
nardo de Miranda Henriques indo para a In-
dia; e por ficar doente no Hospital se não em-
barcou nella quando arribou para o Reino donde
dantes digo donde de antes havia servido nas
fronteiras elo Alentejo em praça de soldado do
Terço do Mestre de Campo Ruy Lourenço de
Tavora até o dito anno de seiscentos sessenta e
quatro em que se embarcou para a índia: haven-
do procedido em todo. o decurso deste tempo
muito honradamente nas occasiões que se offe-
receram, e obrigações que lhe tocaram; Espe-
rando delle que nas do dito posto se haverá muito
conforme a opinião em que o tenho, e a confiança
que faço de seu procedimento. Hei por bem de oeleger, e nomear (como em virtude da presentefaço) Capitão da Companhia de Infantaria quevae de guarnição na mesma Naveta para que oseja use, e exerça com todas as honras, graças,franquezas, preeminencias, privilégios, isenções,
e liberdades que lhe tocam podem, e devem to-car aos mais Capitães de guarnição das Naus daIncha, e Galeões de Sua Alteza digo, e Galeõesela Armada Real, e com elle haverá o soldo quelhe pertencer por mez, e ha de vencer desde odia que se embarcar para. partir da dita Navetae lhe ha de ser pago na forma das ordens de SuaAlteza. Pelo que o hei por mettido de posse, eordeno ao Capitão de Mar, e Guerra da dita Na-veta Manuel Godinho de Sá o. tenha assim en-tendido e ao Provedor-mor da Faz,enda Realoeste Estado lhe dê o juramento na forma costu-
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mada de que se fará assento nas costas desta, e
fará assentar livrar, e pagar da Fazenda Real
o soldo que lhe pertencer, assim, e da maneira
que se praticou cem os mais Capitães das Com-
panhias de guarnição que neste porto se mette-
ram nas Naus da índia que delle partiram paraPortugal; E aos Officiaes maiores, e menores
ele Guerra deste Estado o hajam honrem, esti-
mem, e. reputem por tal Capitão de Infantaria da
dita Companhia; e aos Officiaes da dita Naveta
façam o mesmo, e em particular aos Officiaes,
e soldados-da mesma Companhia obedeçam cum-
pram, e guardem todas suas ordens, de palavra,
ou por escripto tão pontual e inteiramente como
devem, e são obrigados. Para firmeza do que lhe
mandei passar a presente sub meu signal e sello• de minhas armas a qual se registará nos livros
da Secretaria deste Estado Fazenda Real delle,
e nos mais a que tocar. Antônio' Garcia a fez
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos em os,treze dias do mez de Março.Armo de
mil seiscentos, e oitenta. Bernardo Vieira Ra-
vasco a fiz escrever. Roque da Costa Barreto,
Sello. Registada no livro quarto dos Registos
da Secretaria deste Estado do Brasil a que toca
a folhas trinta e oito verso. Bahia treze de Mar-
ço de mil seiscentos, e oitenta. Ravasco. Despa-
cho do Provedor-mor. Dei o juramento ao Capi-
tão Francisco Veloso Soares forme-se seu as.se.h-
to, e se registará nos livros a que toca. Bahia e
Março quatorze de mil seiscentos e oitenta. An-
tonio Lopes de Ulhôa. E se registou em dito dia
mez, e anno acima.

João Dias da Costa
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Registo da Provisão sobre a informação
.! , que o Provedor=mor da Fazenda ha de man=

dar a Sua Alteza sobre a petição abaixo re=
gistada que Manuel Vás de Gusmão fez ao
dito Senhor sobre seus particulares.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalém-mar
em África de Guiné, e da Conquista navegação
commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da In-
dia etc. Como Regente, e Governador dos ditos
Reinos, e Senhorios Faço saber a vós Provedor-
mor de Minha Fazenda do Estado do Brasil que
vendo a cepia da petição que Manuel Barreto
de São Payo Secretario do meu Conselho Ul-
tramarino informeis com vosso parecer do con-
teudo nelle digo do conteúdo nella tomando as
noticias necessárias que me enviareis por vias
nas primeiras embarcações dirigida ao meu Con-
selho Ultramarino para resolver o que mais hou-
ver por meu serviço; e.emtantò se não procederá
a execução dando porém Manuel Vás fiança á
divida da quantia de que pede papel corrente em-
quanto não for resolução minha. O Príncipe Nos-
so Senhor o Mandou pelo Marquez das Minas
dos seus Conselhos de Estado, e Guerra, e Pre-
sidente do Ultramarino. Manuel Pinheiro da
Fonseca a fez em Lisboa a quatorze de Março
de mil seiscentos setenta e quatro. O Secretario
ManueLBarreto de São Payo a fiz escrever. Pre-
sidente Marquez das Minas. Antôniou Lopes a
registou em quinze de Março de mil seiscentos e
oitenta. Por despacho do Conselho Ultramarino
de treze de Março de mil seiscentos setenta e
quatro. Registe-se, e o Escrivão da Fazenda
autue para se proceder, a seu effeito. Bahia e
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Março quatorze de mil seiscentos e oitenta, de
Ulhôa. Avua;, ;....}
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Copia da petição que a Provisão acima
faz menção.

Diz Manuel Vás de Gusmão morador na ei-
dade da Bahia que foi Thesoureiro dos Donati-
vos dos vinhos daquella cidade, e seu recôncavo
desde f Agosto de seiscentos cincoenta e sete até
Abril de seiscentos sessenta e quatro, tem(po.)
em que serviu de Thesoureiro Geral da Câmara
da dita cidade Marcos da Silva a quem, o Suppli-
cante fazia entrega do dinheiro do seu recebi-
mento como se vê na certidão a folhas quatro
verso consta sobejarem ao dito Thesoureiro Ge-
ral na conta que deu trezentos sessenta e quatro
mil trezentos e sessenta e quatro reis que decla-
rou pertencerem á dita Câmara, a qual sobra é
sem duvida da receita elo Supplicante porquanto
o dito Marcos da Silva como Thesoureiro Geral
que era pagava a Infantaria para o que cobrava
das partes o que pertencia a elie Supplicante para
com mais brevidade soecorrer o Presidio, e se
vê claramente porque nunca aos Thesoureiros
sobeja dinheiro senão quando ha descuido de se
lhe carregar em receita alguma partida que rece-
beu, e o recebimento do dito Marcos da Silva,
era;só dos quatro Thesoureiros particulares que
havia a saber do Thesoureirq das ,fintas; e,de
Domingos Dias, e de Miguel de Sá da Palma, e
delle Supplicante ha falta considerável como tudo
consta da certidão de folhas cinco verso até fo-
lhas sete com que claramente se verifica-que a
sobra do Thesoureiro Geral é do recebimento
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delle Supplicante, e delia se lhe devem dar pa-
peis correntes desta falta, e porquanto fazendo
sobre este particular petição aos officiaes da Ca-
mara lhe mandassem fazçr o dito desconto se lhe
deferiu ultimamente requeresse a Vossa Alteza
como tudo consta dos papeis juntos. Pede a Vos-
sa Alteza que attentas as razões referidas, e o
que consta des papeis juntos lhe faça mercê man-
dar que se lhe dê em despesa na conta do Suppli-
cante os ditos trezentos sessenta e quatro mil
trezentos sessenta e quatro reis passando-se-lhe
para isso as ordens necessárias; e emquanto se
não dão os papeis correntes se obsteja (sic) na
execução que se intenta fazer a elle Supplicante
Manuel Barreto de São Payo. Antônio Lopes a
registou em dito dia do Registo da Provisão
atrás.

João Dias da Costa

Registo do despacho das fazendas quetrouxe de Lisboa a charrua Franceza Nossa
Senhora do Rosário de que é Mestre, e Capi=
tão Julião Putier.

A folhas nove verso do livro que serve dos
despachos que hão de ter pela repartição destes

.Armazéns os Capitães, e Mestres dos Navios
estrangeiros que vão para as Conquistas ficam
registadas as fazendas que os mercadores man-
dam para a Bahia na charrua Nossa Senhora do
Rosário de que é Mestre, e Capitão Julião Pu-
tier que vae para a Bahia com escala pela Ilha
da Madeira na forma abaixo declarada como
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constou pelo bilhete do despacho o qual navio
declarou dezeseis peças de Artilharia, e seis pe-dreircs, e trinta e seis armas miúdas de sua de-
fensa, com trinta e dois homens Marinheiros en-
trando os mandadores, todos Francezes, e será
dita charrua de lote de trezentas toneladas, e
não ter fretador, e ir por conta, e risco de Luis
Martins senhorio em parte a qual vae pela Ilha
para carregar de vinhos, e dahi á Bahia de To-
dos os Santos, e o dito Capitão declarou não le-
var_ fazendas digo não levar mais fazenda queabaixo declarada.

Traslado do despacho das fazendas.

Despachou Luis Martins para a Bahia na
charrua Nossa Sonhe ra do Rosário sessenta pe-
ças de estamenha enroladas de conta nova some-
nas com duas mil, e cem varas em oito fardos.
O qual bilhete foi despachado pela Casa da In-
dia, e portagem, e a tornei a entregar. Lisboa em
onze de Dezembro de mil seiscentos setenta e
nove. Despacho do Provedor-mor. Registe-se
nos livros desta Provedoria-mor a que toca.
Bahia e Março vinte e nove de mil e seiscentos
e oitenta, de Ulhôa. Registado em dito dia mez,
e anno acima.

João Dias da Costa

(Á margem): 2.100 varas de estamenha em
oito peças.
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Registo de um Alvará por que Sua Al=
teza ha por bem tomar debaixo da sua pro=
teção o Hospício que os Padres Capuchi
nhos Francezes hão de erigir, e fabricar nes=
ta cidade da Bahia.

Eu o Príncipe como Regente e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarevs. Faço saber
aos que este meu Alvará virem que tendo res-
peito a haver concedido licença aos Padres Ca-
puchinhos Francezes para poderem erigir, e fa-
bricar um Hospício na cidade da Bahia de Todos
os Santos em que se recolham os Missionários
que passarem ao sertão, ou delle vierem doen-
tes; pela boa informação que tive de seus costu-
mes, zelo espirito, e continuo desvelo com que se
applicam ás Missões obrando nellas o serviço de
Deus na reducção daquelle Gentio a nossa san-
ta fé. Hei por bem de tomar debaixo de Minha
protecção o dito Hospício. Pelo que Mando ao
Meu Mestre de Campo.Geral do Estado do Bra-
sil que ora é, e aos mais Governadores eme ao
diante forem favoreçam, e patrocinem o bem do
dito Hospício para que asvsim melhor se conser-
ve, e cumpram, e guardem este Meu Alvará mui-
to inteiramente como nelle se contém o qual va-
lera como Carta sem embargo da Ordenação do
livro segundo titulo quarenta em contrario e se
passou por duas vias. Manuel Pinheiro da Fon-
seca o fez em Lisboa aos onze de Dezembro de
seiscentos setenta e nove. O Secretario André
Lopes da Lavra o fiz escrever. Príncipe. Conde
de Vai de Reis Presidente. Alvará por que Vossa
Alteza ha por bem de tomar debaixo de sua pro-
tecção o Hospício que os Padres Capuchinhos
Francezes hão de erigir, e fabricar na cidade da
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Bahia de Todos os Santos em virtude da licença
que Vossa Alteza foi servido conceder-lhes como
neste.se declara que vae por duas vias. Para
Vossa Alteza ver. Segunda via. Por resolução
ele Sua Alteza de dez de Novembro de seiscentos
setenta e nove, em consulta do Conselho Ultra-
marino._ Grátis. João Camdemar. Pagou nada, e
aos officiaes quitaram. Lisboa dezeseis de De-
zembro de seiscentos setenta e nove. Dom Se-
bastião Maldonaldo. Registado na Secretaria-
mor (sic) da Corte, e Reino no livro de officios, e
mercês, a folhas dez. Cosmo da Costa e Albu-•querque. Registado no livro segundo de Provi-
soes que serve na Secretaria do Conselho UI-
tramarino a folhas duzentas, e vinte e cinco ver-
so. Lisboa dezeseis de Dezembro de seiscentos
setenta e nove. André Lopes da Lavra. Despa-
cho do Mestre de Campo Geral. Cumpra-se como
Sua Alteza manda, e registe-se nos livros da Se-
cretaria do Estado, e nos mais a que tocar. Bahia
e Março trinta de mil seiscentos, e oitenta. Ro-
que da Costa Barreto. Registado no livro segun-
do dos Registos da Secretaria do Estado do Bra-
sil a que toca a folhas cento e nove. <Bahía e Mar-
ço trinta de mil seiscentos e oitenta. Bernardo
Vieira Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Re-
giste-se nos livros a que tocar. Bahia e Abril o
primeiro de mil seiscentos e oitenta. Antônio Lo-
pes de Ulhôa.

João Dias da Costa

íKe''''"
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Registo da Provisão por que Sua Alte-
za fez mercê de cem mil reis por anno aos
Religiosos Capuchinhos francezes pagos no
rendimento das Baleias para poderem edif i=
car o Hospício nesta cidade por tempo de
dez annos.

Eu o Príncipe como Regente, e Gover-
nador dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço
saber aos que esta Minha Provisão virem quetendo respeito a haver concedido aos Religiosos
Capuchinhos francezes poderem fazer um Hos-
picio na cidade da Bahia se mandou juntamentedigo da Bahia tomando-os juntamente debaixo
de Minha protecção: E de novo me representa-
rem não terem esmcla alguma para principiarema mesma obra do mesmo Hospício; E attendén-
dc ao fruto que se pode seguir pelo procedimen-to dos ditos Religiosos, e pelo que obrarem digo,
e pelo que obram na conversão de todo o gentiodo Estado do Brasil. Hei por bem de lhe fazer
mercê por esmola de cem mil reis cada anno portempo de dez annos pagos no rendimento dasBaleias para poderem edificar o dito Hospício.
Pelo que Mando ac Provedor-mor de Minha Fa-zenda do Estado do Brasil faça pagar os ditoscem mil reis cada anno por tempo de dez annosaos ditos Religiosos no rendimento das Baleiasna forma referida: E por esta com cônhecimen-
to dos ditos Religiosos, mi de seus procuradoresserão levados em conta ao Thesoureiro, ou Al-moxanfe que lhos pagar, e cumpra, e guardeesta Provisão muito inteiramente como nella secontém sem duvida alguma, e não passará pelaChancellaria, e valerá, como Carta sem embargoda Ordenação do livro segundo títulos trinta e
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nove, e quarenta em contrario, e se passou porduas vias uma só haverá effeito. Antônio Mar-
reiros de Affcnseca a fez em Lisboa a dezesete
de Janeiro de seiscentos e oitenta. O Secretario
André Lopes da Lavra o fiz escrever. Príncipe.
O Conde de Vai de Reis Presidente. Provisão
por que Vossa Alteza faz mercê por esmola aos
Religiosos Capuchinhos francezes de cem mil
reis cada anno per tempo de dez annos pagos no
rendimento das Baleias da Bahia para poderem,edíficar naqueíla cidade o Flospicio que Vossa'
Alteza lhes tem concedido como nesta se declara
que não passará pela Chancellaria, e vae porduas vias. Para Vossa Alteza ver. Primeira via.
Por resolução de Sua Alteza de dez de Janeiroele seiscentos, e citenta em consulta do Conse-
lho Ultramarino de seiscentos, e setenta e nove.
Grátis. Registada nos livros da Secretaria do
Conselho Ultramarino a folhas duzentas e vinte
nove verso em Lisboa oito de Fevereiro de seis-
centos, e citenta. André Lopes da Lavra. Cum-
pra-se como Sua Alteza, e registe-se digo como
Sua Alteza manda, e registe-se nos livros da Se-
cretaria do Estado, e nos mais a que tocar. Ba-
hia, e Março trinta de mil seiscentos, e oitenta.
Roque da Costa Barreto. Registada no segundo
livro dos Registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas cento e nove verso.
Bahia e Março e Março (sic) trinta de mil e seis-
centos e oitenta. Bernardo Vieira Ravasco. Des-
pacho do Provedcr-mor. Registe-se nos livros
c1flsta Provedoria-mor, e se forme seu assento na
folha para vencerem como Sua. Alteza manda.
Bahia e Abril o primeiro de mil e seiscentos e oi-
tenta. Antônio Lopes de Ulhôa. Registado em di-
to dia mez e anno acima.

João Dias da Costa
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(Á margem): Houve pagamento no The-
soureiro Geral Francisco da Costa Azere João
Peixoto Viegas ele 22$215 como syndico dos di-
tos Padres Missionários que tinham vencido do
primeiro de Abril té 20 de Junho deste anno
de 1680 por mandado registado a folhas cento
e trinta e oito do livro 15. Costa

Houveram pagamento os Reverendos Pa-
dres Capuchinhos por mão de seu syndico substi-
tuto o Capitão Gonçalo Teixeira Vieira no The-
soureiro Geral Francisco ela Costa Azere de cem
mil reis de um anno adiantado que se lhe manda-
ram pagar por mandado de 24 de Março de 1681
registado a fls. 138 verso do livro 15 delles. Ccs-
ta.

Pela folha dos officiaes das Minas do anno
que começou em 21 de Junho de 680 e acabou em
20 do mesmo mez de 681 houve pagamento de
cem mil reis. -

E pela folha seguinte do anno de 681 para682 houveram pagamento de outros cem mil reis.
Por mandado de 13 de Março de 684 regis-

tado no livro 16 a fls. 72 verso se mandaram pa-
gar aos Reverendos Padres Capuchinhos fran-
cezes cento, e cincoenta mil reis, e para constar
puz esta verba etc.

Por mandado de 10 de Janeiro de 1685 re-
gistado no livro 16 a fls. 158 se mandaram pa-
gar ao Reverendo Padre Frei Martinho cinco en-
ta mil reis, e para constar puz esta verba. Ama-
ral.

Houveram pagamento os Reverendos Pa-
dres Capuchinhos por mão de seu syndico JoãoPeixoto Vieigas no Thesoureiro Geral Antônio de
Almeida Pinto de cem mil reis vencidos em 21
de Junho deste anno de 1685 que se lhe manda -
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ram pagar por mandado de 14 de Julho de 685
registado a fls. 194 verso do livro delles. Amaral.

Houveram pagamento os Reverendos Pa-
dres Capuchinhos por mandado registado no li-
vro 16 fls. 244 de cem mil reis passado ao seu
syndico em 4 de Julho de 1686.

Por mandado de sete de Maio do Marquez
das Minas de 687 registado no livro 17 a fls. 58
verso se mandaram pagar aos Reverendos Pa-
dres Capuchinhos Francezes 75$000 e para cons-
tar puz esta verba a qual quantia é três quartéis
vencidos de 21 de Junho de 686 até 24 de Março
de 687. Amaral.

Por mandado registado no livro 17 folhas
cento oitenta e quatro houveram pagamento no
Thesoureiro Geral Balthazar Carneiro 175$0OO
vencidos até 21 de Dezembro de 688. Bahia 23
de Março de 689. Amaral. ,

Por mandado de 21 de Fevereiro de 1692
registado no livro 18 a fls. 28 houveram paga-
mento no Thesoureiro Geral Domingos Affonso
Sertão de 27$790 dos effeitos das Baleias de res-
to de um conto de reis que Sua Magestade lhe
fez mercê por tempo de dez annos á razão de
cem mil reis por anno pela Provisão retro. Ba-
hia dito dia. Amaral.

\
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Registo de uma Provisão por que Sua
Alteza manda ao Provedor=mor da Fazenda
faça fazer pagamento a Francisco de Souza
de Essa da terça parte dos soldos que se fi=
caram devendo a seu Pae Antônio de Souza
do tempo que serviu neste Estado.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos ele Portugal, e Algarves. Faço saber
aos eme esta Minha Provisão virem que tendo
respeito ao que me representou Francisco de
Souza ele Essa, em razão ele lhe pertencer a di-
vida de duzentos sessenta e um mil novecentos e
cinco reis que se ficaram devendo a seu Pae An-
tonio de Souza de seu remate de contas do tempo
que serviu nas guerras do Brasil por espaço de
vinte annos e estar obrigado a satisfazer as di-
vidas, e legados do dito seu Pae; e visto o que ai-
lega exemplos que apresentou em seu favor, e
sem embargo do que sobre a matéria respondeu
o Procurador de Minha Fazenda. Hei por bem e
Mando ao Provedor-mor de Minha Fazenda do
Estado do Brasil faça fazer pagamento ao dito
Francisco de Souza de Essa da terça parte dos
soldos.que se ficaram devendo ao dito seu Pae
Antônio de Souza do tempo eme serviu no dito
Estado o que será depois de pagos os filhos dafolha, e cumpra, e guarde esta Provisão, e como
nella se contém, sem duvida alguma a qual va-era como Carta, sem embargo da Ordenação dohvro segundo titulo quarenta em contrario, e se
passou por duas vias. Pascoal de Azevedo a fez
em Lisboa ao primeiro ele Fevereiro de seiscen-tos e setenta e oito. O Secretario Manuel Barre-to ele Sao Payo a fiz escrever. Príncipe. Conde
de Vai de Reis Presidente. Provisão por que

/
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Vossa Alteza manda ao Provedor da Fazenda do
Estado do Brasil faça fazer pagamento a Fram
cisco de Souza de.Essa da terça parte dos San-
tos digo da terça parte dos soldos que se ficaram
devendo a seu Pae Antônio de Souza do tempo
que serviu nc Estado do Brasil o que será depois
de pagar os filhos da folha como nesta se declara
que vae por duas vias. Para Vossa Alteza ver.
Por resolução de Sua Alteza de treze de Janeiro
de seiscentos setenta e sete. Pg. trezentos reis.
Francisco de Miranda Henriques. Pagou trinta
reis, e aos officiaes duzentos e dez reis. Lisboa
vinte e quatro de Março de seiscentos setenta e
oito. Dom Sebastião Maldonado. Registado na
Chancellaria-mor da Corte e Reino no livro de
officios, e mercês a folhas sessenta e nove. Cos-
mo da Costa de Albuquerque. Registada nos li-
vros da Secretaria do Conselho Ultramarino a
folhas dezoito em Lisboa vinte e seis de Março
de seiscentos, e setenta e oito. Manuel Barreto
de São Payo. Despacho do Provedor-mor. Re-
giste-se nos livros da Fazenda a que tocar. Bahia
e Abril dois de mil seiscentos e oitenta. Antônio
Lopes de Ulhôa. Registou-se em vinte e seis do
dite mez e anno acima.

João Dias da Costa

(Á margem): Houve pagamento Francisco
de Souza de Essa por seu Procurador Antônio
Figueira no Thesoureiro Geral Francisco da Cos-
ta Azere de 87$300 por mandado registado no
livro 15 delles a fls. 117 que é a terça parte dos
soldos que Sua Alteza lhe manda pagar pela Pro-
visão em fronte. Bahia e Abril 27 de 1680. Costa,
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Registo da Patente do cargo de Capel=
lão=mor do Terço do Mestre de Campo Pe=
dro Gomes provido no Padre André Parvi
de Brito.

Porquanto Sua Alteza se serviu ordenar-me
por carta de sete de Fevereiro deste presenteanno que conhecendo que o Capellão do Terço do•Mestre de Campo Pedro Gomes Belchior da
Costa falta a sua obrigação o deponha, e nomeie
em seu lugar sacerdote que sirva como convém:
E estou informado que sendo notificado o dito
Belchior da Costa em virtude da Carta de dez de
Dezembro de seiscentos setenta e dois que Sua
Alteza se serviu mandar escrever ao Governa-
dor e Capitão Geral que foi deste Estado Affon-
so Furtado de Mendonça sobre a queixa que omesmo Mestre de Campo lhe havia feito de
sua omissão para que não faltasse ás obrigações
que tinha sem attender á comminação da dita
Carta> e no que devia á pontualidade daquella oc-
eupação, e exercício de seu cargo, continuou no"rnesmo descuido, e falta de administrar os sa-cramentos aos soldados do dito Terço: o hei pordeposto delle, e por convir provel-o em sacerdotebenemérito: respeitando eu as qualidades queconcorrem na pessoa de André Parvi de Britosacerdote do habito de São Pedro por cuja causamo presentou o dito Mestre de Campo PedroGomes; esperando delle que nas obrigações quelhe tocarem se haverá muito conforme digo mui-to como convém ao. Serviço de Deus, e ao de SuaAlteza, e corresponderá em 'tudo á confiança quefaço cie seu procedimento. Hei por bem de oeleger e nomear (como em virtude da pre-sente, elejo, e nomeio) Capellão-mor do re-
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ferido Terço emquanto Sua Alteza o houver
assim por bem, e eu não ordenar outra cousa;
para que o seja use e exerça com todas as honras^
graças,, franquezas, immunidades, privilégios, e
liberdades que lhe tocam, podem, e devem tocar
a todos os Capellães-mores dos Terços elos Exer-
citos ele Portugal, e deste Estado, e como elles
haverá o soldo que lhe pertencer por mez na for-
ma que costumava vencer, e gosar seu anteces-
sor. Pelo que ordeno ao dito Mestre de Campo
Pedro Gomes lhe dê a posse, e juramento na for-
ma costumada de que se fará assento nas costas
desta, e aos officiaes maiores, e menores deste
Presidio o hajam honrem estimem, e, reputem
por tal Capellão-mor elo dito Terço, e aos of-
ficiaes e soldados delia maneio façam o mesmo, e
lhe obedeçam em tudo o que tocar a seu bem es-
piritual, e ao Provedor-mor da Fazenda Real
deste Estado ordeno outrosim lhe faça assentar,
livrar, e pagar delia o referido soldo na forma
que se praticava com o dito seu antecessor. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal e sello de minhas armas a qual se re-
gistará nos livros da Secretaria do Estado, e nos
mais a que tocar. Antônio Garcia a fez nesta ei-
dade do Salvador Bahia de todos os Santos em
os vinte e nove dias do mez de Abril Anno de
mil e seiscentos, e oitenta. Bernardo Vieira Ra-
vasco a fiz escrever. Roque ela Costa Barreto.
Sello. Registada no livro quarto dos Registos da
Secretaria elo Estado do Brasil a que toca a fo-
lhas trinta e nove. Bahia trinta de Abril de mil
seiscentos, e oitenta. Ravasco. Dei posse e jura-
mento na forma do estylo ao dito Capellão-mor.
Bahia e Abril trinta de mil e seiscentos e oitenta.
Pedro Gomes. Despacho do Provedor-mor. Re
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giste-se nos livros a que toca e forme-se seu as-
sento. Bahia e Abril trinta de mil e seiscentos e
oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa. Registou-se
em dito dia mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Vi Registo da Provisão de Sua Alteza por
que ordena aos Governadores, e Capitães
Geraes deste Estado, não consintam que
uma légua o redor do Engenho de Pedro
Garcia Pimentel se fabrique outro algum,
nem se façam roças jt\os mattos dentro da
mesma légua.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito ao que por parte de Pedro Garcia Pi-
mentel morador na cidade da Bahia de Todos os
Santos se me representou acerca de um Enge-
nho que diz tem no sitio chamado Cahicabo aon-
de tem fabricado cannaviaes, e feito roças, e que
junto delle alguns hereos cortam quantidade de
lenhas, e fazem roças com intento de fabricarem
outro Engenho o que é com grande prejuízo de
ambos por não ser possível haver naquelle sitio
lenha para elles de que resulta damno á conser-
vação daquelle Estado, e dos direitos Reaes, e
tendo também consideração aos senhores Reis
meus antecessores haverem mandado pôr gran-de vigilância neste negocio, e recommendado
muito aos Governadores Geraes que de nenhuma
maneira permitissem que ao menos uma légua ao
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redor de qualquer Engenho se fabricasse outro,
nem se roçassem mattos antes para melhor aví-
amento dos Engenhos fossem os donos dos mat-
tos a vender as lenhas aos mesmos Engenhos
pelo preço commodo que se taxasse, e não que-
rendo vendessem a propriedade delles aos senho-
res dos Engenhos ficando antes obrigados a lhos
comprar por ser meio melhor para se conservar
o dito Estado: E visto o que respondeu o Procu-
rador de Minha Fazenda a que se deu vista. Hei
por bem, e Mando ao Mestre de Campo Geral do
Estado do Brasil que ora é, e aos mais Governa-
dores que ao diante forem não consintam que
uma légua ao redor do dito Engenho de Pedro
Garcia Pimentel se fabrique outro algum, nem
se façam roças nos mattos dentro na mesma le-
gtta antes sejam os donos obrigados a vender as
lenhas para o dito Engenho, pelo justo, e com-
muni preço que se taxar, e as não possam divertir
para outra parte, fazendo em tudo guardar as
resoluções tomadas neste caso; e assim esta
Provisão inteiramente se cumprirá como nella
se contém, sem duvida alguma a qual valerá
como Carta, sem embargo do livro segundo ti-
ttilo quarenta em contrario. Manuel Pinheiro da
Fonseca a fez em Lisboa aos onze dias do mez
de Dezembro de seiscentos setenta e nove. O Se-
cretario André Lopes da Lavra a fiz escrever.
Príncipe. Conde de Vai'de Reis Presidente. Pri-
meira via. Por resolução de Sua Alteza de dois
de Dezembro de seiscentos e setenta e nove em
consulta do Conselho Ultramarino de vinte e se-
te de Novembro do dito anno. Pagou trezentos
reis. João Carneiro de Moraes. Pagou quinhen-
tos, e quarenta reis, e aos officiaes trezentos, e
quatorze. Lisboa onze de Janeiro de seiscentos
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e oitenta. Dom Sebastião Maldonado. A folhas
dezeseis do livro primeiro da receita dos novos
Direitos ficam carregados ao Thesoureiro Jero-nymo de Nobrega quinhentos, e quarenta reis.
Lisboa dezeseis de Janeiro de seiseentos, e oiten-
ta. Luis Corrêa da Silva. Jeronymo de Nobrega.
Despacho do Mestre de Campo Geral. Cumpra-
se como Sua Alteza manda, e registe-se nos li-
vros da Secretaria do Estado do Brasil a que to-
car a folhas cento, e onze verso. Bahia e Maio
quatro de mil e seiseentos e oitenta. Roque da
Costa Barreto. Registada no livro segundo dos
Registos da Secretaria do Estado do Brasil a quetoca a folhas cento e onze verso. Bahia e Maio
quatro de mil seiseentos e oitenta. Bernardo
Vieira Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Re-
giste-se nos livros a que toca. Bahia e Maio qua-tro de mil e seiseentos e oitenta. Antônio Lopes
de Ulhôa. Antônio Lopes a registou em ditos se-
te de Maio dito anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que faz mercê da Propriedade, e confirma=
ção do Officio de Escrivão da Fazenda, eMatricula da Capitania de Itamaracá a An=tonio Vás.

Dom Pedro por Graça ele Deus Príncipe dePortugal, e dos Algarves daquem, e dalem-marem Afnca de Guiné, e da Conquista navegaçãocommercio de Ethiopia, Arábia, e da Pérsia! e daÍndia etc. Como Regente, e Governador dos di-tos Reinos e Senhorios. Faço saber aos que esta
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minha carta virem que tendo respeito aos servi-
ços de Antônio Vás feitos nas guerras de Per-
nambuco por espaço de dezenove annos aonde#
se achou em muitas occasiões de peleja em que*
procedeu com mui honrada satisfação particu-íarmente no sitio que se poz no anno de seis-
centos quarenta e cinco a uma Fortaleza que os
Hollandezes tinham no Rio de São Francisco na
occasião que com elles houve em Taparica de queficou ferido-de um estilhaço no braço direito; na
segunda batalha dos Guararapes, e ultimamen-
te na recuperação das Fortalezas que os Hollan-
dezes occupavam em Pernambuco em que se
houve com assignalado valor por cujo respeito
foi provido pelo Mestre de Campo General Fran-
cisco Barreto, e pelos mais Mestres de Campo
dos Terços daquelle exercito em virtude da fa-
culdade que para isso tiveram de El-Rei meu Se-
nhor, e Pae que Santa Gloria haja na Propriedány
de do Officio de Escrivão da Fazenda, e üiíatateiJ
cuia da gente de guerra da Capitania de Itama-M
racá po.r estar vago, e considerando de tudo, e do
que respondeu o Procurador da Coroa a que se
deu vista. Hei por bem de lhe confirmar o.dito
officio como pela presente faço digo presente ;
confirmo com o qual haverá o ordenado proes, e
precalços que direitamente lhe pertencerem, e
costumavam levar seus antecessores. Pelo', que
Mando ao meu Governador da Capitania de Per- .
nambuco, e aos mais Ministros a que tocar dei-
xem servir ao dito Antônio Vás o officio de Es-,
crivao da Fazenda, e Matricula da gente de guer-
ra da dita Capitania de Itamaracá debaixo da
posse e juramento que se lhe deu quando entrou
no exercido delle, e haver o dito ordenado, proes* ,
e precalços como dito é esta mercê lhe faço com
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declaração que havendo por bem de lho tirar oü
extinguir o dito officio em algum tempo Minha
fazenda lhe não ficará por isso obrigada a satis-
facão alguma. E por firmeza de tudo lhe mandei
passar esta Carta por mim assignada e sellada
com o sello pendente de Minha Chancellaria a
qual se registará nos livros da Secretaria do
Meu Conselho Ultramarino, e Casa da Mina, e
pagou de novo Direito quatrocentos reis que se
carregaram ao Thesoureiro Aleixo Ferreira a fo-
lhas cento cincoenta e sete, e se passou por duas
vias. Pascoal de Azevedo a fez em Lisboa a vin-
te e dois de Fevereiro Anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Ohristo de mil seiscentos e
setenta e dois. O Secretaria Manuel Barreto de
São Payo a fiz escrever. Príncipe. Primeira via.
Por despacho do Conselho Ultramarino de dezo:-
to de Fevereiro de seiscentos setenta e dois. Sal-
vador Corrêa de Sá, e,Benevides. João Velho
Barreto. Pagou quatrocentos réis. Lisboa e
Março dez de seiscentos setenta e deis. Dom
Gaspar. Vedor. Registada na Chancellaria-mor
da Corte, e Reino no livro de officios e mercês
a folhas cento, e sessenta e uma. Manuel Pinto
Teixeira. Francisco Malheiros. Registada no li-
vro treze da Mina dos Registos da Casa da índia
a folhas quatrocentas, e cincoenta verso. Lisboa
sete d£ Abril de seiscentos setenta e dois. JoãoAlvres Carneiro. Registada nos livros da Secre-
taria do Conselho Ultramarino a folhas cento, e
vinte e duas. Manuel Barreto de São Payo. Cum-
pra-se como Sua Alteza que Deus guarde man-
da, e registe-se nos livros da Fazenda, e Câmara
da Capitania díj ítamaracá, e nos mais a que to-
car. Olinda.e Junho trinta de seiscentes setenta
e dois. Rubrica Registada no quarto livro dos

bIJ . 
'¦';''.'

U 
¦. ¦;... •^-'•\^!>•:'¦.¦ " 

.'-; ¦'/ +,:>•:-,:'¦.: 
' 

¦ ¦'¦¦ - ;¦¦• :" "' 
^-:



¦? '"' -7, ¦
-o-"" »¦"¦'"

— 265

Registos da Secretaria de Pernambuco a folhas
cento cincoenta e quatro. Recife dez de Setem-
bro de seiscentos setenta e dois. Diogo Rodri-
gttes Pereira. Cumpra-se, e registe-se. Itamara-*
cá de Outubro vinte e nove de mil seiscentos se-
tenta e dois. Sequeira Freire. Fica registada a
Provisão elo Escrivão Antônio Vás de Escrivão
da Fazenda, é Matricula ela gente de guerra no
livro elos Registos desta Provedoria a folhas oi-
tenta e nove verso. Itamaracá de Outubro trinta
de mil seiscentos setenta e dois. Antônio Vás Es-
crivão destes mesmos officios. Registada no li-
vro segundo dos Registos desta Câmara de Ita-
maracá a folhas oitenta e duas, e de Julho dois
de mil seiscentos setenta e dois. Antônio Teixei-
ra Velho. Despacho do Provedor-mor. Registe-
se nos livros da Fazenda a que toca. Bahia e
Maio treze de mil seiscentos e oitenta. Antônio
Lopes de Ulhôa. Pantaleão Freire a registou em
quatorze do dito mez de Maio de mil e seiscen-
tos e oitenta.

João Dias da Costa

Registo da Provisão da serventia do Of=
ficio de Meirinho do mar, e Alfândega da
Capitania de Pernambuco provido na pes=
soa de Antônio Neto Cravo por tempo de
um anno.

Roque ela Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que por parte de
Antônio Neto Cravo se me enviou a represem
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tar por sua petição acerca de estar na serventia
dos officios de Meirinho do mar e Alfândega da
Capjtamá dei Pernambuco por tempo de três
mezes pelo Senhor Ayres de Souza da Costa di-
go Senhor Ayres de Souza de Castro Governa-
dor da dita Capitania pedindo-me os queria con-
tinuar por minha Provisão por tempo de um an-
no e que lhe mandasse passar; e visto o que cons-
tou sobre este particular, esperando delle que
nas obrigações que lhe tocarem se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o prover (como pela pre-
sente faço) da serventia dos ditos officios por
tempo de um anno emquanto Sua Alteza o hou-
ver assim por bem cu eu não ordenar outra cou-
sa, e com elles haverá o ordenado (se o tiver) e
todos os mais proes, e precalços que direitamen-
te lhe pertencer, e costumavam gosar seus an-
tecessores. Pelo que ordeno ao dito Senhor Ay-
res de Souza de Castro Governador da dita Ca-
pitania o tenha assim entendido, e ao Provedor
da Fazenda Real delia o deixe servir debaixo da
mesma posse, e juramento que tem dado. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal e sello de minhas armas a qual se re-
gistará nos livros da Secretaria do Estado, e nos
mais a que tocar, e se guardará, e cumprirá tão
pontual, e inteiramente como nella se contém,
sem duvida embargo, nem contradição alguma
constando haver primeiro depositado na, mão do
Almoxarife da dita Capitania o que desta dever
á meia annata que o Provedor da Fazenda Real
delia fará remetter todos os annos ao Thesou-
remo Geral do Estado com as mais que na dita
Capitania se pagarem de que se enviará certi-
dão do Escrivão do Thesouro para despesa do
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Almoxarife a que forem encarregadas. Antônio
Garcia a fez nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos era os quatorze dias do mez de
Maio Anno de mil e seiscentos e oitenta. Ber-
nardo Vieira Ravasco a fiz escrever. Roque da
Costa Barreto. Sello. Registada no livro sexto
dos Registos da Secretaria do Estado do Brasil
a que toca a folhas dezesete verso. Bahia, e Mar-
ço digo Bahia e Maio quinze de mil e seiscentos
e oitenta. Ravasco. Despacho do Provedor-mor
da Fazenda Real. Registe-se nos livros da Fa-
zenda a que toca. Bahia e Maio vinte e um de
mil e seiscentos e oitenta. Antônio Looes de
Ulhôa.

João Dias da Costa

Registo da Provisão da serventia do of=
ficio de Almoxarife da Fazenda Real da Ca=
pitania da Parahiba do Norte provido na
pessoa de Ayres Teixeira Peixoto por tem-
po de um anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que por parte de
Ayres Teixeira Peixoto se me representou acer-
ca de ter dado contas do tempo que serviu de Al-
moxarife da Capitania da Parahiba do Norte, e
haver procedido com satisfação no exercício dei-
ie pedindo-me o tornasse a prover na serventia
do dito officio digo na serventia do mesmo offi-
cio: esperando que daqui em diante se haverá
com a mesma pontualidade. Hei por bem de o
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prover (como pela presente faço) da serventia
do dito officio por tempo de um anno emquanto
Sua Alteza o houver assim por bem, ou eu não
ordenar outra eousa, e com elle haverá o ordena-
do (se o tiver) e todos os mais proes e precalços
que direitamente lhe pertencerem, e costuma-
vam gosar seus antecessores com declaração que
porquanto tenho provido a serventia do mesmo
officio por tempo de um anno na pessoa de Ma-
nuel de Brito Gramaxo, emquanto se lhe toma-
rão as ditas contas não terá effeito esta Provi-
são sem o dito Manuel de Brito Gramaxo acabar
primeiro o tempo da sua. Pelo que ordeno ao Ca-
pitão-mor da dita Capitania o tenha assim en-
tendido, e ao Provedor da Fazenda delia, que
tanto que estiver completo o anno da' Provisão
do dito Manuel de Brito Gramaxo o metta logo
de posse, e dê o juramento na forma costumada
de que se fará assento nas costas desta havendo
primeiro dado fiança na forma do estylo. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal e sello de minhas armas a qual se re-
gistará no (livro) da Secretaria do Estado Fa-
zenda Real delle, e nos mais a que tocar, e se
guardará, e cumprirá tão pontual e inteiramen-
te como nella se contém, sem duvida embargo,
nem contradição alguma: constando haver pri-
meiro depositado na mão elo Almoxarife actual
daquella Capitania o que desta dever á meia an-
nata que o Provedor ela Fazenda Real delia fará
remetter todos os annos ao Thesoureiro Geral
do Estado com as mais que na dita Capitania se
pagarem de que se enviará certidão do Escrivão
elo Thesouro, para despesa do Almoxarife a que
forem encarregadas. Antônio Garcia a fez nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
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em os dezeseis dias do mez de Maio Anno de mil
seiscentos e oitenta. Bernardo Vieira Ravasco. o
fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Sello. Re-
gistada no livro sexto dos Registos da Secreta-
ria do Estado do Brasil a que toca a folhas oito
verso. Bahia e Maio dezesete de mil seiscentos e
oitenta. Ravasco. Despacho do Provedor-mor da
Fazenda. Registe-se nos livros da Fazenda a
que toca. Bahia e Maio dezesete de mil seis-
centos e oitenta, e a seu tempo se formará assen-
to na folha. Antônio Lopes de Ulhôa. Pantaleão
Freire a registou em vinte e dois do dito mez, e
anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Provisão da serventia do of -
ficio da Vara de Meirinho das Execuções da
Fazenda Real que se proveu na pessoa de
João da Silva de Alpoim.

¦ Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito a estar vaga a serven-
tia do officio de Meirinho das Execuções da Fa-
zenda Real deste Estado convir provel-a em pes-
soa de sufficiencia, e partes, e concorrerem estas
na de João da Silva de Alpoim; esperando delle
que nas obrigações que lhe tocarem se haverá
muito conforme a confiança que faço de seu pro-
cedimento. Hei por bem de o prover (como pela
presente faço) da serventia do officio por tempo
de um anno emquanto Sua Alteza o houver as-
sim por bem, ou eu não ordenar outra cousa, e
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com elle haverá o ordeneado (se o tiver) e todos
os mais proes, e precàlços que direitamente lhe
pertencerem, e costumavam gosar seus anteces-
sores. Pelo que Ordeno ao Provedor-mor da Fa-
zenda Real lhe dê a posse, e juramento de que se
fará assento nas costas desta para firmeza
do que lhe mandei passar sub meu signal e sello
de minhas armas a qual se registará nos livros
da Secretaria do Estado, e nos mais a que tocar,
e se guardará, e cumprirá tão pontual e inteira-
mente, como nella.se contém, sem duvida em-
bargo, nem contradição alguma constando haver
primeiro pago o que desta dever á meia annata.
Antônio Garcia a fez nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os doze dias do
mez de Junho Anno de mil e seiscentos e oitenta.
Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque
da Costa Barreto. Sello. Registada no livro sex-
to dos Registos da Secretaria do Estado do Bra-sil a que toca a folhas treze verso. Bahia dozede Junho de mil seiscentos e oitenta. Ravasco.
Cumpra-se e registe-se. Bahia e Junho treze demil e seiscentos e oitenta, de Ulhôa. A folhascento, e sessenta e sete do livro da receita viva
que serve das meias annatas com o ThesoureiroGeral deste Estado Francisco da Costa Azerelhe ficam carregados por mim Escrivão de seucargo três mil reis desta Provisão. Bahia qua-torze de Junho de mil e seiscentos e oitenta. Es-tevao Rodrigues do Porto. Aos quatorze dias domez de Junho de mil seiscentos e oitenta annosna Casa da Fazenda pelo Provedor-mor delia oCapitão Antônio Lopes de Ulhôa foi dado o ju-ramento dos Santos Evangelhos sobre um livrodelles a.João da Silva Alpoim provido por estaProvisão no officio de Meirinho das Execuções
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da Fazenda Real para que bem, e fielmente, e
fizesse sua obrigação, e de como assim o promet-
teu assignou aqui este termo com o dito Prove-
dor-mcr. João Dias da Costa Escrivão da Fa-
zenda do Estado o escrevi, declaro que dado o ju-
ramento houve o dito Provedor-mor por mettido
de posse da serventia do dito officio para logo o
poder exercer sobredito o escrevi, de Ulhôa. João
da Silva de Alpoim. Pantaleão Freire a registou
em o mesmo dia de quatorze de Junho de mil
seiscentos e oitenta.

João Dias da Costa

Registo de uma Provisão de Sua Alteza
por que faz mercê a João Corrêa Feyo fiador
que foi de João Soares de Aguirre por que
ordena que se proceda em primeiro lugar
contra o devedor, e seus herdeiros, e não che=
gando seus bens se proceda contra o dito
João Corrêa Feyo.

Eu o Príncipe como Regente, e Governa-
dor dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço
saber aos que esta Provisão virem que tendo res-
peito ao que se me representou por parte de João
Corrêa Feyo morador na cidade da Bahia em ra-
zão de ser executado pela Fazenda Real, e se lhe
fazer seqüestro em seus bens como fiaclor que
foi do Sargento-mor João Soares de Aguirre do
tempo que serviu de Thesoureiro Geral daquelle
Estado por um resto de contas, cuja quantia im-
portava seiscentos e nove mil, e oitocentos, e ses-
senta reis digo, e sessenta, e tres reis e quatro
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pares ele meias de seda. Pedindo-me que por fi-
carem bens bastantes do dito Thesoüreiro Geral,
e os estava possuindo seu filho lhe mandasse le-
vantar o dito seqüestro, e que a divida referida
se cobrasse pelos ditos bens do principal devedor
assim como se concedeu a muitas pessoas; E vis-
to o que allega e o que respondeu o Provedor ele
Minha Fazenda a que se deu vista. Hei por bem
ele lhe fazer mercê que se preceda em primeiro lu-
gar contra o devedor principal, e seus herdeiros,
e que naquella parte a eme não chegarem os bens
do dito principal se proceda então a execução
contra o dito Joãc Corrêa Feyo. Pelo que Mando
ao Mestre de Campo Geral elo Estado do Brasil
a cujo cargo está o governo delle Provedor-mor
ele Minha Fazenda e mais Ministros, e pessoas a
que tocar cumpram, e. guardem, e façam intei-
ramente cumprir, e guardar esta Provisão, como
nella se contém sem duvida alguma, e valerá
como carta sem embargo da Ordenação elo livro
segundo titulo quarenta em contrario, e se pas-
sou por três vias. Antônio Marreircs de Affon-
seca a fez em Lisboa a nove de Março de mil
seiscentos, e oitenta o Secretario André Lopes
da Lavra a fiz escrever. Príncipe. Por resolução
de Sua Alteza de dezenove ele Fevereiro de seis-
centos, e oitenta em consulta do Conselho Ultra-
marino de cinco do dito mez, e anno. Pagou tre-
sentos reis. João Carneiro de Moraes. Pagou
trinta reis, e aos officiaes duzentos e dez reis.
Lisboa vinte e três de Março de seiscentos e oi-
tenta. Dom Sebastião Maldonado. Registada na
Chancellaria-mor ela Corte e Reino no livro de
officios e mercês a folhas cincoenta e oito. Lis-
boa vinte e três de Março de mil seiscentos, e
oitenta e pagou trezentos mil reis. Cosmo da
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Cost^a :4eç.Al^querqjueu Registada nos livros da
Secretaria, do Conselho, Ultramarino,a folhas,du^",
zcuitaSíi^tr-inta e.çii^çp em Lisboa vinte e pito de.
Março de mil seiscentos e oitepta pagou seiscem f\
íos reisj. André[ Lopes da Lavra. Despacho do
Governador. Çunipra-se como Sua Alteza man-
da, e.-registe-se nos livros da Secretaria do Es-
tado do Brasil, e Fazenda Real delle. Bahia e Ju-
nho sete de mil seiscentos e oitenta. Roque da
Costa Barreto. Registada, no-livro segundo dos
Registos da Secretaria do Estado do Brasil a que
toca a folhas cento, e treze verso. Bahia sete cie
Junho de mil seiscentos e oitenta. Bernardo Viei-
ra Ravasco..Despacho do Provedor-mor. Regis-
te-se nos livros da Fazenda, e se junte a conta do .
Sargento-Maior João Soares de Aguirre. Bahia
e Junho, dezoito de mil seiscentos e oitenta, de
Ulhôa. Antqnio,Lopes a registou em dito dia, e
se entregou ao, dito João Corrêa Feyo.

¦3 Ó fttOffí.o ji1if.il

João Dias da Costa

'-''-•í^jtruj o^íb-uirs-n.; ¦;.;¦ í. C; > > -..' . .¦¦.
Registo de um Alvará de Sua Alteza

por que faz aos Religiosos da Companhia
(a quem tem encarregado possam ir somen=
te ao Sertão do Maranhão reduzir á fé aquel=
le gentio) de 250$000 cada anno emquanto
não tiverem naquelle Estado bens sufficien=
tes para sua sustentação consignados a me=
tade na renda das Baleias, e a outra ame=
tade na mesma renda do Rio de Janeiro.

i - ' . VtS-.J IV .'.-"• -¦-.. ;¦'.- , .

Eu.o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos,de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que e§te.t)MeU: Alvará virem que pelo muito
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que convém ao serviço de Deus, e meu applicar
todos os meios mais efficazes para conservação
elo gentio do Maranhão, e por justos respeitos
que a isso me movem, e que moveram os Senho-
res Reis meus antecessores digo meus predeces-
sores a empregarem nesta occupação aos Reli-
giosos da Còmpanhhia. Houve por bem que elles
possam ir somente aquelle Sertão tratar de re-
duzir á fé, descer, e domesticar aquelle Gentio.
E porque para se conseguir obra tanto do servi-
ço de Deus ha de ser necessário maior numero
de Religiosos do eme atégora tinham naquellas
Missões ryssim para penetrar o Sertão, como
para as residências eme nelle hão de ter, para eu-
ja sustentação não bastará o que atégora se lhes
clava por conta de Minha Fazenda. Hei por bem
fazer-lhes mercê (demais) de duzentos, e cin-
coenta mil reis em cada um anno (emquanto na-
quelle Estado do Maranhão não tiverem outros
bens sufficientes para sua sustentação, e gastos
das Missões) consignados ametade nas rendas
das Baleias da Bahia, e a outra ametade nas
mesmas rendas do Rio de Janeiro digo ame|ade
nas rendas da Bahia, e a outra ametade nas mes-
mas rendas do Rio de Janeiro tudo no contrato
das Baleias, com declaração que os começarão a
vencer do primeiro de Janeiro deste anno pre-sente de. seiscentos e oitenta, e que serão para
sustento de vinte sujeitos que sempre os Padres
serão obrigados a ter no noviciado que têm no
Maranhão, além dos que atégora têm os quaesserão destinados para as Missões daquelle Es-
tado em que somente se empregarão: e sendo
mandados para outras partes vão outros em seu
lugar: e não havendo sempre o dito numero não
vcMcerão da dita quantia mais que a que tocar
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aos sujeitos que houver rateando-se dividida pelo
numero de vinte para o que o Procurador dos Pa-
dres serão obrigados digo o Procurador dos Pa-
dres será obrigado mostrar certidão jurada do
Superior da Casa do dito noviciado em que de-
clare o numero dos sujeitos que nella ha, fora
dos cecupados a outros officios occupações e mi-
nisteríos para cobrar a quantia que lhe couber, e
pela certidão de um anno poderão cobrar no se-
guinte, e pela difficuldade eme haverá em poder
ir no mesmo anno; e poderão cobrar sem eila os
primeiros três annos que serão necessários para
haver sujeitos que cheguem ao dito numero. Pelo
que mando ao meu Governador, e Capitão Gerai
do Estado do Maranhão ao Mestre de Campo.
Geral do Estado do Brasil a cujo cargo está o go-
verno delle. e ao Governador da Capitania do Rio
de Janeiro, e mais Ministros a que pertencer
cumpram, e guardem este Alvará muito inteira-
mente, como nelle se contém, sem duvida algu-
ma, o qual não passará pela Chancellaria, e va-
lera como Carta, sem emBargo da Ordenação
cio livro segundo titulo trinta e nove e quarenta
em contrario, e se passou por duas vias. Antônio
Marreiros de Affonseca o fez em Lisboa ao pri-
meiro de Abril de seiscentos, e oitenta. O Secre-
tario André Lopes da Lavra o fiz escrever. Prin-
cipe. O Conde de Vai de Reis Presidente. Pri-
meira via. Por Decreto de Sua Alteza de vinte e
nove de Março de seiscentos, e oitenta. Regista-
da nos livros da Secretaria do Conselho Ultra-
marino a folhas duzentas, e quarenta e três. Lis-
boa dois de Abril de mil seiscentos e oitenta. An-
dré Lopes da Lavra. Despacho do Governador.
Cumpra-se como Sua Alteza manda, e registe-se
nos livros da Secretaria do Estado, e Fazenda
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Real delle. Bahia e junho oito de mil seiscentos
e oitenta. Roque dá Costa Barreto. Registado
no livro segundo dos Registos da Secretaria do
Estado do Brasil a que toca a folhas cento e
quinze. -Bahia e Junho oito de mil seiscentos e
oitenta. Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se, e se forme assento
na' folha do rendimento do contrato das Baleias
com as declarações que Sua Alteza foi servido
mandar- Bahia e Junho vinte e cinco de mil seis-
ceri-tòá e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa. Tho-
más Moreira o registou no mesmo dia mez, e an-
no acima.'

'Ml João Dias da Costa

Isatamm»

"OV ) )"-..-

(Á margem): A folhas trinta verso do livro
2o cias Cartas de Sua Alteza está uma Carta do
dito Senhor que escreveu a copia deste Alvará."Houve 

pagamento o Padre Paulo Carneiro
procurador do Collegio desta Bahia por manda-
do'registado no livro 16 a folhas quarenta e três
verso de 375$000 de três annos que se mandaram
pagar pela Provisão em fronte em três annos á
razão de 125$ÕOO por anno. Bahia 30 de Setem-
bro cie 683";¦ Houve pagamento o Padre Balthazar Duar-
te Procurador do Collegio desta Bahia por man-
dado 'registado no livro 17 a fls. -167 de 750$000
de"áe!isánnqsí que se mandaram pagar pela Provi-
sãõem-fronte á razão de 125$000 por anno. Ba-
hiã'_25 de Novembro de 1688. Amaral.-£{Hoüvè^p'agamentÒ o Padre Estevão Gon-
defi°|siç)£!Vdã! Companhia de Jesus procurador
gerlfdás^Missoeà dò Brasil registado no livro
18«8WÍ de 250$000 de dois amios que se man-

i
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dam pagar pela Provisão* em fronte á $$&& de
12S$000,por .anno. Bahiar^tifeAbril de 1691.
Amaral. ;' ^ vh oS &rSzll ..cibivjH somoS

Houve pagamento o Padre Esteyão^gan-
4ofi da Companhia de Jesus procurador geral das
Missões do.JBrasil e Maranhão por.manejado* re-
gistado no livro 18 a fls. 31 de 125$0OO de um
anno vencidos do primeiro de Janeiro de 1691 té
o ultimo de Dezembro delle que se mandam pagar
pela Provisão em fronte, Bahia ,J2;;<de Março de
1692. Amaral;.;: rjrr! ígÀijüG os £oi3t..'£A!

: * - Houve pagamento, o Padre .GQnçalojdo Cou-
to da Companhia de Jesus; procurador, geral das
Missões do Brasil, e Maranhão por mandado re-
gistadó-no livro d8 a folhas sessenta e oito verso
digòda folhas sessenta.e quatro verspdde4251000
de um anno vencidos'-, do primeiro^ <de;Jaíieiro de

i íj 1692 té ultimo; dei Dezembro i.delledquei mman-
dam, pagar ipela Provisão en) $rohbe. -Bahia 12

iaáoitMarço dedJy593>:AmaraÍK>/ú-d; a .aoaíoH
o^ Houve dpagamentoo PadrejMigíiekCM^oso

da ;Companhia rde Jesus-, /procurador rgerahrdas
i ;(Missões do Brasil, è. Maranhão, por manda.do re-

gistado ^ôj.livroí 1.8 a fls.!,76;verso^e-jl^QQQ de
oüuumianno vencidosido primeiro! de Janeiroide 1693
rs iitéfultimodè Dezembro;delle;que se mandam>pa-
íi3i gar pda«Provisão: erhdfrenfe0Ba!$a-M de Janeiro
'.;oi:dèT694..Aíntünesy( *$& ^pis,sr m tó n,onm\
.áúwhiMowé. pagamento o. Padre ^e^and^ JB*res
sb da^ifíompanhiaícdei<rjesftsi¦proeufftdpr-agetfatfdas
OíjnMissões^

dgistadO nojlivr;Oíl8;a;folhaSíC^ntO:erOÍtOdMe eênto,
w\t .vinte j.ei.cincotim&^ ao

íprimeiro4e jJaneiro j$e 46íM&té, Mlimo- #sPe-
zeptei $$p^e.Sfe•;¦ vdsã^í em ifronte;do (rendimento oioí oofttrafcOj das

ao i
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Baleias desta cidade, ,e o mandado se passou
sobre o Thesoureiro Geral o Capitão Manuel
Soares Ferreira. Bahia 26 de Março de 1695,
Antunes.

Vão continuando as verbas pertencentes á
Provisão supra no fim deste livro.

Registo da Carta de Sua Alteza por que
faz mercê ao Doutor Francisco de Puga Pin=
to, e Antas de um lugar de Desembargador
da Relação da Bahia por seis annos.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalém-mar
em África de Guiné, e da Conquista Navegação
Commereio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da In-
dia etc. Como Regente, e Governador dos ditos
Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta
Minha Carta virem que havendo respeito aos
merecimentos, serviços, e mais partes que con-
correm no Doutor Francisco de Puga Pinto, e
Antas, e pela confiança que faço digo confiança
que tenho de suas letras e inteireza que em tudo
o de que o encarregar me servirá como cumpre
a meu serviço, e boa administração da Justiça
como o fez no cargo de Juiz de fora da cidade
de Évora que serviu, e de que deu boa residência.
Hei por bem fazer-lhe mercê de um lugar de
Desembargador da Relação da Bahia por tempo
de seis annos, além delles o mais que houver por
bem emquanto não mandar o contrario, o qual
elle servirá assim, e da maneira que servem os
mais Desembargadores da mesma Relação, e
com elle haverá o ordenado, proes, e precalços

|-
m

í
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que lhe direitamente pertencerem, e maneio ao
Governador do Estado do Brasil, ou a quem seu
cargo servir lhe dê a posse do dito lugar, e lho
deixe servir, e delle usar, e haver o dito ordena-
do proes, e precalços como dito é, sem a isso lhe
ser posto duvida ou embargo algum porque
assim é minha mercê, e jurará na Chancellaria
aos Santos Evangelhos que bem, e verdadeira-
(mente) sirva guardando em tudo meu serviço:
e ás partes seu direito, e da dita posse, e jura-
mento se farão os assentos necessários nas cos-
tas desta Carta, que por firmeza disso lhe man-
dei passar por mim assignada, e sellada de meu
sello pendente que se lhe cumprirá inteiramente
como se nella contém, e de que pagou de novos
direitos oitenta e cinco mil reis que foram car-
regados a Pedro Soares que serve de Thesou-
reiro delles no livro quarto de sua receita a fo-

• lhas doze verso; e a pagar.outra tanta quantia
deu fiança em o livro dellas a folhas três verso.
Manuel da Silva Colaço a fez em Lisboa a três
de Agosto do Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo ele mil seiscentos setenta e
nove, e pagou de feitio quinhentos reis. Fran-
cisco Galvão a fez escrever. Príncipe. Marquez
Mordomo-mor Presidente. Por resolução de Sua
Alteza de vinte e cinco de Maio de seiscentos
setenta e nove, e Portaria do Marquez Mordomo-
mor Presidente. João Carneiro de Moraes. Pa-
gou quatro mil reis, e aos officiaes duzentos e
oitenta e quatro reis. Lisboa oito de Agosto de
seiscentos setenta e nove. Dom Sebastião Mal-
donado. Registada na Chancellaria-mor do Rei-
no, e Corte em o livro de Officios, e mercês a
folhas trezentos e dez. Innocencio Corrêa de
Moura. Eu lhe dei juramento. Lisboa treze de
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o . Acosto de seiscentos setenta e move. João Car-
/¦¦.: neirode Moraes. Despacho do Governador.. Cum-
oi'ipra-se como-Sua Altezajmanda; e registe-se 4ios
-rn livros dá Secretaria do Estado, e.nos mais a que'J d'tocar; Bahia sete de Junho de mil e seiscentos e
'*n oitentav Roque da-Costa1'Barreto: Registada no
iiitilívro segundo dos< Registos da Secretaria do Es-
-fi tado do Brasil a que toca a folhas centoe quinze.
•'o:-Bahia! e Juhho> sete de mil seiscentos, e oitenta.
-^'Bernardo Vieira Ravascocub üa«'ai>.íijcfí &b o
-ii"".. PAYá &ai'i£i.HVOÚl f:ojilyd.(iii.c.O oà'ítíí ;;'8-.0,Í£l:>f.n
-rinrn $rfí omb j:TERMO DE POSSE fia$j..íún
utiiirab ,übfilb« 3 inbui^hk^ mim 'taq i^a^q bb
djíl' íor/Ads^oitodiasidó mez de; Junho de,mil seis-
ao centos^ e oitenta annos nesta cidade do Salva-

; dor Bahia de Todosos' Santos, e Paços da Re-
láção estando em Mesa grande o-Senhor Gover-

-«;< nador Roques dã Gosta 1 Barreto com! os Desem-
i;í•'íbàfgadores dos Aggravos, e Chancellér me1 foi
•^•dada esta^ Carta pelo Doutor Francisco-de Puga
^ Pinto,'<e Antas 'para eífeito de lhe dar .posse de
w&Vffii 'lugar 'desta1 Relação; para -exercitar, como• com' effeito lhe' foi dada'na forma da dita Carta

:d'e qUeífiz este 'assento que-o-dito;Governadors^acíma digo que o dito Governador assignou, e eu
aüDomingos Rodrigues* Corrêa'Guaífda^mdr?dà"Re-
'^'lâçãodeste5dito Estado ^ue ©íêâerevi. Governa-~ü:idofr despacho' cIo^PfovedOr-moríwRegiste-se, e'se -forme seu aâsentev'Bahia ¦vihttòôtóboi.dsimil
* Si^@} ^seiscentòsy è-oitentas ÃMtombxliopesi de9b OTtôa'. Thomás 'Moreira'a; 'registou sm^itó odia.
~bl oi>. 7(m~mtik:mi$;i í^oã©mkpfla Costab& zivpm *.t«QÍoilí0^fe í^vií ,u má,'ô.):tôD 5 \<m

¦ÉKUOVrx$h «pari* .mêââ mmium^Sk^ã'uA. ^moií

t£-.-j'.
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Registo do Alvará de mantimento do
•Desembargador Francisco de Puga Pinto, e

.aí"fIírí''Aiíí|táS«- "¦ '¦' -.l'-';; Üfi-'-*»!). . i; .<•/.. liijílS .-.;', i. ;.i.

líIojílA .«ii'»! l 9 30*fttt>£Í9â Üííl ÜÍJ O.íÒ OfifUJ^
¦ o. .'Euí.o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, eAlgarves. Faço saber
aos que este Meu Alvará virem eme eu hei por
bem que o • Doutor Francisco de Puga Pinto e
Antas a quem fui servido fazer mercê por Meu

» Tribunal do Desembargo cio Paço de um lugar
de Desembargador da Bahia se lhe assente seu
ordenado, e mantimento qüe por razão do-dito
cargo lhe é devido lia mesma parte aonde o levam
os mais Desembargadores da dita Relação, e que
lhe seja pago do dia -que se embarcar para ornes-
mo Estado, e isto por ajuda de custo o que cons-
tara pelas pessoas que forem no navio em que
elle for embarcado. Pelo que Manejo ao Prove-

- dor^mor de Minha Fazenda" dõ dito1 Estado faça
';olâs$en$a-rcC;%âgar-o^ dito ordenado 'ao dito De-
^-sembargador Fraftctséo de Puga Pinto, e Antas,
siig,Cumpra- ©guarde?èísteAlvará inteiramente como

nelle se contém, sem duvida alguma, o qual va-
'¦»'¦> lerá! Como Carta, é naò LpasSãrá' 'péfe' thancel-
notarial' sem embargo • da;'Ordenação -ctôlívttr1 se-
^Cgündo titules1 :trintlarè nove ^quarenta 'èrírèon-
«í: trario. Manuel PinhéifO:'M AÍfòhsebà,; W íez^ em
4k Lisboa'a vittte>è de^isdé^FéVereíird-dé^eiscéntos

% rOitenta.;0''Secretário'Ãnctfé 'Lôpès^tia^Layl-a o
Hifiz-^&ereve-ri l¥mcí£e.:; Conde de rVàP &&i;Reis

- Presidentes P$r éfei^|el^ã6fô€oâ^^^íria-
<inarino deUlèz^nOve É# Fè^érèfào^-ciè WJSêfttos

nx^ret. oitenta^^^^Pagou'jtrezfentÓÍ?reisli jRéfmáW no
a ...hvrcTdá <Seéfetariaf;do' Cohsáho* Wrètrha^íiio a
o;b-ftiMa8Íivfaeí^^ £;%fâ de
d)ocíto|#^ MM^íkèlítcfs^è ^ifôntá. ^tofeLfepes
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da Lavra. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-
se como Sua Alteza manda e registe-se nos livros
ela Fazenda formando-se seu assento. Bahia e
Junho oito de mil seiscentos e oitenta. Antônio
Lopes de Ulhôa. Thomás Moreira a registscu
em vinte e cinco do dito mez, e anno acima.

João Dias da Costa

(A' margem): Houve pagamento Francisco
de Puga, e Anta no Thesoureiro Geral Francisco
da Costa Azere de 114$980 que venceu de 3 ele
Abril dia em que partiu de Lisboa até ultimo de
Julho deste anno de 1680 por mandado regista-
do no livro 15 a fls. 134 de 3 de Agosto ele

Registo da Carta de Sua Alteza por que
faz mercê de um lugar de Desembargador
da Relação desta Bahia por tempo de seis
annos ao Doutor Bento de Barros Bezerra.

Dom Pedro por Graça de Deus Principe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalém-mar
em África, e de Guiné da Conquista Navegação,
e Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da
índia etc. Corno Regente, e Governador cios di-
tos Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta
Minha Carta virem que havendo respeito aos me-
recimentos, serviços, e mais partes que concor-
rem no Doutor Bento de Barros Bezerra, e pelaconfiança que tenho de suas letras, e inteireza
que em tudo o de que o encarregar o fará bem, e
como cumpre a meu serviço, e boa administração
da Justiça como o fez nos lugares que occupou,
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e ultimamente o tempo que serviu de corregedor
da Comarca da Cidade de, Miranda de que deu
boa residência. Hei por bem fazer-lhe mercê de
um lugar de Desembargador da Relação da Bahia
por tempo de seis annos, e além delles os mais
que houver por bem emquanto lhe não nomear
successor, e não mandar o contrario o qual elle
servirá assim e da maneira que o servem os mais
Desembargadores da mesma Relação, e com elle
haverá o ordenado proes, e precalços que direita-
mente lhe pertencerem, e Mando ao Governador
elo Estado do Brasil, ou a quem seu cargo servir
lhe dê a posse do dito lugar, e lho deixe servir, e
delle usar, e haver o dito ordenado proes, e pre-
calços que lhe direitamente pertencerem como
dito é , sem a isso lhe ser posto duvida ou embar-
go algum porque assim é Minha mercê, e jurará
na Chancellaria aos Santos Evangelhos que bem,
e verdadeiramente sirva guardando eu tudo
meu serviço, e ás partes seu direito e da dita
posse, e juramento se farão os assentos neces-
sarios nas costas desta Carta que por firmeza
disso lhe mandei passar por mim assignada, e
sellada ele meu sello pendente que se lhe cum-
prirá inteiramente como nella se contém, e pa-
gou de novos direitos oitenta mil seiscentos, e
vinte e cinco reis que foram carregados a Jero-
nymo de Nobrega que serve de Thesoureiro dei-
les no livro primeiro de sua Receita a folhas
oito verso, e a pagar outra tanta quantia deu
fiança em o livro dellas a folhas duas. Manuel da
Silva Colaço a fez em Lisboa a dezesete,, de Ja-
neiro Anno do Nascimento de Nosso Senhor Je-
sus Christo de mil seiscentos, e oitenta, e pa-
gou de feitio quinhentos reis. Francisco Pereira
de Castelbranco a fez escrever. Príncipe. Sello

í • ,-i
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^opentJente.iPjqr.resolução de Sua Alteza de dez de
... Maio cie -seiseentos setenta e nove, e Portaria

do .Doutor Manuel de Magalhães de Menezes.
j.},í João: Carneiro de Moraes. João de Roxas,, e Aze-
;dJ;íy;edo. Pagou quatro mil, reis, e aos officiaes du-
-^•^zentos Cj oitenta e quatro reis. Lisboa vinte de
•jjj.Janeirq ele seiseentos, e. .oitenta,- Dom Sebastião

;!;íMaldonado. Registada na Chancellaria-mor da
•jm_.Cor.te e Reino em o livro de Officios, e mercês a
. i^íolhas;trezentas e sessenta. Innocencio Corrêa de
-, .; Moura. Eu lhe dei juramento. Lisboa vinte e dois
-íd,, de Janeiro de, seiseentos, e oitenta. João Car-
-j neiro^de Moraes. Cumpra-se como Sua Alteza
..,,,manda; e registe-se nos livros da Secretaria do
0[i Estado, e nos mais a que tocar. Bahia e Junho

sete de mil seiseentos e oitenta. Roque da Costa
/nj;í>arreto, Registada no livro segundo dos Regis-
, motos da Secretaria do Estado do Brasil a que toca
nhtê folhas cento, e quatorze. Bahia e Junho sete de
«viuseiseentos e oitenta. Bernardo Vieira Ravasco.
--*<, Termo de Posse. Aos oito dias do. mez de, Junho
í;;.; ,de mil seiseentos e oitenta nesta cidade, do. Sal-
9 ,vador: Bahia de Todosos Santos, e Paços da Re-
-íjalação estando em Mesa grande o Senhor Go-

,-vernaelor Roque,da Costa Barreto com os De-
sembargadores: dosdAggr-àvos, e Glianceuer me

..,-,-foi dada esta Carta pelo Doutor Bento de Barros
; Bezerra para effeito de The dar -pôsséí de um lu-

aiv' §"ar desta Relação para exercitar corno com effei-
nobto-fte^oi daela;na forma da dita Carta de ;qüe fiz
té ^te. assento que o Senhor Governador assignou.-4|&^:^
»$\ 4a ¦rRefeção .destet dito. Estado: que . Qn&tfçretfiiíGo-

Sróã|j^ séurassen-
oíb^íp./^feierjunboivinte/ei cjnco> idêrnlihseíâcehtos,

di^Vd .-... ;
fi ¦

;' ¦":/¦'Z-" ¦¦"'¦; Vi 
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e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa. Thoinás Mo-
reira o registou em vinte e seis do dito mez.

João Dias da Costa
-:>B O ...Mr.rí.lio .o ,.e:y/:r.' "L i> oy:\d\ •;;!:•.•.•.;;

(A' margem): Houve pagamento o Desem-
bargador Bento de Barros Bezerra no Thesou-
reiro Geral Francisco da Costa Azere de 114$980
que venceu de 3 de Abril deste anno de 680 eni
que partiu de Lisboa até ultimo de Julho do dito
anno por mandado registado no livro 15 a fls.
134 de 3 de Agosto de 1680.

Alvará de mantimento do dito Desem=
bargador Bento de Barros Bezerra.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que este Meu Alvará virem que,eu Hei por
bem que o Doutor Bento de Barros Bezerra a
quem fui servido fazer mercê de um lugar de
Desembargador da Relação da Bahia se lhe as-
sente seu ordenado, e mantimento que por razão
do dito cargo lhe é devido na mesma parte aonde
o levam os mais Desembargadores da dita Rela-
ção, e que lhe seja pago do dia que se embarcar
para o mesmo Estado; e isto por ajuda de custo,
o que constará pelas pessoas que forem no Na-
vio em que elle for embarcado. Pelo que Mando
ao Provedor-mor de Minha Fazenda do dito Es-
tado faça assentar, e pagar o dito ordenado ao di-
to Desembargador Bento de Barros Bezerra, e
cumpra e guarde este Alvará inteiramente como
Jielle se contém, sem duvida alguma o qual va-

,1

saA
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lera como Carta, e não passará pela Chancella-
ria, sem embargo da Ordenação do livro segundo
títulos trinta e nove, e quarenta em contrario.
Manuel Pinheiro da Fonseca, o fez em Lisboa a
treze de Março de seiscentos, e oitenta. O Se-
cretario André Lopes da Lavra o fiz escrever.
Príncipe. O Conde de Vai de Reis Presidente.
Por despacho do Conselho Ultramarino ele treze
de Março de seiscentos, e oitenta. Registado nos
livros da Secretaria do Conselho Ultramarino a
folhas vinte três verso em Lisboa vinte ele Março
de mil seiscentos e oitenta. André Lopes da La-
vra. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se
como Sua Alteza manda, e se registe nos livros
da Fazenda formando-se seu assento. Bahia e
Junho oito de mil seiscentos e oitenta. Antônio
Lopes de Ulhôa. Thomás Moreira o registou em
vinte e seis do dito mez, é anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta de Sua Alteza por que
fez mercê de um lugar de Desembargador
da Relação da Bahia por tempo de seis annos
a Antônio Rodrigues Benha.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe ele
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalém-mar
em África, e de Guiné e da Conquista Navega-
ção, Commercio de Tthiopia, Arábia, Pérsia, e
da índia etc. Como Regente, e Governador dos
ditos Reinos, e Senhorios. Faço saber aos queesta minha Carta virem que havendo respeito aos
merecimentos, letras, e mais partes que concor-
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rem no dito digo concorrem no Doutor Antônio
Rodrigues Benha, e que no de que o encarregar
me servirá como cumpre a Meu serviço, e bo£.
administração da Justiça como o fez nos lugares
que occupou, e ultimamente no de corregedor da
Comarca da cidade de Lamego que serviu, e de
que deu boa residência. Hei por bem fazer mercê
de um lugar de Desembargador da Relação da
Bahia por tempo de seis annos, e além delles o
mais que houver por bem emquanto lhe não no-
mear successor: o qual elle servirá assim e da
maneira que o servem os mais Desembargadores
da mesma Relação, e com elle haverá o ordenado
proes, e precalços que lhe direitamente perten-
cer em E maneio ao Ge vernador elo Estado do
Brasil ou a quem seu cargo servir lhe dê a posse
do dito lugar, e lho deixe servir, e delle usar, e
haver o dito ordenado proes, e precalços como
dito é, sem a isso lhe ser posto duvida ou embar-
go algum porque assim é Minha mercê, e jurará
na Chancellaria aos Santos Evangelhos, que
bem, e verdadeiramente o sirva, guardando em
tudo meu serviço, e ás partes (seu) direito, e da
dita posse, e juramento se farão os assentos ne-
cessarios nas costas desta Carta, que por firme-
za disso lhe mandei passar, por mim assignada,
e sellada ele meu sello pendente, que se lhe cum-

prirá como se nella contém, e pagou de novos
direitos setenta e oito mil setecentos, e cincoem
ta reis, que foram carregados a Jeronymo de No-
brega de Azevedo que serve de Thesoureiro dei-
les no livro primeiro de sua receita a folhas ses-
senta e oito verso, e a pagar outra tanta quantia
deu fiança em o livro dellas a folhas treze. Ma-
nuel ela Silva Colaço a fez em Lisboa a vinte e
seis de Fevereiro Anno do Nascimento de Nosso

1
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Senhor; Jesus Christo ide mil seiscentos eióitentaif
e pagou de feitio quinhentos reis.;Erancis^^l*o'i
vão aÍfez escrever,» Principes;Sellospendehtfer BoPjf11
resolução de Sua]Altezas de de«j^erMaio.de• .seis^t¦;.,,
centos nsetenta e oito, e -. Portaria do Marquez .
Mordomo-mor Presidente] João de Roxas de
Azevedo. Luiz Gomes.-João Gàmeiro^dei-MQraeSirj!
Pagou quatro mil reis, e aOsi Officiaes -cinzentos,
e oitenta e quatro reis. Lisboa doze de Março
de seiscentos, e oitenta. Dom Sebastião Maldo-
nado. Registada na.Chàncellaria-mer do Reino
em o livro de Officios, e- mercês a iolhas cento
e oitenta e nove. Lisboa doze de Março de seis-
centos e oitenta. Custodio Godinho". Eu olhe, dei
juramento. Lisboa treze de'Março de mil seis-
centos, e oitenta. João Carneiro de Moraes. Cúm-
pra-se como Sua Alteza manda, e registe-se nos
livros da Secretaria do Estado, e nos mais a que
tocar. Bahia e Junho sete de mil seiscentos, e oi-
tenta. Roque-da Costa 'Barreto. Registada no li-
vro segundo dos Registos da Secretaria do Es-
tado doí Brasil a que toca a folhas cento e qua-
torze verSo. Bahia e Junho sete de mil seiscen-
tos e oitenta. Bernardo Vieira Ravasco. Posse.
Aos oito dias do mez de Junho de mil seiscentos,
e oitenta reis digo de Junho dè mil seiscentos e
oitenta annos nesta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos, e paços da Relação estando
em: Mesa o Senhor Governador Roque,da Cos-
ta-Barreto com os Desembargadores dos Aggra-
vos, e Chanceller me foi dada esta Carta pelo:
Doutor; Antônio Rodrigues Banha, (sic) para ef-
feito de lhe dar posse de um lugar desta Relação,
para exercitar como com'effeito. lhe foi dado na
formada dita Carta de que fiz. este assento que
o Senhor assignoú. E eu-Domingos, Rodrigues
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Corrêa Guarda-mor da Relação deste dito Es-
tado que o escrevi. Governador. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se nos livros da Fazen-
da a que toca, e se forme seu assento. Bahia e Ju-
nho vinte e cinco de mil, seiscentos, e oitenta. An-
tonio Lopes de Ulhôa. Thomás Moreira o regis-
tou em vinte e seis do dito mez, e anno.

João Dias da Costa

(Á margem); Houve pagamento o Desem-
bargador Antônio Rodrigues Benha no Thesott-
reiro Geral Francisco da Costa Azere de 114$980
que venceu de 3 de Abril de 1680 dia em que par-
tiu de Lisboa té ultimo de Julho do dito anno por
mandado registado a fls. 134 do livro 15 de 3 de
Asfosto de 1680.

Registo de um Alvará de mantimento
do dito Desembargador Antônio Rodrigues
Banha.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que este meu Alvará virem que eu hei por
bem que o Doutor Antcnio Rodrigues Banha a

quem fui servido fazer mercê pelo Meu Tribu-
nal do Desembargo do Paço de um lugar de De-
sembargador da Relação da Bahia se lhe assente
seu ordenado, e mantimento que per razão do di-
to cargo lhe é devido na mesma parte aonde o
levam os mais desembargadores da dita Rela-
ção; e que lhe seja pago do dia que se embarcar
para o mesmo Estado; e isto por ajuda de custo
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que constará pelas pessoas que forem no Na-
vio em que elle for embarcado. Pelo que Man-
do ao Provedor-mor de Minha Fazenda do dito
Estado faça assentar, e pagar o dito ordenado ao
clito Desembargador Antônio Rodrigues Banha,
e cumpra, e guarde este Alvará inteiramente,
como nelle se contém sem duvida alguma o qual
valerá como Carta e não passará pela Chancel-
laria sem embargo da ordenação do livro segun-
do títulos trinta e noye, e quarenta em contrario.
Manuel Pinheiro da Fonseca o fez em Lisboa a
treze de Março de seiscentos, e oitenta. O Secre-
tario André Lopes da Lavra o fez escrever. Prin-
cipe. Conde de Vai de Reis Presidente. Por des-
pacho do Conselho Ultramarino a folhas duzen-
tas e trinta e duas em Lisboa vinte de Março de
mil seiscentos e oitenta. André Lopes da Lavra.
Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se como
Sua Alteza manda, e registe-se nos livros da Fa-
zenda formando-se seu assento. Bahia e Junho
oito de mil seiscentos e oitenta. Antônio Lopes
de Ulhôa. Thomás Moreira o registou em vinte
e seis do dito mez e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de uma certidão do Guardamor
da Relação por que consta servir o Doutor
João do Couto de Andrada o cargo de Pro=
curador da Fazenda.

Domingos Rodrigues Corrêa Guardamor da
Re!a.ção deste Estado, e Escrivão dos Feitos da
Coroa, Fazenda e Fisco. Certifico que provendo
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o livro das CommissÕes da Relação, nelle a folhas
duzentas e nove verse, está um assento em que
foi provido de Provedor digo provido de Procu-
rador da Coroa Fazenda, e Fisco Real, e Promo-
tor da Justiça o Doutor João do Couto de An-
drada cujo teor é o seguinte. Manda o Príncipe.
Nosso Senhor que o Doutor João do Couto de
Andrada sirva o lugar de Procurador da Coroa,
Fazenda, e Fisco Real, e Promotor da Justiça em
lugar do Doutor José de Freitas Serrão que está
fora da Casa. Bahia oito de Junho de seiscentos
e oitenta. Roque da Costa Barreto. E não diz
mais o dito Assento que está no dito livro a que
me reporto em fé de que passei a presente cer-
tidão a requerimento do Doutor João do Couto
de Andrade Procurador da Coroa Fazenda e Fis-
co Real, e Promotor da Justiça. Bahia vinte e
oito dias do mez de Junho de mil seiscentos, e oi-
tenta annos. Domingos Rodrigues Corrêa. Des-
pacho do Provedor-mor. Registe-se no livro a que
toca, e sê note em seu assento, de Ulhôa. Anto-
nio Lopes a registou em dito dia mez, e anno
acima.

Ii

João Dias da Costa

Registo da Provisão da serventia do Of -
ficio de Meirinho da correição desta cidade
da Bahia provido na pessoa de Duarte de
Mello de Vaseoneellos.

Roque da Costa Barreto do Conselhode Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que por parte de
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Duarte de Mello de Vasconcèllos se me enviou a
representar por sua petição acerca de se lhe ha-
ver acabado o tempo da Provisão por que servia
o Officio de Meirinho da correição desta cidade
pedindc-me lhe concedesse outra para continuar
na mesma forma que o fazia; e visto o que
constou sobre este particular esperando delle que
nas obrigações que lhe tocarem se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o prover (como pela pre-
sente faço.) da serventia do dito Officio por tem-
po ele um anno emquanto Sua Alteza o houver
assim por bem, ou eu não ordenar outra cousa,
e com elie haverá o ordenado (se o tiver) e todos
os mais proes, e precalços que direitamente lhe
pertencerem, e costumavam gosar seus anteces-
sores, e continuará a serventia delle debaixo da
mesma posse, e juramento que tem dado. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal e sello de Minhas armas a qual se
registará, nos livros da Secretaria do Estado, e
nos mais a que tocar, e se guardará tão pontual
e inteiramente como nella se contém, sem duvi-
ela embargo, nem contradição alguma, constan-
do haver primeiro pago 0 que dever á meia anna-
ta. Antônio Garcia a fez nesta cidade do Salva-
dor Bahia de Todos os Santos em os sete dias do
mez de Julho Anno de mil seiscentos e oitenta.
Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque
dá Costa Barreto. Sello. Registada no livro sex-
to dos registos da%Secretaria do Estado do Bra-
sil a que toca a folhas quatorze verso. Bahia oito
de Julho de mil seiscentos e oitenta. Ravasco. A
folhas cento setenta e uma verso do livro da Re-
ceita viva que serve das meias annatas com o
Thesoureiro Geral deste Estado Francisco da
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Costa Azere lhe ficam carregados por mim Es-
crivão de seu cargo onze mil e quatrocentos reis
desta Provisão. Bahia nove de Julho de mil seis-
centos e oitenta. Estevão Rodrigues do Porto.
Despacho do Provedor-mor. Registe-se nos li-
vros a que toca. Bahia e Julho dez de mil seiscen-
tos, e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa. Panta-
leão Freire o registou no mesmo dia acima.

João Dias da Costa

Registo da Provisão da serventia do
Officio de Meirinho da Relação deste Esta-
do provido na pessoa de José Machado.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Altezaetc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que por parte de
José Machado se me enviou a representar por
sua petição acerca de se lhe haver acabado o tem-
po da Provisão por que servia o Officio da Vara
de Meirinho da Relação deste Estado: pedindo-
me lhe concedesse outra para continuar a servem
tia delle; e visto o que constou sobre este parti-
cular esperando delle que nas obrigações que lhe
tocarem se haverá muito conforme a confiança
que faço de seu procedimento. Hei por bem de o
prover (como pela presente faço) da serventia
do dito officio por tempo de um anno emquanto
Sua Alteza o houver assim por bem, ou eu nao
ordenar outra cousa, e com elle haverá o ordena-
do (se o tiver) e todos os mais proes, e precalços
que direitamente lhe pertencerem, e costumavam
gosar seus antecessores; e continuará a serven-
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tia delle debaixo da mesma posse, e juramento
que deu. Para firmeza do que lhe mandei passar
a presente sub meu signal e sello de minhas ar-
mas a qual se registará nos livros da Secretaria
do Estado, e nos mais a que tocar, e se guardará,
e cumprirá tão pontual e inteiramente, como nel-
Ia se contém, sem duvida embargo, nem contra-
dição alguma, constando haver primeiro pago o
que desta dever á meia annata. Antônio Garcia
a fez nesta cidade do Salvador Bahia de Todos
os Santos em os sete dias do mez de Maio Anno
de mil e seiscentos, e oitenta. Bernardo Vieira
Ravasco o fiz escrever. Roque da Costa Barre-
to. Sello. Registada no livro sexto dos Registos
da Secretaria do Estado do Brasil a que toca a
folhas sete. Bahia sete de Maio de mil seiscen-
tos, e oitenta. Ravasco. A folhas cento sessen-
ta e cinco do livro da Receita viva que serve das
meias annatas com o Thesoureiro Geral deste
Estado Francisco da Costa Azere lhe ficam car-
regados por mim Escrivão de seti cargo dezoito
mil reis desta Provisão. Bahia dezoito de Maio
de mil seiscentos, e oitenta. Estevão Rodrigues
do Porto. Despacho do Provedor-mor. Registe-
se nos livros a que toca. Bahia e Agosto o primei-ro de-mil seiscentos e oitenta. Antônio Lopes de
Ulhôa. Antônio Lopes a registou em dito dia
mez, e anno acima.

João Dias da Costa
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Registo de uma Carta Patente de Sua
Alteza por que faz mercê a Brás de Mello

Monis do Posto de Capitão do Forte do Ca=
bedelo da Parahiba.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalem-mar
em África de Guiné e da Conquista Navegação,
e Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da
índia etc. Como Regente, e Governador dos di-
tos Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que es-
ta minha Carta Patente virem que tendo respei-
to. aos serviços'dé Brás de Mello Monis feitos
nas guerras de Pernambuco desde Janeiro de
seiscentos e cincoenta e um, até Novembro de
seiscentos e cincoenta e quatro, em Praça de sol-
dado, Alferes vivo, e, reformado, e Capitão de In-
fantaria achando-se nas occasiões de maior im-
portancia, que se offereceram naquella campa-
nha centra os Hollandezes acompanhando ao
Sargento-mor Antonio Jacome Bezerra na em-
boscada que fez aos Hollandezes na força da Bar-
reta, aonde se achou na peleja que com elles hou-
ve com uma embarcação sua que foi rendida com
morte de muitos delles seguindo ao inimigo até
lhe dar água pela cinta aguardando por espaço
de duas horas o rigor da Artilharia ajudando
também a livrar outras embarcações que acos-
sadas do inimigo varavam em terra defendendo-
as valorosamente assistindo depois na Fortaleza
do Gaibú fazendo opposição ao inimigo sendo
por varias vezes nomeado por cabo de embarca-
ções indo também de soccorro com o Sargento-
mor Pedro de Miranda ao Rio de São Francisco
a impedir aos Hollandezes que se não senhorias-
sem da Villa do Penedo marchando para isso a
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pé mais de setenta léguas passando muitos Rios
com grande risco de sua vida assistindo naquella
Praça mais de dois mezes até ficar de todo for-
tificada e querendo-se dar principio á restaura-
ção de Pernambuco ficar com o seu Capitão
guardando a Villa de Olinda, achando-se em mui-
tos recontrcs (que) se offereceram com os iiiimi-
gos na Fortaleza do Rego, e do buraco de Santia-
go até serem rendidas ajudarído depois a tomar
posse das Fortalezas do Recife de Itamaracá, Pa-
rahiba, e Rio Grande marchando para isso a dif-
ferentes partes, e pelo valor, e bom procedimento
com que se houve naquelle digo se houve naquella
recuperação se lhe dar um escudo de vantagem
assistindo depois no Forte do Cabedelo, e nas for-
tificações que se lhe fizeram perto de quatro an-
nos donde foi enviado pelo Governador João Fer-
nandes Vieira á Serra da Capaoba por cabo de
trinta homens em soccorro do Capitão Antônio
Rodrigues Vidal que tinha ido retirar uma Aldeia
de Gentios que ontras nações Barbaras que digo
Barbaras queriam destruir marchando em oito
dias perto de oitenta léguas passando na marcha
muitos descommodcs, fomes, e misérias: no anno
de seiscentos sessenta e dois se achar também
na guerra que se foi dar aos negros levantados
dos Palmares levando comsigo muitos câmara-
das soldados de valor que o acompanharam, e
dando com mocambo fortificado com muita gen-
te de armas foi investido, e seguindo-se a marcha
se destruíram, e qUifeimaram outros quatro
Mocambos com tudo que nelles havia procedendo
o dito Brás de Mello Monis nas occasiões referi-
das com muito valor, e por esperar dellè que da
mesma maneira me servirá daqui em diante em
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tudo o de que for encarregado conforme a con-
fiança que faço de sua pessoa. Hei por bem de
lhe fazer mercê em consideração elos serviços re-
feridos do posto de Capitão do Forte do Cabede-
lo da Parahiba para que o sirva na forma em que
o fizeram seus antecessores, e que haja com elle
o soldo que lhe tocar, e gosará de todas as hon-
ras-, privilégios, e isenções, franquezas, e liber-
dades que em razão do dito posto lhe tocarem.
Pelo que Mando ao meu Governador, e Capitão
Geral do Estado do Brasil lhe dê a posse delle, e
lho deixe servir, e exercitar, e haver o dito soldo,
e tudo o mais que tocar ao dito posto, e elle jurará
em minha Chancellaria na forma costumada que
cumprirá inteiramente com as obrigações que lhe
tocarem de que se fará assento nas costas desta
Carta que por firmeza de tudo lhe mandei passar
por mim assignada, e sellada com o sello grande
de minhas armas, e pagou de novo direito vinte
e cinco mil reis que se carregaram ao Thesou-
redro João de Freitas de Almeida a folhas cento
e tres verso, e a outra tanta quantia deu fiança.
Dado na cidade de Lisboa a treze de Novembro
Pascoal de Azevedo a fez Anno de mil digo a fez
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil seiscentos setenta e seis. O Se-
cretario Manuel Barreto de São Payo o fiz es-
crever. Príncipe. Conde de Vai de Reis Presi-
dente. Sello. Carta Patente por que Vossa Alteza
faz mercê a Brás de Mello Monis do posto de
Capitão do Forte do Cabedelo da Parahiba para
que o sirva na forma que o fizeram seus anteces-
sores, e que haja com elle o soldo que lhe tocar
como nella se declara. Para Vossa Alteza ver.
Por resolução de Sua Alteza de vinte tres de Ja-
neiro de seiscentos setenta e seis em consulta
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do Conselho Ultramarino de quatro do dito mez
e anno. Francisco de Miranda Henriques. Pagou
dois mil reis; e aos officiaes quinhentos, e vinte
e quatro reis. Lisboa vinte e dois de Novembro
de seiscentos setenta e seis. Dom Sebastião Mal-
donado. Registada na Chancellaria-mor da Côr-
te e Reino no livro de Officios, e mercês a folhas
trinta e sete digo a folhas trezentas e setenta e
seis. Manuel Ferreira Botelho. Registada nos li-
vros de Officios, da Secretaria do Conselho UI-
tramarino a folhas quatrocentas e trinta e qua-
tro. Manuel Barreto de São Payo. Eu lhe dei
juramento. Lisboa um de Abril de seiscentos, e
oitenta. João Carneiro de Moraes. Cumpra-se
como Sua Alteza manda e registe-se nos livros
da Secretaria do Estado Fazenda Real delle, e
nos mais a que tocar. Bahia e Agosto o primeiro
de mil seiscentos, e oitenta. Roque da Costa Bar-
reto. Registada no livro segundo dos Registos
ela Secretaria do Estado do Brasil a que toca a
folhas cento, e dezeseis verso. Bahia e Agosto
dois de mil seiscentos, e oitenta. Bernardo Vieira
Ravasco. Registe-se nos livros da Fazenda, e se
forme seu assento aonde toca. Bahia e Agosto
dois de mil seiscentos e oitenta. Antônio Lopes de
Ulhôa. Thomás Moreira a registou em dezeseis
do dito mez de Agosto e anno. Hei por mettido
de posse ao piovido na Patente retro escripta.
Bahia e Agosto quatorze de mil seiscentos,, e oi-
tenta. Rubrica do Senhor Roque da Costa Bar-
reto.

João Dias da Costa
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Registo de uma Petição que fez Domin»
gos Oomes Peleja ao Mestre de Campo Ge=
neral Roque da Costa Barreto.

Domingos Gomes Peleja Official de carpin-
teiro que elle está provido por Provisão de" Vossa
Senhoria por Mestre das obras de Sua Alteza
como também o era no tempo dos três Gover-
nadores, e mandando seus papeis ao Reino para
confirmar por Sua Alteza com o zelo que a Vossa
Senhoria lhe é presente em todas as obras do di-
to Senhor, como também na Artilharia quando
é necessário; E Sua Alteza houve por bem de lhe
deferir por seu Conselho Ultramarino usasse elo
provimento que Vossa Senhoria lhe tinha feito
o qual encosta para Vossa Senhoria ver com os
mais papeis pelo que. Pede a Vossa Senhoria lhe
faça mercê mandar por seu Despacho se lhe re-
giste na Casa dos Contos a resolução do Conse-
lho, e confirmando-se a Provisão de Vossa Se-
nhoria de que está de posse para que em todo o
tempo conste. E receberá Mercê.

DESPACHO DO GOVERNADOR

Registe-se na Casa dos Contos a resolução
de Sua Alteza digo a resolução do Conselho Ul-
tramarino. Bahia oito de Agosto de mil seiscen-
tos e oitenta. Roque da Costa Barreto por sua
rubrica.

DESPACHO DO PROVEDOR=MOR

Cumpra-se o despacho do Senhor Mestre cie
Campo General. Bahia e Agosto nove de mil seis-
centos, e oitenta, de Ulhôa.

$
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PETIÇÃO QUE FEZ AO CONSELHO

Senhor. Domingos Gomes Peleja Offiçial de
Carpinteiro morador na cidade da Bahia, e nella
casado, e com família que haverá cinco para seis
annos está servindo a Vossa Alteza na dita Pra-
ça de Artilheiro como consta das certidões, e
mais documentos que offerece sem que em todo
este tempo, fizesse ausência alguma, e porquanto
elle Supplicante está servindo na dita Praça de
Mestre das obras, de Sua Alteza por Provisão
do Governo Geral do Estado substituto do Go-
vernador, e Capitão Geral que foi do mesmo Es-
tado precedendo a informação do Provedor-mor,
e Procurador da Fazenda de Vossa Alteza; por
que conste ser elle Supplicante benemérito estan-
do actualmente exercitando, e ensinando aos
mais Officiaes daquella Praça as medidas seus
reparos da Artilharia assim do mar como da ter-
ra, e o mais que toca ao trem da Artilharia, e
mais obras cie branco necessárias ao serviço de
Vossa Alteza. Pede a Vossa Alteza seja servido
haver por bem prover no dito officio visto o que
allega. E receberá Mercê.

DESPACHO
Offereça o exemplo de como foi seu ante-

cessor confirmado por Sua Alteza neste cargo.
Lisboa nove de Março de seiscentos setenta e
sete. Rubrica do Presidente, e de quatro conse-
lheiros do Conselho Ultramarino.

REPLICA
Senhor. Diz o Supplicante que fazendo-se

diligencias na Secretaria do Conselho Ultrama-
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rino se não acha que este cargo fosse provido pelo
dito Conselho por ^er cousa tão limitada que de-
vem provel-a os Governadores do Brasil, e seu
antecessor João Barbosa o serviu muito tempo
de que se não acha exemplo revendo-se todos os
livros da Secretaria pelo que. Pede a Vossa Al-
teza lhe faça mercê mandar passar Provisão para
exercitar o dito cargo. E receberá Mercê.

DESPACHO

Visto estar nomeado neste Officio pelo Go-
verno use do Provimento que tem. Lisboa oito

Abril de seiscentos setenta e sete. Rubricas
de quatro conselheiros do Conselho Ultramarino.

REPLICA

Diz o Supplicante que para que conste do
despacho, e resolução acima lhe é necessário pas-
sar-lhe delia Provisão. Pede a Vossa Alteza lhe
faça mercê mandar passar Provisão do referido.
E receberá Mercê.

DESPACHO

Use do despacho que tem. Lisboa dois ode
Abril de mil seiscentos setenta e oito. Rubrica
do Presidente e de quatro conselheiros mais do
Conselho Ultramarino. Thomás Moreira a regis-
tou aqui por bem do despacho atrás do Mestre
de Campo General Roque da Costa Barreto, e
do Provedor-mor, da Fazenda Real em vinte-e
dois de Agosto de mil seiscentos setenta e dois.

João Dias da Costa

LM
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(A' margem): A folhas cento cincoenta e
uma e folhas duzentas e trinta e sete livro estão
registadas as Provisões.

Registo de uma Provisão do Mestre de
Campo General por que proveu a Manuel
Carvalho Pinto Mestre ferreiro por Mestre
das obras de Sua Alteza de seu Officio.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito ao que por parte
de Manuel Carvalho Pinto Mestre ferreiro mo-
rador nesta cidade se me enviou a representar
por sua petição sobre ter servido havia muitos
annos a Sua Alteza nas obras de seu Officio que
se fazem para os fortes, reparos,, da. Artilharia,
concertos dos Armazéns, fabricas de Sua Alteza,
e principalmente_para as Naus da índia que ao
porto desta cidade vêm, sem até o presente ter
titulo de Mestre das obras de ferreiro que nella
se fazem pertencentes ao serviço de Sua Alteza;
pedindo-me que a exemplo dos Mestres car-
pinteiros das de Sua Alteza lhe mandasse passarProvisão de Mestre das de ferreiro para como
elle poder gosar das liberdades, e privilégios que
pelo dito Officio lhe fossem concedidos: e vista a
informação que os Ministros da Fazenda me fi-
zeram sobre este particular, e satisfação queconstou haver tido em tudo o que se lhe encar-
regou do serviço de Sua Alteza nas obrigações de
seu officio, e o cabedal que tem para não faltar aellas, esperando que continuará com o mesmo
bom procedimento. Hei por bem de o nomear
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(como pela presente faço) Mestre das obras de
Ferreiro que nesta cidade se mandam fazer para
o serviço de Sua Alteza, e com elle haverá, e go-
sara de todos os privilégios, isenções, e liberda-
des que tem, e se concederem aos Mestres de
Carpinteiros das obras de Sua Alteza desta ei-
dade, e haverá todos os proes, e precalços que
direitamente lhe pertencerem. Pelo que ordeno
ao Provedor-mor da Fazenda Real deste Estado
lhe dê a posse, e juramento de que se fará as-
sento nas costas desta: e aos officiaes de ferreiro
desta cidade o conheçam por tal Mestre das
obras de Sua Alteza; e lhe obedeçam na mesma
forma que os Mestres Carpinteiros o fazem aos
Mestres das de Sua Alteza nesta cidade. Para
firmeza do que lhe mandei passar sub meu si-
gnal (e sello) de minhas armas, a que tocar, e
se guardará, e cumprirá tão pontual, e inteira-
mente como nella se contém, sem duvida embar-
go, nem contradição alguma. Manuel Roge-
ro a fez nesta cidade do Salvador Bahia de To-
dos os Santos em os vinte e seis dias do mez de
Agosto Anno de mil seiscentos, e oitenta. Ber-
nardo Vieira Ravasco a fiz escrever. Roque da
Costa Barreto. Sello. Registada no livro sexto
dos Registos da Secretaria do Estado do Brasil
a eme toca a folhas vinte e duas. Bahia e Agos-
to vinte e seis de mil seiscentos, e oitenta. Ra-
vasco.

TERMO DE POSSE

Aos vinte e sete dias do mez de Agosto de
mil seiscentos e oitenta annos nesta cidade da
Bahia na Casa da Fazenda pelo Provedor-mor o
Capitão Antcnio Lopes de Ulhôa foi dado o ju-

...,; '.
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ramento dos Santos Evangelhos sobre um livro
delles ao Mestre ferreiro Manuel de Carvalho
Pinto para que bem, e fielmente sirva seu Offi-
cio em cumprimento da Provisão atrás que se
lhe passou para Mestre ferreiro das obras de
Sua Alteza que se fizeram nesta Praça, e de
como assim o prometteu debaixo do juramento
que recebido tinha, o houve o dito provedor-mor
por mettido de posse do clito Officio de que fiz
este termo que assignou o dito Provedor-mor, e
o dito Manuel Carvalho. João Dias da Costa Es-
crivão da Fazenda do Estado o escrevi, de Ulhôa.
Manuel Carvalho Pinto. Despacho do Provedor-
mor. Cumpra-se e registe-se. Bahia e Agosto
vinte e sete de mil seiscentos, e oitenta. Antônio
Lopes de Ulhôa. Thomás Moreira a registou no
mesmo dia mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Provisão por que se conce=
deu licença a Francisco Rodrigues Mendes
Feitor, e Almoxarife que foi da Capitania de
Pernambuco para por seus procuradores
mandar dar suas contas.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão
virem que Francisco Rodrigues Mendes Feitor,
e Almoxarife que foi da Fazenda Real da Capita-
nia de Pernambuco me enviou a representar por
sua petição cujo teor é o seguinte. Senhor. Diz
Francisco Rodrigues Mendes Feitor, e Almoxari-
fe que foi da Fazenda Real da Capitania de Per-
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nambuco que elle depois que serviu o dito Officio
tem uma grande doença da qual o não julgaram
a vida e delia ainda hoje padece grandes acha-
quês por sua muita velhice que passa de sessen-
ta e quatro annos, e se não sente capaz de po-
der vir a esta Bahia a dar as contas de seu Al-
moxarifado por mar, nem por terra, sem grande
risco de sua vida, como se mostra da certidão que
offerece do Medico, e Cirurgião que o curavam.
Pede a Vossa Senhoria lhe faça mercê visto o

que allega, ccnceder-lhe licença para que possa
mandar as contas de seu recebimento na Conta-
doria Geral deste Estado por seu Procurador,
visto haver exemplo na mercê que nesta forma
se fez a seu antecessor Francisco Gonçalves Ra-
vasco. E receberá Mercê. E vista a certidão que
allega de seus achaques, informação que o Pro-
vedor-mor da Fazenda Real deste Estado me
fez, e resposta do Procurador delia a quem se
deu vista, e os exemplos que ha de se haver con-
cedido a outros Almoxarifes das Capitanias do
Estado para enviarem a dar suas contas porseus
Procuradores nos contos desta cidade. Hei por
bem de lhe conceder (como pela presente faço)
licença e faculdade para por seu Procurador man-
dar dar suas contas do dito Almoxarifado nos
Contos desta cidade perante o mesmo Provedor-
mor da Fazenda Real como parece aos dois Mi-
nistros delia, a quem ordeno lhas mande tomar na
forma que é estylo aos mais Almoxarifes que as
enviam a dar por seus Procuradores e o Conta-
dor Geral, e mais Officiaes da Fazenda a que to-
ca lhas tomem com effeito a seu Procurador.
Para firmeza do que lhe mandei passar a pre-
sente sub meu signal e sello de minhas armas a

qual se registará nosjivros da Secretaria deste
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Estado, e nos mais a que tocar, e se guardará,
e cumprirá tão pontual, e inteiramente como nel-
Ia se contém, sem duvida embargo, nem contra-
dição alguma. Antônio Garcia a fez nesta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos em os
vinte e três dias do mez de Setembro. Anno de
mil seiscentos, e oitenta. Bernardo Vieira Ravas-
co o fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Sello.
Registada no livro segundo dos Registos da Se-
cretaria do Estado do Brasil a que toca a folhas
quatorze verso. Bahia vinte e três de Setembro
de mil seiscentos e oitenta. Ravasco. Despacho
do Provedor-mor. Registe-se nos livros a que to-
ca. Bahia e Setembro vinte e quatro de mil seis-
centos, e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa. An-
tonio Lopes a registou em dito dia mez, e anno
acima.

João Dias da Costa

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que faz mercê a Roque da Costa Barreto di=
go mercê a Roque Antunes Corrêa de que
sirva por elle o Officio de Almoxarife de Per=
narnbuco seu filho Manuel Antunes Corrêa
emquanto durar o impedimento de seu Pae.

Eu o Principe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem eme tendo
respeito a ter feito mercê a Roque Antunes Cor-
rêa da propriedade do Officio de Almoxarife da
Capitania de Pernambuco em remuneração de
seus serviços, e a me representar que por estar
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actualmente servindo o posto de Sargentomior
da guarnição desta Corte lhe não era possível
poder ir exercitar o dito Officio, e que o servisse
por elle seu filho Manuel Antunes Corrêa assis-
tente na dita Capitania, e visto o que allega. Hei
por bem de fazer mercê ao dito Sargento-mor de
que sirva por elle o mesmo Officio o dito seu fi-
lho emquanto durar o seu impedimenta sendo
apto, e sufficiente para isso, e tendo idade com-
petente. e que juntamente possa tomar posse da
propriedade do dito Officio pelo dito seu Pae em
virtude de sua Carta sem embargo da cláusula
delia de que o queria servir dentro de seis me-
zes com o qual Officio haverá o dito Manuel An-
tunes Corrêa o ordenado que lhe tocar, e todos
os proes, e precalços que direitamente lhe per-
tencerem. Pelo que Mando ao Meu Governador
das Capitanias de Pernambuco que na conformi-
dade acima referida lhe faça dar a posse da ser-
ventia 4o dito Officio, e lho deixe servir e exer-
citar emquanto durar o impedimento de seu Pae,
e haver o dito ordenado proes, e precalços como
dito é, e juntamente o deixe tomar posse em no-
me do dito seu Pae, e como seu Procurador da
propriedade do dito Officio, e lhe será dado ju-
ramento na forma costumada, quando entrar na
serventia delle que bem, e verdadeiramente o,
sirva de que se fará assento nas costas desta
Provisão que se cumprirá inteiramente como nel-
Ia se contém a qual valerá como carta sem em-
bargo da Ordenação do livro segundo titub qua-
renta em contrario, e se passou por duas vias, e
pagou de novo Direito sete mil, e quinhentos reis
que se carregaram ao Thesoureiro João da Rocha
a folhas cento, e vinte e uma, e deu fiança a pa-
gar a mesma quantia cada três mezes o tempo
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que servir o dito Officio. Antônio Serrão de Car-
valho a fez em Lisboa a dezenove de Novembro
ele seiscentos setenta e cinco. O Secretario Ma-
nuel Barreto de São Payo a fiz escrever. Prin-
cipe. O Conde de Vai de Reis Presidente. Provi-
são por que Vossa Alteza faz mercê a Roque
Antunes Corrêa Sargento-mor da guarnição des-
ta Corte de que sirva por elle o Officio de Al-
moxarife de Pernambuco de que é proprietário
seu filho Manuel Antunes Corrêa emquanto du-
rar o seu impedimento, e que jutamente possa
tomar posse da propriedade do dito Officio digo
da propriedade do mesmo Officio pelo dito seu
Pae em virtude de sua Carta e como seu Pro-
curador, sem embargo ela cláusula delia de que
o iria servir dentro em seis mezes como nesta se
declara que vae por duas vias. Para Vossa Al-
teza ver. Por resolução de Sua Alteza de dezeseis
ele Novembro de seiscentos sessenta, e cinco era
consulta do Conselho Ultramarino de oito do di-
to mez, e anno. João Velho Barreto. Pagou dez
reis por ser via. Lisboa dez de Dezembro de seis-
centos setenta e cinco. Dom Sebastião Maldona-
do. Registado na Chancellaria-mor do Reino, e
Corte no livro dos Officios e mercês a folhas tre-
sentas e seis. Manuel da Rocha Rego. Regis-
tada no livro da Secretaria do Conselho Ultra-
marino a folhas cento, e vinte verso em Lisboa
onze de Dezembro de seiscentos e setenta e cin-
co. Manuel Barreto de São Payo, e trasladada
o concertei com a própria a que me reporto que
passei em publica forma a pedimento de Pedro
Fernandes que mo apresentou, e de como recebeu
a própria assignou aqui, e com o official abaixo
assignado com quem o concertei. Lisboa vinte
de Março de seiscentos e setenta e seis annos.
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E eu Jorge Saraiva de Carvalho Tabellião de
Netas pelo Príncipe Nosso Senhor nesta cidade,
e seu termo que este fiz trasladar concertei subs-
crevi, e assignei de meu publico signal. Concer-
tado por mim Tabellião. Jorge Soares de Carva-
lho. Concertado. José Caetano do Valle. Pedro
Fernandes. O Doutor Mendes Siqueira do Des-
embargo de Sua Alteza, e seu Juiz de índia e
Mina, e das Justificações Ultramarinas etc. Fa-
ço sab.er aos que a presente certidão de Justi-
ficação virem que a mini me constou por fé do
Escrivão que a fez, ser a subscrição, e signal pu-
blico, e raso do traslado atrás de Jorge Saraiva
de Carvalho Tabellião desta cidade o hei por
justificado. Lisboa de Março vinte de mil seis-
centos, e setenta e seis annos. Antônio da Sil-
va, e Gouveia a escrevi. Pedro Mendes de Si-
queira. Despacho do Provedor-mor. Registe-se.
Bahia e Setembro vinte e seis de mil seiscen-
tos e oitenta, de Ulhôa. Antônio Lopes a regis-
tou em dito dia mez e anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente do Posto de
Capitão de mar, e guerra da charrua São
Francisco, e Sol Dourado provido na pessoa
de Antônio de Barros Capitão actual do Ter=
ço do Mestre de Campo Pedro Gomes.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto Dom Manuel Lobo
Governador do Rio de Janeiro (a quem o Prin-
cipe Nosso Senhor se serviu encarregar a nova
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Colônia das terras de seu Domínio que se acha-
vam ermas no Rio da Prata donde ora tem fun-
dado a Fortaleza do Sacramento) me avisou que
os Castelhanos de Buenos Aires lhe haviam pos-
to sitio por terra no retiro dos gados, e prohi-
bicão dos mantimentos; pedindo-me o soccor-
resse com elles, e com munições de bocca, para
cujo effeito mandei prevenir a charrua São Fran-
cisco, e Sol Dourado, e convém nomear para Ca-
pitão de mar e guerra delia pessoa de grande
valor, e experiência do mar: respeitando eu o bem
que estas qualidades concorrem na de Antônio
cie Barros Capitão actual do Terço do Mestre
de Campo Pedro Gomes, e a satisfação com que
tem servido a Sua Alteza em todas as obriga-
ções que lhe tocaram nos Exércitos de Portugal,
e Armadas da Costa em que se embarcou muitas
vezes; esperando delle que nesta occasião de
tanta importância se haverá muito conforme a
honrada opinião que tenho de seu procedimen-
to. Hei por bem de o nomear (como por esta fa-
ço em virtude do Capitulo quarenta do Regi-
mento novo deste GovernQ) Capitão de mar, e
guerra da dita charrua para que o seja use, e
exerça, com todas as honras, graças, franquezas,
preeminencias, privilégios, isenções, e liberdades
que lhe tocam podem e devem tocar aos Capitães
de mar e guerra que servem nas Armadas de
Sua Alteza, e vencerá dezeseis mil reis de soldo
por mez que se lhe pagarão por inteiro emquanto
andar no mar. Pelo que ordeno ao Provedor-mor
da Fazenda Real deste Estado lhe dê a posse, e
juramento de que se fará assento nas costas des-
ta, e lhe faça assentar, e livrar, o referido soldo
na forma sobredita, e os officiaes maiores, e me-
nores de Guerra deste Estado o hajam honrem,
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estimem, e reputem por tal Capitão de mar e

guerra da dita charrua, e os Officiaes e solda-
dos de Infantaria Capitão, Mestre, Piloto, e mais
Officiaes, e Marinheiros delia façam o mesmo, e
obedeçam, cumpram, e guardem todas suas or-
dens, de palavra, ou por escripto tão pontual e
inteiramente como devem, e são obrigados. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal e sello de minhas armas a qual se re-

gistará nos livros da Secretaria do Estado, e Fa-
zenda Real delle. Antônio Garcia a fez nesta ei-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos em
os vinte e três dias do mez de Setembro Anno
de mil e seiscentos, e oitenta. Bernardo Vieira
Ravasco o fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Sello. Registada no livro quarto dos Registos
da Secretaria do Estado do Brasil a que toca a
folhas quarenta e duas. Bahia vinte três de Se-
tembro de mil e seiscentos e oitenta. Ravasco.
Termo do Juramento. Aos vinte e oito dias do
mez de Setembro de mil seiscentos e oitenta an-
nos nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos na Casa da Fazenda pelo Provedor-mor
do Estado o Capitão Antônio Lopes de Ulhoa
foi dado o juramento dos Santos Evangelhos
sobre um livro delles ao Capitão de mar, e guer-
ra Antônio de Barros provido no dito cargo pela
Patente atrás, para que bem, e verdadeiramen-
te faça a obrigação que toca ao dito cargo, e ser.
viço de Sua Alteza, e de como assim o promet-
teu debaixo do dito juramento que recebeu,- e
houve o dito Provedor-mor por mettido de posse
do dito cargo de que fiz este termo que assignou
o dito Provedor-mor, e Capitão João Dias da
Costa Escrivão da Fazenda do Estado por Sua
Alteza que Deus guarde a escrevi, de Ulhoa. An-
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tonio de Barros. Despacho do Provedor-mor. Re-
giste-se nos livros a que toca. Bahia e Setembro
vinte e oito de mil seiscentos e oitenta. Antônio
Lopes de Ulhôa. Antônio Lopes a registou em
dito dia mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de um Alvará de licença para
se embarcar para o Reino Gonçalo Ravasco
Cavalcanti e Albuquerque.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto Gonçalo Ravasco Ca-
valcanti, e Albuquerque Fidalgo da Casa de Sua
Alteza Soldado da Companhia do Capitão Gon-
calo da Rocha Serrão de Azevedo do Terço do
Mestre de Campo Álvaro de Azevedo me repre-
sentou por sua petição acerca de ter na Corte
negócios de tanta importância que pendiam ne-
cessariamente de sua assistência nella, pedindo-
me lhe concedesse licença para se poder embarcar
na oceasião presente e visto o que constou sobre
este particular. Hei por bem de lhe conceder
(como pela presente faço) a licença que pede, e
livremente se poder embarcar digo, e livremen-
te; se poderá embarcar para o Reino no Navio
qüèlhe parecer. Pelo que ordeno a todos os Mi-
nistros de Guerra, Fazenda, e Justiça deste Es-
tado lhe não impidam fazer sua viagem, antes
lhe dêm para ella todo o favor, e ajuda que ne-
cessario lhe for. Para firmeza do que lhe mandei
passar o presente sub meu signal, e sello de mi-
nhas armas o qual se registará nos livros da Se-
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cretaria deste Estado, e nos mais a que tocar.
Antônio Garcia o fez nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os quatorze dias
do mez de Março Anno de mil e seiscentos e oi-
tenta. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto. Sello. Alvará pelo qual
foi Vossa Senhoria servido conceder licença a
Gonçalo Ravasco Cavalcanti, e Albuquerque Fi-
dalgo da Casa de Sua Alteza Soldado da Com-
panhia do Capitão Gonçalo da Rocha Serrão de
Azevedo do Terço do Mestre de Campo Álvaro
de Azevedo para se embarcar para o Reino pelos
respeitos acima declarados. Para Vossa Senho-
ria ver. Registado no livro primeiro dos Regis-
tos ela Secretaria deste Estado do Brasil a que
toca%a folhas cento, e oitenta. Ravasco. Despa-
cho do Provedor-mcr. Registe-se, e note-se em
seu assento. Bahia e Março quatorze de mil seis-
centos e citenta. de Ulhôa. Registou-se em trinta
de Setembro do dito anno.

João Dias da Costa

Registo da Provisão da serventia do
Officio de Almoxarife da Fortaleza do Mor=
ro de São Paulo provido na pessoa de Ma=
nuel Freire.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a estar vaga a
serventia do Officio de Almoxarife da Fortaleza
do, Morro de São Paulo, assim por se haver aca-
bado o tempo da com que servia Antônio Ferrei-
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ra Amado, como por haver mais de quatro annos
que está servindo aquelle Officio, sem ter dado
conta de seu recebimento devendo-as dar dentro> 
de três, como dispõe o Regimento; na forma que
aponta o Provedor-mor da Fazenda Real, e con-
vir provel-a em pessoa de sufficiencia, e partes,
e concorrerem estas na de Manuel Freire: espe-
rando delle que nas obrigações que lhe tocarem
se haverá muito conforme a confiança que faço
de seu procedimento. Hei por bem de o prover
(como pela presente faço) da serventia do dito
Officio por tempo de um anno emquanto Sua Al-
teza o houver assim por bem, ou eu não ordenar
outra cousa, e com elle haverá o ordenado (se o
tiver) e todos os mais proes, e precalços que di-
reitamente lhe pertencerem, e costumavam go-
sar seus antecessores, ciando fiança na forma do
estylo. Pelo que ordeno ao Provedor-mor da Fa-
zenda Real deste Estado lhe dê a posse, e jura-
mento na forma costumada de que se fará as-
sento nas costas desta, que para firmeza de tudo
lhe mandei passar sub meu signal, e sello de mi-
nhas armas a qual se registará nos livros da Se-
cretaria deste Estado Fazenda Real delle, e nos
mais a que tocar e se guardará, e cumprirá tão
pontual, e inteiramente, como nella se contém,
sem duvida, embargo nem contradição alguma,
constando haver primeiro pago o que desta de-
ver á meia annata. Antonio Garcia a fez nesta
cidade do Salvador Bahia de Todo os Santos em
os dezoito dias do mez de Setembro anno de mil
e seiscentos e oitenta. Bernardo Vieira Ravas-
co o fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Sello.
Provisão da Serventia do Officio de Almoxarife
da Fortaleza do Morro de São Paulo que Vossa
Senhoria teve por bem prover na pessoa de Ma-
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nuel Freire por tempo de um anno pelos respei-
tos acima declarados. Para Vossa Senhoria ver.
Registada no livro sexto dos Registos da Secre-
taria do Estado do Brasil a que toca a folhas
vinte e sete verso. Bahia dezoito de Setembro
de mil seiscentos, e oitenta. Ravasco. A folhas
cento, e doze verso do livro ela receita viva que
serve das meias annatas com o Thesoureiro Ge-
ral deste Estado Francisco da Costa Azere lhe
ficam carregados por mim Escrivão de seu car-
go seis mil seiscentos, e vinte reis desta Provi-
são. Bahia vinte de Setembro de mil seiscentos
e oitenta. Estevão Rodrigues do Porto. Termo
de Juramento. Ao primeiro dia do mez de Outu-

.bro ele mil seiscentos, e oitenta annos nesta ei-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos na
Casa da Fazenda pelo Provedor-mor o Capitão
Antônio Lopes de Ulhôa foi dado o juramento
dos Santos Evangelhos em um livro delles a Ma-
nuel Freire provido na serventia do Officio ele
Almoxarife da força do Morro pela Provisão
atrás para que bem e verdadeiramente faça sua
obrigação no serviço de Sua Alteza, e de como
assim o prometteu debaixo do dito juramento
que recebido tem, e por haver dado fiança ao re-
cebimento do dito Almoxarife que está a folhas
sessenta e cinco do livro segundo dellas o houve
por mettido de posse da serventia do dito Officio
de que fiz-este termo que assignou o dito Prove-
dor-mor, e Almoxarife. João Dias da Costa Es-
crivão da Fazenda de Sua Alteza por Sua Ma-
gestade que Deus guarde o escrevi, de Ulhôa.
Manuel Freire. Despacho do Provedor-mor. Re-
giste-se nos livros a que toca, e se forme seu as-
sento: Bahia, e Outubro o primeiro de mil seis-
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centos e oitenta, de Ulhôa. Antônio Lopes a re-

gistou em dito dia mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de uma Provisão de cirurgião
da gente de guerra que vae na charrua São
Francisco, e Sol Dourado levar o soccorro á
Fortaleza do Sacramento do Rio da Prata
provido em Francisco Teixeira Coelho.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Porquanto está de

partida a charrua por invocação São^ Francisco,
e Sol Dourado que vae a cargo do Capitão de mar
e guerra Antônio de Mattos fretado por conta de
Sua Alteza a levar desta cidade da Bahia o soe-
corro de munições de bocea á Fortaleza Sacra-
mento da nova Colônia do Rio da Prata^ e para
segurança do dito seccorro, e embarcação, leva
gente de guerra do Presidio desta Praça para se
defender até tornar a ella: pelo que necessita
de cirurgião para curar os doentes na viagem, e
por estar informado que Francisco Teixeira Coe-
lho cirurgião tem servido em oecasiões semelhan-
tes de Naus de Guerra, e fará sua obrigação
como deve, e convém ao serviço de Sua Alteza.
Hei por bem nomeal-o (como pelo presente fa-
ço) Cirurgião da gente de guerra que leva a dita
embarcação, com o qual Officio haverá o orde-
nado, proes, e precalços que lhe tocarem, como os
mais Cirurgiões das Naus de Guerra, e Armadas
deste Reino, e por este o hei por mettido de posse
e se lhe dará o juramento na forma costumada,

.--> -¦: ¦-' ¦-
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e registará ncs livros desta Provedoria-mor, e
nos mais a que tocar. Para o que lhe mandei pas-
sar o presente Alvará por mim assignado ao

qual se dará o devido cumprimento, como nelle
se contém. Bahia ao primeiro dia do mez ele Ou-
tubro. Thomás Moreira c fez Anno de mil e seis-
centos e oitenta. João Dias da Costa Escrivão da
Fazenda elo Estado por Sua Alteza que Deus

guarde o fiz escrever. Antônio Lopes ele Ulhôa.
Deu-se-lhe o juramento no mesmo dia.

João Dias da Costa

Registo de outra Provisão do Officio de
Escrivão da dita charrua provido em Simão
de Matos.

O Capitão Antônio Lopes ele Ulhôa fidalgo

da Casa ele Sua Alteza etc. Porquanto esta de

partida a charrua por invocação Sao Francisco
e Sol Dourado que vae a cargo do Capitão de

mar, e guerra Antônio de Barros fretada poj;
conta de Sua Alteza a levar desta cidade da ba-

hia o soccorro das munições de bocea a Fortaleza

Sacramento da nova Colônia do Rio da Prata, e

para segurança do dito soccorro e embarcação

leva gente de guerra do Presidio desta Praça

para se defender até tornar a ella, e se necessita

de pessoa que sirva de Escrivão para carregar, e

descarregar as munições, e mantimentos que se

receberem, e distribuírem, e o mais que para este

effeito for necessário; e porque estou informado

que Simão de Matos de Souza se haverá muito

conforme ao serviço de Sua Alteza. Hei por bem.
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nonieal-o (como pelo presente faço) por Escri-
vão da viagem para o que dito é: com o qual Of-
ficio haverá o ordenado proes, e precalços que
lhe tocarem, como os mais Escrivães das Naus
de Guerra, e Armadas deste Reino que servem o
dito officio, do qual o hei por mettido de posse, e
se lhe dará o juramento na forma costumada; e
este se registará nos livros desta Provedoria-mor
e nos mais a que tocar. Para o que lhe mandei
passar o presente Alvará por mim assignado
ao qual se dará o devido cumprimento. Bahia o
primeiro de Outubro Thoniás Moreira o fez An-
no de mil seiscentos e oitenta: João Dias da Cos-
ta Escrivão da Fazenda do Estado por Sua Al-
teza que Deus guarde o fiz escrever. Antônio Lo-
pes ele Ulhôa. Deu-se-lhe o juramento no mesmo
dia.
•¦¦-'* t

João Dias da Costa

Registo de outro Alvará de Despen=
seiro da dita charrua Sol Dourado providoem João Monteiro de Almeida.

O Capitão Antônio Lopes ele Ulhôa fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Porquanto está de
partida a charrua por invocação São Francisco,
e Sol Dourado que vae a cargo do Capitão de
mar, e guerra Antônio Barros fretada por conta
de Sua Alteza a levar desta cidade ela Bahia o
soccorro da nova Colônia, e Rio da Prata; e parasegurança do dito soccorro, e embarcação leva
de guerra digo leva gente de guerra do-Presidio
desta Paça para se defender até tornar a ella; e

. L.. ..'...,(. Li-'' 1
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se necessita de pessoa que sirva de despenseiro
para receber, e distribuir os mantimentos que se
lhe entregarem para a gente de Guerra que vae
na dita charrua com o qual haverá o ordenado
proes, e pi ecalços que lhe tocarem, como os mais
Despenseiros das Naus de Guerra e Armadas
deste Reino; e para o poder servir dará fiança a
seu recebimento, e se lhe dará posse, e juramen-
to na forma costumada. Este se registará nos
livros desta Provedoria-mor, e nos mais a que
tocar. Para o que lhe mandei passar o presente
Alvará por mim assignado que se cumprirá como
nelle se contém. Bahia primeiro de Outubro Tho-
más Moreira o fez Anno de mil e seiscentos e oi-
tenta. João Dias da Costa Escrivão da Fazenda
do Estado por Sua Alteza que Deus guarde o fiz
escrever. Antônio Lopes de Ulhôa, Tomou pos-
se e juramento no mesmo dia.

João Dias da Costa

Registo de outro Alvará de Meirinho
da charrua São Fraíiicisco, e Sol Dourado
provido em Pedro de Castro.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Porquanto está de
partida a charrua por invocação São Francisco, e
Sol Dourado que vae a cargo do Capitão de mar,
e guerra Antônio de Barros fretada por conta de
Sua Alteza a levar desta cidade da Bahia o soe-
corro de munições de bocea á Fortaleza Sacra-
mento da nova Colônia do Rio da Prata, e para
segurança do dito soccorro e embarcação leva
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gente de Guerra do Presidio desta Praça para se
defender até tornar a ella; e se necessita de pes-
soa que sirva de Meirinho para receber as muni-
ções, e mais petrechos de Guerra que são neces-
sarios para a gente delia; e porque estou infor-
mado que Pedro de Castro se haverá muito con-
forme ao serviço de Sua Alteza na obrigação
deste officio. Hei por bem nomeai-o (como pela
presente faço) Meirinho da viagem da dita cnar-
rua com o qual officio haverá o ordenado proes, e
precalços que lhe tocarem, como os mais Meiri-
nhos das Naus de Guerra, e Armadas deste Rei-
no, e para q poder servir dará fiança a seu rece-
bimento, e se lííe dará posse, e juramento na for-
ma costumada, e se registará nos livros desta
Provedoria-mor, e nos mais a que tocar. Para o
que lhe mandei passar o presente Alvará por mim
assignado, que se cumprirá, e como nelle se con-
tém. Bahia primeiro de Outubro Thomás Mo-
reira o fez Anno de mil e seiscentos e oitenta.
João Dias da Costa Escrivão da Fazenda do Es-
tado por Sua Alteza que Deus guarde o fiz es-
crever. Antônio Lopes de Ulhôa.

João Dias da Costa

(Á margem): E no mesmo dia primeiro de
Outubro lhe deu o Provedor-mor posse e jura-
mento sem embargo de não haver achado fiador
e ser tirado da Praça donde é Artilheiro, e for-
çosamente haver de ir Meirinho na dita charrua
que está de partida etc.
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Registo da Provisão de Sua Alteza por
que manda ao Desembargador João Caste=
lino tire Devassa do caso succedido entre
João Rodrigues dos Reis contratador dos
Dizimos Reaes desta Capitania da Bahia, e
o Desembargador Francisco Craveiro de Al=
meida.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
elos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
a vós João Castelino, que tendo respeito ao que
me representou João Roelrigues elos Reis Con-
tratador elos Dizimos da Bahia de Todos os San-
tos em razão das differenças que com elie teve o
Desembargador Francisco Craveiro ele Almeida
sobre lhe não querer largar os direitos de vinte
e cinco pipas de um André Chope tendo-lhe lar-
gado o direito de outras seis que lhe havia desen-
caminhado aos Direitos Antônio Manuel de que
resultou'descompor o dito Desembargador ao di-
to João Rodrigues dos Reis com palavras Jnju-
riosas, e depois encontrando-se digo e depois en-
contrando-se o Desembargador digo encontram
elo-se o investir o mesmo Desembargador de eu-
ja pendência sahirem feridos assim elie como o
dito Contratador, e um sobrinho seu, e porque
convém averiguar-se o caso com toda a certeza.
Hei por bem, e vos mando que tireis devassa dei-
le, e constando delia culpa ao dito Desembarga-
dor Francisco Craveiro de Almeida a conferireis
com o Mestre ele Campo General Roque da Cos-
ta Barreto, e parecendo a ambos relevante o
prendereis e remettereis com os autos a esta
Corte para nella ser sentenciado, e quando se en-
tenda que a qualidade da culpa não merece esta
maior demostração se sentenciará na Relação
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dessa cidade sendo vós o relator, e adjuntos os
que o dito Mestre de Campo General escolher
procurando-se que sejam os de maior sufficiencia,
e antes de se dar execução á dita sentença se mç>
dará conta delia, remettendo-me o traslado dos
ditos autos para que eu possa resolver nesta par-
te c que mais conveniente for á administração de
justiça, e esta se cumprirá muito inteiramente
como nella se contém, sem duvida alguma, e va-
lera como Carta, e não passará pela Chancellaria
sem embargo da Ordenação do livro segundo
titulo trinta e nove, e quarenta em contrario, e
se passou por duas vias. Pascoal de Azevedo a
fez em Lisboa a vinte e oito de Junho de seis-
centos, e oitenta digo de Junho de seiscentos, e
setenta e oito. O Secretario Manuel Barreto de
São Payo a fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai
de Reis Presidente. Provisão por que Vossa Al-
teza manda ao Desembargador João Castelino
que tire devassa do caso succedido entre JoãoRodrigues dos Reis Contratador dos Dizimos da
Bahia, e o Desembargador Francisco Craveiro de
Almeida, e constando de culpa contra o dito Des-
embargador a confira com o Mestre de Cam-
po General, e parecendo a ambos relevante o
mande preso a este Reino, e quando a qualidadeda culpa não mereça esta demonstração se sen-
tencie na Relação da Bahia sendo o dito Des-
embargador o relator com os adjuntos que no-
mear o dito Mestre de Campo General, e pare-cendo a ambos relevante digo General, como
nesta se declara que vae por duas vias. Para
Vossa Alteza ver. Primeira via. Por resolução
de Sua Alteza de dezeseis de Junho de seiscen-
tos setenta e oito em consulta do Conselho Ul-
tramarino de dezeseis de Maio do dito Anno. Re-

X
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gistada nos livros da Secretaria do Conselho Ul-
tramarino a folhas cento, e noventa e seis em
Lisboa trinta de Julho de mil seiscentos, e se-
tenta e oito. Manuel Barreto de São Payo. Des-
pacho do Mestre de Campo General. Cumpra-se
como Sua Alteza manda, e registe-se nos livros
da Secretaria do Estado, e nos mais a que tocar.
Bahia dois de Outubro de mil seiscentos e oi-
tenta. Roque da Costa Barreto. Registada no
livro segundo dos Registos da Secretaria do Es-
tado, do Brasil a que toca a folhas cento e de-
zoito. Bahia dois de Outubro de mil seiscentos e
oitenta. Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se nos livros da Fazenda.
Bahia e Outubro dois de mil seiscentos e oitenta.
Antônio Lopes de Ulhôa. Antônio Lopes a re-
gistou em dito dia mez e anno acima.

João Dias da Costa,

Registo da Provisão da serventia do of=
f icio de Provedor da Fazenda Real da Capi=
tanià do Rio de Janeiro provido na pessoa do
Doutor João da Rocha Pita Desembargador
da Relação deste Estado por tempo de um
anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
reni que havendo respeito a estar vago o cargo
de Provedor da Fazenda Real da Capitania do
Rio de Janeiro por fallecimento da pessoa que o
servia por Provisão do Senhor Dom Manuel Lo-
bo na falta de seu Proprietário, e convir provel-o
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em sujeito que tenha as qualidades requesitas,
e além de concorrerem estas no Doutor João da
Rocha Pita Desembargador da Relação deste
Estado ser ordem de Sua Alteza que quando va-
gar o cargo de Provedcr-mor da Fazenda do dito
Estado se encarregue a occupação delle a um Mi-
nistro, e útil a seu Real serviço que o mesmo se
pratique naquella Capitania donde se acha de pre-
sente na sua syndicatura: Esperando que nas
obrigações que lhe tocarem se haverá muito con-
forme ao conceito que tenho de seu procedimen-
to, e zelo que ha mostrado no serviço de Sua Al-
teza: Hei por bem de o prover (como pela pre-
sente faço) da serventia elo dito cargo por tempo
de um anno emquanto Sua Alteza o houver as-
sim por bem, ou eu não ordenar outra cousa, e
com elle haverá o ordenado e todos os mais proes,
e precalços que direitamente lhe pertencerem, e
costumavam gosar seus antecessores. Pelo que
Ordeno á pessoa a cujo cargo está o governo da
dita Capitania do Rio de Janeiro lhe dê a posse
de que se fará assento nas costas desta, e o exer-
cera debaixo do juramento que deu do lugar da
Relação, que para firmeza de tudo lhe mandei
passar sub meu signal, e sello de minhas armas a
qual se registará nos livros ela Secretaria do Es-
tado, e nos mais a que tocar, e se guardará e
cumprirá tão pontual, e inteiramente como nella
se contem, sem duvida embargo, nem contradi-
ção alguma constando haver primeiro pago o que
desta dever á meia annata que se entregará ao
Almoxarife daquella Capitania que a remetterá
com as mais. na forma da ordem dada ao The-
soureiro Geral do Estado. Antônio Garcia a fez
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos em os cinco dias do mez de Outubro Anno de
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mil e seiscentos e oitenta. Bernardo Vieira Ra-
vasco o fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Registada no livro sexto dos Registos da Secre-
taria do Estado do Brasil a que toca a folhas
trinta e duas verso. Bahia sete de Outubro de
mil seiscentos e oitenta. Bahia e Outubro cinco
de mil seiscentos e oitenta. Antônio Lopes de
Ulhôa. Antônio Lopes a registou em dito dia
mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo do Alvará por que foi provido
Manuel de Fontes rço Officio de barbeiro no
soecorro que se mandou á nova Povoação do
Sacramento.

O Capitão Antônio Lopes- de Ulhôa fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Porquanto está de
partida a charrua per invocação São Francisco
e Sol Dourado que vae a cargo do Capitão de
mar, e guerra Antônio de Barros fretado por
conta de Sua Alteza levar desta cidade da Bahia
o soecorro de munições de bocea á Fortaleza do
Sacramento da nova Colônia do Rio da Prata,
e para segurança do dito soecorro, e embarca-
ção leva gente de guerra do Presidio desta Praça
para se defender até tornar a ella e ser necessário
Barbeiro para a viagem, por estar infomado que
Manuel de Fontes Official de Barbeiro fará sua
obrigação. Hei nor bem de nomeal-o (como pelo
presente faço) Barbeiro da viagem da Gente de
Guerra que vae na dita charrua com o qual Of-
ficio haverá o ordenado proes, e precalços .que
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lhe tocarem como os mais Barbeiros das Naus
de Guerra, e Armadas deste Reino, e se lhe dará
o juramento na forma costumada; E este se re-
gistará nos livros desta Provedoria-mor, e nos
mais a que tocar para o que lhe mandei passar
este Alvará por mim assignado, que se cumprirá
como nelle se contém. Bahia o primeiro de Ou-
tubro Antônio Lopes o fez Anno de mil e seis-
centos e oitenta. João Dias da Costa o fiz escre-
ver. Antônio Lopes de Ulhôa. E tomou posse e
juramento no primeiro de Outubro do dito aci-
ma. Antônio Lopes o registou em quatro do dito
mez.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente de Capitão
de Infantaria ad honorem passada a Manuel
Alves Paredes Mestre e Capitão da Charrua
São Francisco e Sol Dourado que ora vae
levar o soccorro de Munições, e mantimen=
tos com quatro Companhias de Infantaria
á Fortaleza do Sacramento do Rio da Prata.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto Manuel Alves' Pa-
redes Mestre, e Capitão da sua Charrua São
Francisco, e Sol Dourado em que ora mando á
Fortaleza do Sacramento do Rio da Prata o soe-
corro que o Governador Dom Manuel Lobo me
mandou pedir Munições, e mantimentos, com
quatro Companhias de Infantaria se dispoz a
leval-o com grande zelo: respeitando eu o parti-cular serviço que nesta occasião faz a Sua Alte-
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za, e ser justo que emquanto não alcançar da Sua
Real Grandeza a honra de que é benemérito se
lhe faça a possível: esperando de seu valor e
mais partes que em sua pessoa concorrem se ha-
verá nesta viagem, e em tudo o.que tocar ao ser-
viço de Sua Alteza muito conforme a confiança
que faço de seu procedimento: Hei por bem de
o eleger, e nomear (como em virtude da presen-
te elejo e nomeio pela faculdade do Capitulo qua-
renta do Regimento novo deste Governo) Capi-
tão de Infantaria ad honorem para que o seja,
e gose da insígnia, e todas as honras, graças,
preeminencias, privilégios, isenções, e liberdades
que lhe tocam podem, e devem tocar, e são con-
cedidas aos mais Capitães de Infantaria ad hono-
rem por Patentes de Sua Alteza. Pelo que Orde-
no a todos os Governadores das Capitanias des-
te Estado Officiaes maiores, e menores dos Pre-
sidios, e ordenanças delle, em particular ao Ca-
pitão de mar, e guerra, e de Infantaria Officiaes,
e Soldados que vão na dita charrua o hajam,
honrem estimem, e reputem por tal Capitão de
Infantaria ad honorem, e como a tal deixem ter
o exercício desta honra de que o hei por mettido
de posse. Para firmeza do que lhe mandei passar
a presente sub meu signal, e sello de minhas ar-
mas a qual se registará nos livros da Secretaria
do Estado, e nos mais a que tocar. Antônio Gar-
cia a fez nesta Cidade do Salvador Bahia de To-
dos os .Santos em os doze dias do mez de Outu-
bro Anno de mil e seiscentos e oitenta. Bernardo
Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da Costa
Barreto. Sello. Carta Patente de Capitão de In-
fantaria ad honorem que Vossa Senhoria teve
por bem mandar passar a Manuel Alves Paredes
Mestre e Capitão da sua Charrua São Francisco,

- - ¦'¦ ¦ •¦'-
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e Sol Dourado em que Vossa Senhoria ora man-
da o soecorro de Munições e mantimentos com
quatro Companhias de Infantaria á Fortaleza
do Sacramento do Rio da Prata pelo serviço que
faz a Sua Alteza em leval-o, e mais respeitos aci-
ma declarados. Para Vossa Senhoria ver. Re-
gistada no livro quarto dos Registos da Secre-
taria do Estado do Brasil a que toca a folhas
quarenta e tres verso. Bahia doze de Outubro de
mil e seiscentos, e oitenta. Ravasco. Despacho
do Provedor-mor. Registe-se nos livros a que
toca. Bahia, e Outubro doze de mil e seiscentos
e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa. Thomás Mo-
reira a registou no mesmo dia.

João Dias da Costa
Registo da Carta de Desembargador de

um lugar da Relação deste Estado de Fran-
cisco da Silveira Sotomayor.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalém-mar
em África, e de Guiné da Conquista Navegação
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da
índia etc. Como Regente, e Governador dos di-
tos Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta
Minha Carta virem que havendo respeito a boa
informação que tenho das .letras, merecimentos,
e mais partes que concorrem na pessoa digo con-
correm no Doutor Francisco da Silveira Soto-
mayor, e que no de que o encarregar me servirá
como cumpre a meu serviço, e boa administra-
ção da justiça como o fez. nos lugares que oceu-
pou, e ultimamente no cargo de Ouvidor Geral
do Reino de Angola que serviu, e de que deu boa
residência. Hei por bem fazer-lhe mercê de um
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lugar de Desembargador da Relação da Bahia
que nella está vago por tempo de seis annos, e
além delles o mais que houver por bem emquanto
lhe não mandar successor: o qual elle servirá
assim, e da maneira que o servem os mais Des-
embargadores da mesma Relação, e com elle ha-
verá o ordenado proes, e precalços que lhe direi-
tamente pertencerem, e mando ao Governador
do Estado do Brasil, ou a quem seu cargo servir
lhe dê a posse do dito lugar, e lho deixe servir, e
delle usar, e haver o dito ordenado proes, e pre-
calços como dito é sem a isso lhe ser posto du-
vida, ou embarco algum porque assim é Minha
Mercê, e jurará na Chancellaria por seu Procu-
rador visto se achar na Capitania do Rio de Ja-
neiro, e o não poder fazer pessoalmente aos San-
tos Evangelhos de que bem, e verdadeiramente
sirva guardando em tudo Meu Serviço, e ás
partes seu Direito, e da dita posse, e juramento
se farão os assentos necessários nas costas desta
Carta que por firmeza disso lhe mandei passar
por mim assignada, e sellada com o sello grande
que se lhe cumprirá inteiramente como se nella
contém de que pagou de novos direitos sessenta,
e cinco mil reis que foram carregados a Pedro
Soares'que serve de Thesoureiro delles no livro
quarto de sua receita a folhas.cento, e vinte uma,
e a pagar outra tanta quantia deu fiança em o li-
vro dellas a folhas trinta e quatro verso. Manuel
da Silva Colaço a fez em Lisboa a vinte e dois
de Novembro Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil seiscentos, e seten-
ta e nove, e esta se passou por duas vias, e uma
só terá effeito, pagou de feitio quinhentos reis.
Francisco Galvão a fez escrever. Príncipe. Mar-
quez Mordomo-mor Presidente. Sello pendente.
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Por resolução de Sua Alteza de dezeseis de Maio
de seiscentos setenta, e nove, e Portaria do Mar-
quez Mordomo-mor Presidente. João Carneiro de
Moraes. Registada na Chancellaria-mor do Rei-
no, e Corte em o livro de Officios, e Mercês a fo-
lhas duzentas, e noventa. Manuel da Rosa Rego.
Pagou quatro mil reis, e aos Officiaes duzentos,
e oitenta e quatro reis. Lisboa cinco de Dezembro
de seiscentos setenta e nove. Dom Sebastião
Maldonado. Eu lhe dei juramento por seu Procu-
rador na forma desta Carta de Sua Alteza. Lis-
boa onze de Dezembro ele seiscentos setenta e
nove. João Carneiro de Moraes. Cumpra-se como
Sua Alteza manda, e registe-se nos livros da Se-
cretaria do Estado, e nos mais a que tocar. Bahia,
e Setembro vinte e três ele mil seiscentos, e oi-
tenta. Roque da Costa Barreto. Registada no
livro segundo dos Registos da Secretaria do Es-
tado do Brasil a que toca a folhas cento e deze-
sete verso. Bahia vinte e três de Setembro de
mil seiscentos, e oitenta. Bernardo Vieira Ravas-
co. Termo de posse. Aos vinte e seis dias elo mez
de Setembro de mil seiscentos e oitenta annos
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos, e paços da Relação estando em Mesa
grande o Senhor Governador Roque da Costa
Barreto com os Desembargadores dos Aggra-
vos, e chanceller me foi dada esta Carta peloDoutor Francisco da Silveira Sotomayor paraeffeito de lhe dar posse de um lugar desta Rela-
çao para exercitar como com effeito lhe foi dadana forma da dita Carta de que fiz este assento
que o Senhor Governador assignou. E eu Domin-
gos Rodrigues Corrêa Guardamor da Relaçãodeste dito Estado que o escrevi. Roque da CostaBarreto. Despacho do Provedor-mor. Registe-se
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nos livros da Fazenda Real. Bahia, é Setembro
vinte e seis de seiscentos e oitenta. Antônio Lo-
pes de Ulhôa. Registou-se em quinze de Setem-
bro do dito anno.

João Dias da Costa '

(A' margem): A fls. está registado o Alva-
rá de mantimento.

Houve pagamento o Desembargador Fran-
cisco da Silveira Sotomayor do Thesoureiro Ge-
ral Francisco da Costa Azere de trezentos vin-
te e três mil e setecentos, e dois reis de seu Orde-
nado vencido de 29 de Agosto de 1681 em que
partiu do Rio de Janeiro para esta Praça con-
forme o Alvará de mantimento em oito de Julho
deste anno de 1681 por não ir na folha por man-
dado regisstado a fls. 213 do livro 15. Bahia 1
de Agosto de 168L Costa.

Registo da Provisão do Padre Bento
de Souza provido em Capellão da Charrua
São Francisco, e Sol Dourado de que é Ca=
pitão de mar, e guerra Antônio de Barros
que ora vae levar o socc.orro á Fortaleza do
Sacramento do Rio da Prata.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto convém prover o car-
go de Capellão da Charrua São Francisco, e Sol
Dourado de que é Capitão de mar, e guerra An-
tonio de Barros que ora mando com quatro Com-
panhias de Infantaria de soccorro á Fortaleza
do Sacramento no Rio da Prata, e convém eleger
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a virtude, e boas partes que concorrem na do Pa-
dre Bento de Souza sacerdote do habito de São
Pedro, e a se achar offerecido a ir fazer este ser -
viço a Sua Alteza esperando que no de Deus, e
obrigações espirituaes que lhe tocarem se have-
rá muito conforme a confiança que faço de seu
procedimento. Hei por bem de o eleger, e nomear
(como pela presente faço) Capellão da dita Char-
rua, e com o dito cargo haverá o mesmo soldo
que é costume pagar-se por mez aos mais Ca-
pellães das Naus de Guerra de Sua Alteza na
forma que é estylo emquanto a dita Charrua
andar no serviço de Sua Alteza, e haverá as li-
herdades, privilégios, e tudo o mais que em ra-
zão do dito cargo lhe toca, e deve tocar. Pelo
que ordeno ao dito Capitão de mar, e guerra lhe
dê a posse, e juramento na forma costumada de
que se fará assento nas costas desta: e assim a
elle como aos mais Capitães de Infantaria, Offi-
ciaes, e soldados, e gente do mar o hajam hon-
rem, estimem, e reputem por tal Capellão da
dita Charrua, e como a tal o deixem exercer toda
a jurisdição espiritual de que usam semelhantes
Capellães: e ao Provedor-mor lhe faça assentar,
livrar, e pagar da Fazenda Real o soldo que lhe
pertencer. Para firmeza do que lhe mandei pas-sar a presente sub meu signal, e sello de minhas
armas a qual se registará nos livros da Secreta-
ria deste Estado, e nos mais a que tocar. Antonio
Antunes digo Antonio Garcia a fez nesta cida-
de do Salvador Bahia de Todos os Santos em
os três dias do mez de Outubro Anno de mil e
seiscentos e oitenta. Bernardo Vieira Ravasco
o fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Sello.
Registada no livro quarto dos Registos da Se-
cretrana do Estado do Brasil a que toca a folhas
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quarenta e três. Bahia três de Outubro de mil
seiscentos, e oitenta. Ravasco. Dei juramento
e posse. Bahia cinco de Outubro de mil seiscen-
tos, e oitenta. Antônio de Barros. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se, e forme-se seu as-
sento. Bahia, e Outubro quatro de mil seiscentos,
e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa. Registou-se
em quinze d© dito mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de um Alvará de Tanoeiro da
Charrua São Francisco, e Sol Dourado pro=
vido em Domingos Alves.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa fidalgo
da Casa de Sua Alteza etc. Porquanto está de
partida a Charrua por invocação São Francisco e
Sol Dourado que vae a cargo do Capitão de mar,
e guerra Antônio de Barros fretada por conta
de Sua Alteza a levar desta cidade da Bahia o
soccorro de Munições de bocca á Fortaleza do
Sacramento do Rio da Prata com quatro Com-
panhias de Infantaria para se defender até tor-
nar a esta cidade, e se necessita de Tanoeiro para
concertar as pipas da aguada que leva a dita
Charrua; e pela boa informação que tenho de
Domingos Alves official de Tanoeiro, se haverá
mui conforme ao serviço de Sua Alteza na obri-
gação de seu officio. Hei por bem nomeal-o
(como pelo presente faço) Tanoeiro da viagem
da dita Charrua com o qual officio haverá o or-
denado, proes, e precalços que lhe tocarem como
os mais Tanoeiros das Naus de guerra, e Arma-
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das de Portugal. Para firmeza do que lhe mandei
passar o presente meu Alvará por mim assigna-
do, pelo qual o hei por mettido de posse do dito
officio, e se registará nos livros desta Provedo-
ria-mcr, e nos mais a que tocar, e se cumprirá
sem duvida alguma como nella se contém. Dado
na Bahia aos dezeseis dias do mez de Outubro
Thomás Moreira o fez Anno de mil e seiscen-
tos e oitenta, foão Dias ela Costa Escrivão da
Fazenda do Estado por Sua Alteza que Deus
guarde o fiz escrever. Antônio Lopes ele Ulhôa.
Registou-se no mesmo dia.

João Dias da Costa

Registo do traslado da Patente de Dom
Manuel Lobo Governador do Rio de Janei=ro.

Diz Dom Manuel Lobo que para bem deseus Requerimentos lhe é necessário o trasladoca Patente por onde Sua Alteza'que Deus guar-ele lhe fez mercê de Governador do Rio de fanei-ro, e assim mais o traslado do Alvará por onde odito Senhor foi servido mandal-o ao Rio da Pra-ta pelo que. Pede a Vossa Mercê lhe faça mer-
Mercê 

PaSSai" °S dÍt°S traslados- E re<^berá

DESPACHO

Passe os traslados que pede. Machado.

¦A. '¦>¦."¦¦ ,::¦¦¦¦ ii..
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TRASLADO DO PEDIDO

Dom Pedro por Graça de Deus Principe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalém-mar
em África de Guiné, e da Conquista Navegação
Commercio^de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da In-
dia etc. Como Regente, e Governador dos ditos'
Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta Mi-
nha Carta Patente virem que tendo respeito aos
merecimentos que concorrem na pessoa de Dom
Manuel Lobo, e aos serviços que me tem feito
por espaço de mais de vinte e seis annos desde
seiscentos, e cincoenta e dois até o presente em
praça de soldado, Capitão de Infantaria, Capitão
de eavallos, ligeiros, e de Couraças, Commissa-
rio Geral da Cavallaria, e Mestre de Campo
achando-se nas occasiões que se offereceram no
Reino do Algarve, e na Provincia do Alentejo na
Campanha do soccorro de Olivença, na restau-
ração da Praça de Mourão, no sitio de Badajós
aonde foi escolhido para com sessenta soldados
os melhores do Terço investir ao Forte de São
Miguel como o fez a peito descoberto até ser ren-
dido, e depois que se entendeu ia o inimigo sobre
a Praça de Campo Maior, ir de soccorro a ella;
e estando quatrocentos eavallos junto a Arraya
de Castella, se adiantar com cincoenta, e saindo-
lhe o inimigo com poder superior o investir com
tanta resolução, que foi causa de não receber
damno a nossa cavallaria recuperando em outra
oceasião das mãos do inimigo a presa de gado
que levava do lugar de Santa Olaya, e tomando-
lhe doze eavallos, e quando o General da Cavai-
laria armou as tropas do inimigo, e lhe tomou
cincoenta eavallos o acompanhar; e tornando-se
a armar a Companhia de Cavallos de Albuquer-
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que entrar quarenta e quatro léguas por dentro
de Castella no alcance do inimigo, a que tomou
quatorze cavallos rendendo um Aiferes, não sen-
do de menos importância as mais occasiões e re-
contros em que se achou cem as tropas contra-
rias ajudando por vezes a derrotal-as sendo dos
que com mais valor se portaram na "Batalha 

do
Soccorro de Elvas nos annos de-seiscentos e cin-
coenta e nove, e seiscentos, e sessenta armando-
se a cavallaria de Badajós, e saindo o inimigo
com sete Batalhões.lhe foram degollados dois que
se adiantaram ao passar da Ribeira, e sendo no-
meado para com um Batalhão impedir o passo
por onde o inimigo se havia de retirar da outra
parte do porto se haver com tanto valor que lho
estorvou, e fez desmontar um Capitão de Cavai-
los: e na occasião em que estando com a sua
Companhia de guarda na Praça de Campo Mayor
o veio Dom João de Áustria com quatro mil ca-
vallos a reconhecel-a se empenhar de modo em o
rebater, que não só não chegou a conhecer os
postos que intentava, mas lhe tomou cavallos
além do damno que lhe fez dos mortos,, e feridos
na occasião que digo na occasião em que Pedro
César de Menezes foi com quatrocentos cavallos
cortar o comboio que ia de Aronxes para Bada-
jós, e ouço carregando Dom Diogo cavalleiro com
três mil, e quinhentos cavallos, vir com seu Es-
quadrão da retaguarda, e ser um dos últimos que
em companhia de Pedro César passou a Ribeira
de Xizura pelejando animosamente com os ini-
migos nas campanhas de seiscentos e sessenta e
um sessenta e dois, e sessenta e três, obr.ar com
valor no recontro do Degelo, e Batalha do Amei-
xial na restauração de Évora assistir por muitas
vezes, nos ataques, e esperar combois, e armas
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as tropas contrarias a fazer sempre com bom
successo na campanha de seiscentos, e sessenta
e quatro em que se tomou a Praça de Valença
de Alcântara ir com cem cavallos a buscar as par-tidas que o inimigo fazia sobre o nosso exercito,
e se haver com tanto acerto que lhe tomou alguns
cavallos; e entrando em Castella o Sargento-mor
da Batalha João da Silva por cabo de trezentos
cavallos o acompanhar com a sua tropa em o re-
contro que houve com o inimigo proceder com
particular resolução, obrando do mesmo modo
na Batalha dos Montes Claros em que se empe-
nhçu de maneira que rendeu, e aprisionou o Ge-
4eral da Cavallaria Castelhana Dom Diogo Cor-
rêa em Dezembro de seiscentos sessenta e cinco
acompanhar o Conde de Óbidos a armar a cavai-
laria de Badajós, e Talaveira, e sendo nomeado
para com seis Batalhões tomar um posto que
convinha para derrotar a de Talaveira fazer o
que se lhe encommendou, e no encontro que de-
mais convinha para derrotar a de Talaveira fazer
o que se lhe encommendou, e no encontro que de-
pois hcuve com mil quinhentos infantes do inimi-
go ajudar a os investir, e pôr em retirada derro-
tando-lhe toda a Infantaria, e tomar-lhe setenta.
cavallos, e no tempo que governou as tropas de
Campo Mayor ser muito diligente no tomar lin-
guas sobre os desígnios do inimigo, e mandar
partidas a Castella aonde fizeram grandes hos-
tilidades no anno de seiscentos sessenta e seis
acompanhar ao General da Artilharia quando
foi divertir a cavallaria de Badajós que tinha en-
trado pela parte de Chaves soccorrendo-o com
quatro Esquadrões aos dois de Ignacio Coelho
da Silva que pelejava com cinco do inimigo in-
vestmdo-o de sorte que se lhe tomaram perto de
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cem cavallos, e ronpendo-lhe a primeira linha o
seguiram até sua reserva, e com igual valor se
haver na tomada de um comboio dos que iam
para a Villa de Albuquerque'saindo para este ef-
feito com a cavallaria da Praça de Campo Mayor
derrotando ao inimigo cem cavallos dos quaes
lhe tomou cincoenta e quatro,, e quatrocentas ca-
valgaduras de comboio na entrada que com se-
tecentos cavallos á sua ordem fez em Montijo
no anno de seiscentos, e sessenta e oito, donde
trazendo uma presa se incorporou com grande
diligencia, e brevidade com o General ela Cavai-
laria Diniz de Mello de Castro com o intento de
pelejar com o inimigo procedendo nesta occasião
com mui singular valor, e com muito boa satis-
facão, e com todos os postes que occupou parti-cularmente no de Commissario Geral da Cavai-
laria, sendo um dos cabos delia de quem o dito
Diniz de Mello mais se fiou sempre nas occasiões
ele porte logrando por sua industria as minhas ar-
macias bons suecessos, e servindo depois de pazo posto de Mestre de Campo de um Terço de In-
fantaria elo Exercito do Alentejo que assiste de
guarnição em Praça de Campo Mayor, e exerci-
tar actualmente, e tratar delle com todo o cuida-
do, e assistência, e por esperar do dito Dom Ma-
nuel Lobo que em tudo o de que for encarrega-
me servirá com o mesmo zelo, e boa vontade com
que atégora o tem feito conforme a confiança
que faço de sua pessoa. Hei por bem de lhe fazermercê do Governo do Rio de Janeiro para que osirva por tempo de três annos, e mais emquantoeu o houver por bem, e não mandar o contrarioe que haja com elle cada anno quatrocentos milreis de ordenado que começará a vencer do dia
que partir desta cidade para o dito Governo, o
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que justificará pelos Officiaes, e pessoas do Na-
vio em que for, e emquanto servir gosará de to-
das digo gosará de todos os poder es, mando, ju-risdição e alçada que têm, e de que usaram os
mais governadores do Rio de Janeiro, e" em sua
falta aos Officiaes da Câmara daquella Capita-
nia dêm a posse do dito Governo ao'dito Dom
Manuel Lobo, e a todos os Officiaes de Guerra,
Justiça, e Fazenda maiores, e menores que em
tudo lhe obedeçam e cumpram suas ordens, e
mandados muito inteiramente, como elevem, e
são obrigados como de seu superior, e elle juraráem minha Chancellaria na forma costumada de
que se fará assento nas costas desta Minha Car-
ta que por firmeza de tudo lhe mandei passar pormim assignada, e sellada com o sello grande de
Minhas Armas, e antes que ó dito Dom Manuel
Lobo se embarque para o dito Governo me fará
por elle em Minhas mãos o preito, menagem, e
juramento costumado, segundo uso, e costume
destes Reinos de que apresentará certidão do
Meu Secretario do Estado, e pagou de novo di-
i cito setenta e cinco mil reis que se carregaram
ao Thesoüreiro Pedro Soares a folhas trezentas
e quarenta e sete, e a outra tanta cmantia deu
fiança em o livro dellas a folhas cento e oitenta
e seis. Dada na cidade de Lisboa a oito de Outu-
bro Antônio Serrão de Carvalho a fez Anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil seiscentos setenta e oito. O Secretario An-
tonio Lopes da Lavra a fiz escrever. Príncipe.
Sello. Conde de Vai de Reis. Carta por que Vossa
Alteza faz mercê a Dom Manuel Lobo do Gover-
no do Rio de Janeiro para que o sirva por tempo
de três annos, e o mais emquanto Vossa Alteza

*
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o hcuver por bem, e não mandar o contrario,
como nesta se declara. Para Vossa Alteza ver.

Registo do traslado da

nr
Provisão de Sua Alteza por que ordena a
todos os Oficiaes de Guerra, Justiça, e Fa=
zenda das Capitanias do Sul cumpram, e
guardem as ordens do Governador Dom Ma-
nuel Lobo para o negocio a que o dito Se=
nhor o manda ao Rio da Prata.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem principal-
mente ao Mestre de Campo do Estado do Bra-
sil, Capitães-mores, Officiaes das Câmaras, e
mais Ministros de Justiça, Fazenda, e Guerra da
Capitania do Rio de Janeiro, e das mais da Re-
partição do Sul, que porquanto fui servido que o
Governador Dom Manuel Lobo depois de tomar
posse do Governo do Rio de Janeiro desça ao
Rio da Prata e na Ilha de São Gabriel forme as
fortificações necessárias, e uma nova Colônia
para que meus Vassallos possam residir nella, e
nas mais que se fizerem nas terras ermas de meu
dominio, e convir que tenha toda toda (sic) a ju-
risdição, e autoridade para o bom effeito deste
negocio. Hei por bem, e mando a tcdos em ge-
ral e a cada um em particular, cumpram,e guar-
dem suas ordens, como devem, e são obrigados, e
elle poderá proceder contra aquelles digo contra
aquellas pessoas que lhe não obedecerem com as
penas que a Ordenação dispõe aquellas que as
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não guardam minhas, e valer-se de todos os ef-
leitos do rendimento de Minha Fazenda quando
lhe não bastem os eme eu lhe mandei entregar
para este apresto. E os Provedores de Minha Fa-
zenda da Repartição do Sul cumpram as ordens
que elle lhe mandar sobre este particular assis-
tindo-lhe em tudo o que lhes pedir para este ef-
feito guardando-se na arrecadação delles o que
dispõe a sua instrucção no capitulo oito. E ao
Mestre de Campo General do dito Estado ordeno
que pelo que lhe toca dê cumprimento a esta Pro-
visão quando seja necessário passar algumas or-
elens suas dos Officiaes acima referidos da Re-
partição do Sul, e em tudo se cumprirá esta Mi-
nha Provisão, como nella se contém, sem embar-
go de quaesquer ordens, costumes, e Regimen-
tos que em contrario haja, e delles se não faça
expressa rnenção, e valerá como Carta posto que
seu effeito haja de durar mais de um anno, e sem
embargo de não passar pela Chaneellaria, e da
Ordenação do livro segundo títulos trinta e nove
e quarenta. Manuel Rodrigues de Amorim a fez
em Lisboa a doze de Novembro de seiscentos e
setenta e oito. Francisco Corrêa de Lacerda a fez
escrever. Principe. Provisão por que Vossa Al-
teza ordena a todos os Officiaes de Guerra, Jus-
tiça, e Fazenda das Capitanias da Repartição do
Sul cumpram, e guardem as ordens do Governa-
dor Dom Manuel Lobo para a execução do nego-
cio a que Vossa Alteza o manda ao Rio da Prata,
e aos Provedores da Fazenda das mesmas par-
tes que assistam com effeitos delia quando lhe
não bastem os que para este apresto se lhe en-
tregam, como nesta se declara que valerá como
Carta, e não passará pela Chaneellaria. Para
Vossa Alteza ver. Registe-se. Rio de Janeiro dois
de Maio de seiscentos setenta e nove. Souza.

m
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Registo da Carta de Sua Alteza escrip=
ta ao Governador Dom Manuel Lobo sobre
os ordenados, e salários.

Dom Manuel Lobo Eu o Príncipe vos envio
muito saudar. Pelo Capitulo quinto das instruc-
ção que vos mandei dar, e se declara que manda-
reis assentar os soldes, e soccorros elos Officios,
maiores, e menores, Soldados Infantes, e de ca-
vallo, e para que tenhaes entendido o que aqui se
ajustou, se vos declara que dinheiro applicado a
este apresto haveis de haver vós de vossa ajuda
de custo de seiscentos mil reis o Ouvidor, e Au-
ditor Geral duzentos mil reis, e Jorge Soares de
Macedo cento, e cincoenta mil reis: Aos Offi-
ciaes, e Soldados da tropa de cavallos o que im-
portarem dois mezes de seus soldos adiantados:
Aos Officiaes e Soldados das duas Companhias
de Infantaria que constem ambas de cento, e cin-
coenta em que entrem os que acompanhem a Jor-
ge Soares um mez de seu soccorro de ajuda de
custo. E vós havereis mais pela folha do Rio de
Janeiro mil cruzados cada anno dos que assisti-
reis naquella repartição. Os Officiaes, e Soldados
de Infantaria hão de haver seus soccorros pela
mesma parte por onde eram soecorridos todo o
tempo que estiverem nas fortificações de São
Gabriel, e a importância destes soccorros hão de
mandar entregar os Provedores da Fazenda ao
Thesoureiro deste apresto, e seis mezes adian-
tados para que ifc.ôs não faltem aos tempos devi-
dois cabos de Esquadras digo Cabos de Esquadra
ções dos Officiaes das Câmaras os mandarão
elles entregar a vossa ordem como haviam de fa-
zer os Provedores da Fazenda, e pelo dinheiro
deste apresto, que vos vae consignado haveis de

.,•!.;.::

Ú.sl



^^^^^^^^^mmfmmmmmfimmmmmmmm

— 343

mandar pagar em cada mez ao Capitão de cavai-
los dez mil reis; a um Tenente oito mil reis; a
dois cabos de Esquadras digo Cabos de Esquadra
quatro mil reis cada um; a um ferrador o mes-
mo; a cada um dos quarenta soldados desta tro-
pa três mil reis; E a estes Officiaes, e soldados
de^cavallo haveis de mandar dar os dois mezes
adiantados de seus soldos, para fazerem jornadade que se lhe não ha de fazer desconto. Ao Ou-
vidor, e Auditor Geral, além dos duzentos mil
reis de ajuda de custo que acima se declaram lhe
haveis de mandar dar outros duzentos por anno
de seu ordenado; o Tenente General Jorge Soa-
res ha de vencer o que lhe nomeeis pela parte eni
que se lhe consignou; e ao Thesoureiro deste
apresto, seu Escrivão, apontador das fortifica-
ções, e officiaes do Ouvidor, nomeareis o ordena-
do que vos parecer como se aponta em vossas
instrucçÕes digo em vossa instrucção, e a estes
lhas fareis para saberem como se hão de haver
em seus Officios, mando-lhes a todos formar as-
sentos com o tempo do vencimento de seus sol-
dos, e ordenados, e se hão de registar as ordens
em livro separado de Registos, e notadas em seus
assentos, fazendo-se o mesmo aos mais que ven-
cerem soldos ou ordenados de Minha Fazenda, e
nesta conformidade executareis este extracto.
Lisboa doze de Novembro de seiscentos e seten-
ta e oito. Príncipe. Para o Governador do Rio de
Janeiro. As quaes três Provisões eu Francisco
da Costa Moura Escrivão da Fazenda Real fiz
trasladar bem e fielmente do livro dos Registos
onde estão registadas a que me reporto, e a cor-
ri,.e concertei subscrevi, e assignei aos dois de
Maio de seiscentos e oitenta annos. Francisco
da Costa Moura. Concertado por mim Escrivão
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da Fazenda Real. Francisco da Costa Moura.
Despacho do Provedor-mor. Registe-se nos li-
vros da Fazenda a que toca. Bahia e Outubro
quatorze de md seiscentos, e oitenta. Antônio Lo-
pes de Ulhôa. Registou-se em vinte e cinco do
dito mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Provisão por que foi provido
o Capitão Domingos Dias no Officio de Con=
tador Geral.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito a estar vaga a servem
tia do Officio de Contador Geral deste Estado
por fallecimento de Antônio de Souza de Andra-
da, e convém provel-a em pessoa de sufficiencia,
e partes, e concorrerem estas na do Capitão Do-
mingos Dias esperando delle que nas obrigações
que lhe tocarem se haverá muito conforme a con-
fiança que faço de seu proc^ i:mento. Hei por
bem de o prover (como pela presente faço) da
serventia do dito Officio por tempo de um anno
emquanto Sua Alteza o houver assim por bem,

, ou eu não ordenar outra cousa, e com elle haverá
0 ordenado, e todos os mais proes, e precalços
que direitamente lhe pertencerem, e costumavam
gosar seus antecessores. Pelo que ordeno ao
Provedor-mor da Fazenda Real do dito Estado
lhe dê a posse, e juramento na forma costumada
de que se fará assento nas costas desta, que parafirmeza de tudo lhe mandei passar sub meu si-
gnal, e sello de minhas armas a qual se registará



'*. ' '.-.JJ!V*lftj"WW-.. '¦'.' .*•..„ ., ' '.. ' '.7","",»"^!^PP" m^^mmmmm—amm.

— 345

nos livros da Secretaria do Estado, e nos mais a
que tocar, e se guardará, e cumprirá tão pontual
e inteiramente, como nella se contém, sem duvi-
da embargo, nem contradição alguma constando
haver primeiro pago o que desta dever á meia
annata. Antônio Carcia a fez nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos em os vinte e
deis dias do mez de Novembro Anno de mil seis-
centos e oitenta. Bernardo Vieira Ravasco o fiz.
escrever. Roque da Costa Barreto. Sello. Regis-
tada no livro sexto dos'Registos da Secretaria do
Estado do Brasil a que toca a folhas trinta e oito.
Bahia vinte e dois de Novembro de mil seiscen-
tos, e oitenta. Ravasco. A folhas cento, e noven-
ta e quatro verso do livro da receita viva que ser-
ve das meias_ annatas com o Thesoureiro Geral
deste Estado Francisco da Costa Azere lhe ficam
carregados por mim Escrivão de seu cargo dez
mil reis desta Provisão. Bahia vinte e dois de
Novembro de mil seiscentos e oitenta. Estevão
Rodrigues do Porto. Aos vinte, e oito dias do
mez de Novembro de mil seiscentos, e oitenta
annos na Casa da Fazenda perante o Provedor-
mor da Fazenda deste Estado o Capitão Anto-
nio Lopes de Ulhôa, pareceu o Capitão Domin-
gos Dias cidadão desta cidade da Bahia, e por
elle foi dito que estava provido no Officio de Con-
tador Geral deste Estado de serventia pela Pro-
visão atrás escripta, pelo que requeria ao dito
Provedor-mor lhe desse posse, e juramento
para poder exercer o dito Officio; e lego pelo
dito Provedor-mor lhe foi dado o juramento
em um livro delles debaixo do qual lhe encar-
regou o serviço de Sua Alteza, e bom despa-
cho das partes e de como assim o prometteu o
houve por mettido de posse para lcVjo poder
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exercer o dito Officio; e logo pelo» dito Pro-
vedor-mor lhe foi dado o juramento em um li-
vro delles debaixo do que lhe encarregou o
serviço de Sua Alteza, e bom despacho das par-
tes e de como assim o prometteu o houve por
mettido de posse para logo poder exercer, e ser-
vir o dito Officio de que fiz este termo que as-
signou o dito Provedor-mor, e o dito Contador
Geral João Dias da Costa Escrivão da Fazenda
do Estado por Sua Alteza que Deus guarde.
Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se, e re-
giste-se. Bahia, e Novembro vinte e oito de mil
seiscentos, e oitenta. Antonio Lopes de Ulhôa.
Pantaleão Freire a registou em vinte e nove do
dito mez, e anno acima.

(A' margem): Houve pagamento no The-
soureiro Geral Francisco da Costa Azere o pro-
vido em fronte de 67$218 que venceu de seu or-
denado de 28 de Novembro de 1680 té ultimo de
Julho de 1681 por mandado registado a fls. 222
do livro 15 que por estar a folha feita quando
foi provido não foi nella lançado. Bahia e de
Agosto 19 de 1681. Amaral.

Registo da Carta Patente do Posto de
Ajudante do Presidio da Capitania de Ita=
maracá provido na pessoa do Alferes refor=
mado Francisco de Aguiar Lobo.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto os Officiaes da Ca-
mara da Capitania de Itamaracá me representa-ram por carta sua de quinze de Outubro deste
presente anno que era muito conveniente ao ser-
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viço de Sua Alteza assim para execução das or-
dens do Capitão-mor delia como para a disci-
plina da Infantaria daquelle Presidio haver nella
um Ajudante com o mesmo soldo que vencem
os dos mais Presídios das Praças deste Estado,
e que supposto correr pela mesma Câmara a sa-
tisfação delle, me pediam criasse o dito Posto,
e mandasse passar Patente delle ao Alferes re-
formado Francisco de Aguiar Lobo por ser pes-
soa benemérita, e concorrerem nella os serviços,
e sttfficiencia necessária para aquella occupação:
tendo eu respeito a tudo, e se não accrescentar
despesa alguma á Fazenda de Sua Alteza, e se
offerecer a mesma Câmara a fazer a do dito
Posto por sua conta o hei por creado: E espe-
rando do dito Francisco de Aguiar Lobo que nas
obrigações que lhe tocarem se haverá muito con-
forme a boa informação que os Officiaes da dita
Câmara me deram de sua pessoa, e a confiança
que faço de seu procedimento. Hei por bem de o
eleger, e nomear (como em virtude da presente
elejo, e nomeio) Ajudante do Presidio da dita
Capitania de Itamaracá para que o seja, use, e
exerça com todas as honras, graças, franquezas,
isenções, e liberdades que lhe tocam, podem, e
elevem tocar aos Ajudantes de Sargento-maior
do numero dos Presídios deste Estado, e cem
elles venvem (vencerá) os vinte cruzados de sol-
do por mez dos quaes lhe serão somente pagos
dez na forma das Ordens de Sua Alteza por con-
ta da mesma Câmara. Pelo que Ordeno ao Capi-
tão-mor da dita Capitania lhe dê a posse, e jura-
mento, e aos Capitães, Officiaes, e soldados do
mesmo Presidio, o hajam honrem, e reputem por
tal Ajudante delle, e cumpram, e guardem as
ordens que em nome do dito Capitão-mor lhe
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forem por elle distribuídas; e aos Officiaes da di-
ta Câmara lhe façam pagar, e paguem com effei-
to os ditos dez cruzados de soldo por mez em-
quanto servir o dito Posto, os quaes lhe serão
pagos por conta delia. Para firmeza do que lhe
mandei passar a presente sub meu signal e sello
de minhas armas a qual se registará nos livros da
Secretaria deste Estado, e nos mais a que tocar.
Antônio Garcia a fez nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os dezenove dias
do mez de Novembro Anno de mil seiscentos, e
oitenta. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto. Sello. Registada no
livro quarto dos Registos da Secretaria do Esta-
do do Brasil a que toca a folhas quarenta e cinco
verso. Bahia dezenove de Novembro de mil seis-
centos, e oitenta. Ravasco. Despacho do Prove-
dor-mor. Registe-se nos livros da Fazenda a que
toca. Bahia e Novembro vinte e nove de mil seis-
centos e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa. An-
tonio Lopes a registou em dois de Dezembro do
dito anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente por que Sua
Alteza fez mercê a Manuel da Costa de Car=
valho do Posto de Sargento-mor da Orde=
nança da Capitania de Sergipe de EI=Rèi
para que o sirva por tempo de três annos.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalém-mar
em África de Guiné, e da Conquista Navegação
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Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da In-
dia etc. Como Regente, e Governador dos ditos
Reinos, e Senhorios Faço saber aos que esta
Minha Carta Patente virem que tendo respeito
aos serviços de Manuel da Costa de Carvalho
feitos a esta Coroa por espaço de vinte e cinco
annos interpoladamente desde o de seiscentos e
cincoenta e quatro até o de seiscentos, e setenta
e oito em praça de Soldado, Sargento, Alferes,
Ajudante, e Capitão de Infantaria embarcando-
se neste tempo em quatro Armadas da Compa-
nhia Geral achando-se em tudo o que ellas obra-
ram de ida, e volta do Brasil a este Reino aju-
dando em uma dellas a livrar das mãos dos Dun-
querques a Fragata Nossa Senhora do Rosário
que tinham rendida, e passando ao Maranhão
com o Posto de Ajudante no anno de seiscentos
sessenta e seis continuara ali o serviço até o de
seiscentos, e setenta e sete em tudo o que se of-
fereceu em varias jornadas que se fizeram nas
Capitanias do Pará, e Gurupá por ordens elos Go-
vernadores daquelle Estado acompanhando ao'
Governador Ruy Vás de Siqueira na jornada
que fez ao Sertão; indo também por ordem do
Governador Pedro César de Menezes por cabo
de três canoas a castigar os tapuyas rebeldes,
ajudando a matar muitos delles, indo também
com a sua Comoanhia descobrir o Rio Meari, e
novos Sertões, passando nesta jornada muitos
trabalhos, e misérias por decurso de seis me-
zes, e se embarcar na Armada que no anno de
seiscentos, e setenta e seis sahiu a correr a costa,
e foram digo a Costa, e foi a Orão a cargo
do General Pedro Jaques de Magalhães, e reco-
lhendo-se em Outubro do dito anno tornara a
sahir a esperar a frota do Brasil, e actualmente
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ter assentado praça no Terço da Junta do Com-
mercio em dezeseis de Julho de seiscentos, e se-
tenta e oito, e ir embarcado na Náu São Fran-
cisco Xavier á Ilha Terceira; e se embarcar na
Armada dp mesmo anno, e estar continuando o
serviço havendo-se em tudo o que fica referido
com muita satisfação. E por esperar do dito Ma-;
nuel da Costa de Carvalho que no.de que o en-
carregar me servirá com o mesmo procedimento
com que até agora o tem feito. Hei por bem de
lhe fazer mercê do Posto de Sargento-mor da
Ordenança da Capitania de Sergipe de El-Rei
para que o sirva por tempo de três annos: corri
o qual haverá o soldo que lhe tocar, e gosará d
todas as honras, privilégios, isenções, preemi-nencias, liberdades, e franquezas que em razão
do dito Posto lhe tocarem. Pelo que Mando ao
Mestre de Campo General do Estado do Brasil a
cujo cargo está o Governo delle lhe faça dar a
posse do dito Posto, e lho deixe servir, e exer-r
citar o dito tempo de três annos, e haver o dito
soldo, e aos Capitães e Officiaes seus subordina-
dos ordeno também que em tudo lhe obedeçam,
e cumpram suas ordens de palavra, e por escript0)
como devem, e são obrigados, e elle jurará emMinha Chancellaria na forma costumada quecumprira inteiramente com as obrigações do di-to Posto, de que se fará assento nas costas destaCarta que por firmeza de tudo lhe mandei pas-sar por mim assignada e sellada com o sello
grande de Minhas Armas. Dada nesta cidade deLisboa aos três dias do mez de Julho AntônioMarreiros de Affonseca a fez Anno do Nasci-mento de Nosso Senhor Jesus Christo de milseiscentos setenta e nove. O Secretario AndréLopes da Lavra a fez escrever. Príncipe, Conde
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de Vai de Reis. Sello. Postula. Hei por bem que
Manuel da Costa de Carvalho a quem fiz mercê
pela Patente acima escripta do Posto de Sar-
gento-mor da Ordenança da Capitania de Ser-
gipe de El-Rei vença por ajuda cie custo o soldo
que tem o dito Posto desde o dia que se embar-
car nesta Corte para o Estado do Brasil, e com
isso se cumpra a dita Patente inteiramente como
nella se contém, sem duvida alguma, e assim esta
Postula, como nella se declara, a qual valerá
como Carta, sem embargo da Ordenação do .li-
vro segundo titulo quarenta em contrario. Anto-
nio Serrão de Carvalho a fez em Lisboa ao pri-
meiro de Março de seiscentos e oitenta. O Se-
eretario André Lopes da Lavra a ih escrever.
Príncipe. Na Postula. O Conde de Vai de Reis
Presidente. Por resolução de Sua Alteza de vin-
te e nove.de Junho de seiscentos setenta e nove
em consulta do Conselho Ultramarino de qua-
torze do dito mez e anno. Pagou dois mil reis.
João Carneiro de Moraes. Postula. Por resolu-
ção de Sua Alteza digo Pagou dois mi1 reis.
João Carneiro deMoraes. Na Postula. João Car-
neiro de Moraes. Postula. Por resolução de Sua
Alteza de vinte e cinco de Fevereiro de seiscen -
tos, e oitenta em consulta do Conselho Ultrama-
rino de vinte e um do dito mez, e anno. Pagou
quinhentos, e quarenta, e aos Officiaes quinhen-
tos, e vinte e quatro. Lisboa vinte e dois de Ju
lho de seiscentos setenta e nove, e jurou na Chan
cellaria-mor na forma do estylo. Dom Sebastn-
Maldonado. A folhas cincoenta e seis da Mat:
cuia da Companhia do Capitão Diogo Velho Dc
gado uma das do Terço pago da Junta do Com-
mercio no assento de Manuel da Costa de Car-
valho filho de Manuel da Costa de Carvalho fkr
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dado baixa, por passar ao Posto declarado nesta
Patente, em vinte, e dois de Julho de mil seiscen
tos setenta e nove. Armazéns dito dia e era. An-
tonio de Brito. Registada nos livros dos Offi-
cios da Secretaria do Conselho Ultramarino
a folhas cento, e nove. Lisboa quatro de Setem-
bro de mil e seiscentos e setenta e nove. An-
dré Lopes da Lavra. Pagou trinta reis, e aos
Officiaes cento e dez reis. Lisboa vinte e um de
Março de seiscentos, e oitenta. Dom Sebastião
Maldonado. Registada Apostilla á margem da
Carta que vae registada nos livros da Spcreta-
ria do Conselho Ultramarino a folhas cento,
e cinco em Lisboa vinte um de Março de mil e
seiscentos, e oitenta. André Lopes da Lavra.
Registada na Chancellaria-mor da Corte e Rei-
no no livro de Officios e mercês a folhas treze
verso. Lisboa vinte e dois de Março de seiscen-
tos e oitenta. Innocencio Corrêa de Moura. Des-
pacho do Governador. Cumpra-se como Sua Al-
teza manda, e registe-se nos livros da Secreta-
ria cio Estado, e nos mais a que tocar. Bahia de-
zeseis de Novembro de mil seiscentos e oitenta.
Roque da Costa Barreto. Registada no livro se-
gundp dos Registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas cento, e dezoito verso.
Bahia e Novembro dezeseis de mil seiscentos, e
oitenta. Bernardo Vieira Ravasco. Despacho cio
Provedor-mor. Registe-se, e forme-se seu as-
sento. Bahia e Novembro vinte e nove de mil
seiscentos e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa.
Antônio Lopes a registou em quatro de Dezem-
bro do dito anno acima, e se entregou ao provido.

João Dias da Çostsas
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(A' margem): Houve pagamento o Sargen-
to-maior Manuel da Costa de Carvalho do The-
soureiro Geral Francisco da Costa Azere de qua-
renta e sete iriil e quinhentos de nove mezes, e
meio que venceij por ajuda de custo de 3 de Abril
de 1680 que sahiu de Lisboa á razão de 60$000
por anno que tem de ordenado, e foi pago por
mandado registado a fls. 171 do livro 15. Bahia
23 de Janeiro de 1681. Costa. k., _ ;.._.

Registo da Provisão por que Sua Alteza
fez mercê ao Provincial de Santo Antônio
dos Capuchinhos de 30$000 de Ordinária por
tempo de cinco annos para azeite, vinho, e
cera para o convento da Villa do Cairú.

Eu o Principe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito ao que se me representou por parte do
Provincial, e Religiosos da Provincia de São
Francisco dos Capuchos do Estado do Brasil em
razão de sua pobreza. Hei por bem de fazer
mercê aos ditos Religiosos de trinta^ mil reis ca-
da anno para comprarem azeite, vinho, e cera
para se celebrarem o culto divino no seu con-
vento da Villa do Cayrú. Pelo que mando ao
meu Governador, e Capitão Geral do Estado do
Brasil, e ao Provedor-mor de Minha Fazenda
delle façam assentar aos ditos Religiosos os di-
tes trinta mil reis de Ordinária e pagar cada an-
no por tempo de cinco annos para o dito seu
convento da Villa do Cayrú, e com conhecimen-
to do Procurador dos ditos Religiosos serão le-



ly.4V^H..iiayj»-W*PIi:.i|P».l 'mm

¦ '1. ¦"¦ ¦¦"¦>'.: ¦ .:*'" : % »v t* f '¦ •'"*.; f ' V* ,^* f ¦'- '"¦".¦ 'T * ¦ •¦ í :¦*;¦¦'.'.¦ * < ;,' -*,.¦'*. ¦. <x *
- 

_ 
, V* - 

v 
-

354

si

vados em conta ao Thesoureiro ou Almoxarife
que lhos pagar, e esta se cumprirá inteiramente,
como nella se contém, e valerá como carta, sem
embargo da Ordenação do livro segundo titulo
quarenta em contrario, e se passou por duas
vias. Pascoal de Azevedo a fez em Lisboa a seis
de Fevereiro de seiscentos, e setenta e três. O
Secretario Manuel Barreto de São Payo a Fz
escrever. Principe| Duque Presidente. Por reso-
lução de Sua Alteza de trinta e um de Janei-
ro de seiscentos setenta e três em consulta do
Conselho Ultramarino de vinte, e um do dito
mez, e anno. João Velho Barreto. Registado na
Chancellaria-mor «da Corte e Reino no livro de
mercês, e Officios a folhas duzentas, e sessenta
e oito. Manuel Pinto Teixeira/Pagou nada por
ser via.' Lisboa dezoito de Março de seiscentos,
e setenta e três. Dom Gaspar. Vedor. Registado
nos livros da Secretaria do Conselho Ultramari-
no a folhas sessenta. Manuel Barreto de São
Payo. Cumpra-se como Sua Alteza manda, e
registe-se nos livros da Secretaria do Estado e
nos mais a que tocar. Bahia dezoito de Dezem-
bro de mil seiscentos, e oitenta. Roque da Cos-
ta Barreto. Registada no livro segundo dos Re-
gistos da Secretaria do Estado do Brasil a quetoca a folhas cento, e dezenove. Bahia, e No-
vembro dezoito de mil seiscentos, e oitenta. Ber-
nardo Vieira Ravasco. Despacho do Provedor-
mor. Cumpra-se, e registe-se nos livros a que to-
ca, e se forme seu assento na folha! secular.
Bahia, e Dezembro três de mil seiscentos, e oi-
tenta. Antônio Lopes de Ulhôa. Pantaleão Frei-
re a registou no mesmo dia, e era acima.

João Dias da Costa
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(A' margem): Houve pagamento Manuel
Pereira Ramos syndico dos Padres Capuchos no
Thesoureiro Geral Francisco da Costa Azere de
dezoito mil, e novecentos e oitenta e seis reis que
venceram de dezoito de Novembro de 1680 té fim
de Julho de 1681 dos trinta mil reis que Sua Al-
teza lhe mandou dar cada anno de Ordinária por
esta Provisão por mandado registado no livro
15 delles a folhas dttzentas e vinte e três verso.
Bahia e Setembro 2 de 1681. Amaral

Registo de uma Provisão do Officio de
Escrivão âo Almoxarife da força do Morro
provido em Manuel Soares.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que por parte de
Manuel Soares se me enviou a representar por
sua petição acerca de se lhe haver acabado o tem-
po da Provisão per que serve o Officio de Escri-
vão do Almoxarife da Fortaleza do Morro de São
Paulo: pedindo-me lhe mandasse passar outra
para continuar a serventia delle, e visto o que
constou sobre este particular; esperando delle
que nas obrigações que lhe tocarem se haverá
muito conforme á confiança que faço de seu pro-
cedimeiito. Hei por bem de o prover (como pela
presente faço) da serventia do dito Officio por
tempo de um anno emquanto Sua Alteza o hou-
ver assim por bem, e eu não ordenar outra cousa,
e com elle haverá o ordenado (se o tiver), e todos
os mais proes e precalços que direitamente lhe
pertencerem, e costumavam gosar seus anteces-

H6M ., ;'
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sores; e continuará o exercício delle debaixo da
mesma posse, e juramento que tem dado. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal, e sello de minhas armas a qual se
registará nos livros da Secretaria do Estado, e
nos/mais-a que tocar, e se guardará, e cumprirá
tão pontual e inteiramente como nella se contém
sem duvida embargo, nem contradição alguma
constando haver primeiro pago o: que desta to-
car á meia annata (se a dever). Antônio Garcia
a fez nesta cidade elo Salvaçlor Bahia de Todos
os Santos em os dezoito dias do mez de Dezem-
bro Anno de mil e seiscentos, e oitenta. Bernar-
elo Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da Cos-
ta Barreto.. Sello. Registada no livro sexto dos
Registos da Secretaria elo Estado do Brasil a que
teca a folhas trinta e nove. Bahia dezoito ele
Dezembro de mil seiscentos e oitenta. Ravasco.
Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se, e regis-
te-se. Bahia, e Dezembro dezoito, de mil e seis-
centos e oitenta, de Ulhôa. Registou-se no mes-
mo dia. ,

João Dias da Costa

Registo da Provisão por onde o Capitão
Luis da Silva Fragoso Almoxarife das Ar=
mas, e munições desta Praça serve também
de Almoxarife do sal.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa fidalgo
da Casa cie Sua Alteza. Porquanto Sua Alteza
se serviu encarregar-me por carta sua de treze
de março de seiscentos setenta e seis a Adminis-

¦.(,\\-.z ,¦
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tração do Estanco do sal que por conta de Sua
Real Fazenda se havia de remetter a este Esta-
do em que sé houvera de seguir o estylo que an-
tigamente corria antes de se contratar encarre-
gando-se á pessoa que eu nomeasse por Almo-
xarife delle: E convém ao serviço de Sua Alteza
que esta seja de satisfação que requer a impor-
tancia deste recebimento, e em que concorram
todas as partes necessárias para sua melhor se-
gurança: E por que na pessoa do Capitão Luis
Fragoso Almoxarife actual das armas e muni-
ções desta Praça se acham todas estas de cujo
procedimento confio, e se haverá com toda a boa
conta, é verdade (como tão intelligeiite) nas
obrigações que lhe tocarem do serviço de Sua Al-
feza, e recebimento do dito sal; Hei por bem de o
nomear (como pelo presente faço)' de, Almoxa-
rife do Estanco do sal, que por corita.de Sua Real
Fazenda vier a esta cidade, assim como o é das
Armas, e munições delia com os quaes recebi-
méritos gosará do mesmo ordenado que era es-
tylo dar-se aos mais Almoxarifes seus anteces-
sores, que tiveram esta occupação quando corria
por conta da Fazenda Real a Administração do
dito sal, e todos os mais proes, e precalços que
direitamente lhe pertencerem, e elles costuma-
vam levar de que o hei por mettido de posse, e
servirá debaixo do mesmo juramento que tem
dado, dando fiança ao dito recebimento assim
como a tem dado de Almoxarife das Armas. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente sub
meu signal e sello de minhas armas que se re-
gistará nos livros da Fazenda Real deste Estáéo,
e cumprirá tão pontual è inteiramente como nel-
Ia se contem, senÂ duvida embargo riem contra-
dição alguma constando haver primeiro pago o
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que desta tocar á meia annata se a dever. Dada
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos, aos vinte, e seis dias do mez de Novem-
bro Antônio Lopes a fez Anno de mil seiscentos
e oitenta. João Dias da Costa Escrivão da Fa-
zenda do Estadp o fiz escrever. Antônio Lopes
de Ulhôa.

João Dias da Costa

'.

¦a>

L

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que faz mercê a Pedro de Souza Pereira de
lhe prorogar mais dois annos da serventia
do Officio de Provedor da Fazenda da Capi=
tania do Rio de Janeiro se tanto durar o im-
pedimento do Proprietário Thomé de Souza
Pereira.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal e Algarves. Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito ao eme se me representou por parte de
Pedro de Souza Pereira em razão de haver ser-
vido o officio de Provedor da Fazenda do Rio de
Janeiro por tempo de dois annos', por impedimen-
to de seu irmão Thomé de Souza Corrêa Pro-
prietario delle e de presente estar o dito seu Ir-
mão notificado para vir a este Reino havendo elle
Peclro de Souza Pereira servido com bom pro-
cedimento, e sem crime algum. Tendo transi-
deráção ao que allega, e a informação que dei-
le deu Mathias da Cunha Governador que foi
da Capitania do Rio de Janeiro, e a satisfa-
ção com que já serviu o dito Officio de Pro-
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vedor da Fazenda da dita Capitania. Hei por
bem de fazer mercê ao dito Pedro de Souza
Pereira de lhe prorogar mais dois annos: da
dita occupaçao de Provedor da,! Fazenda da
Capitania do Rio de Janeiro se tanto durar o im-
pedimento do Proprietário a seu Irmão digo Pro-
pretario seu Irmão Thomé de Souza Corrêa com
a qual haverá o ordenado proes, e precalços que
direitamente lhe pertencerem. Pelo que mando
ao meu Governador do Rio de Janeiro lhe dê a
posse da serventia do dito Officio, e lho deixe
servir por tempo de dois annos como acima se
refere, e haver o ordenado proes, e precalços
como dito é, e lhe dará juramento na fôrma cos-
tumada, que cumprirá inteiramente com as obri-
gações de seu cargo, de que se fará assento nas
costas desta Provisão que se cumprirá muito
inteiramente como nella se contém a qual valerá
como carta, sem embargo da Ordenação do livro
segundo titulo quarenta em contrario, e se pas-
sou por três vias uma só haverá effeito, e pfagou
de novo direito setenta mil reis que se carregam
ao Thesoureiro Jeronymo de Nobrega e Azeve-
do a folhas trinta e sete, e a outra tanta quan-
tia deu fiança no livro dellas a folhas dez. Ma-
nuel Felipe da Silva a fez em Lisboa a treze de
Agosto ele seiscentos, e oitenta. O Secretario An-
dré Lopes da Lavra a fiz escrever. Príncipe. Con-
de de Vai de Reis Presidente. Provisão por que
Vossa Alteza ha por bem de fazer mercê a Pedro
de Souza Pereira de lhe prorogar mais dois an-
nos da serventia do Officio de Provedor dá Fa-
zenda da Capitania do Rio de Janeiro se tanto
durar o impedimento do Proprietário seu Irmão
Thomé de Souza, Corrêa como nesta se declara
que vae por três vias. Para Vossa .Alteza ver.
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Segunda via. Por resolução de Sua Alteza de
vinte e sete de Julho de seiscentos, e oitenta em
consulta do Conselho Ultramarino de vinte do
mesmo mez, e anno. João Carneiro de Moraes.
Pagou dez reis. Lisboa vinte e dois de Agosto de
mil e seiscentos e oitenta. Dom Sebastião Malclo-
nado. Registada na Chancellaria-mor da Corte,
e Reino no. livro de Officios, e mercês a folhas
cento, e eincoenta e oito. Cosmo da Costa de Al-
buquerque. Registada no livro segundo de Pro-
visões que serve na Secretaria do Conselho Ul-
tramarino a folhas duzentas, e quarenta. Lisboa
vinte e três de Agosto de mil seiscentos e oiten-
ta. André Lopes da Lavra. Despacho do Prove-
dor-mor. Registe-se nos livros desta Provedo-
ria-mor. Bahia, t Dezembro dezenove de mil e
seiscentos, e oitenta. Antônio Lopes de Ulhôa.
Antônio Lopes a registou em dito dia mez, e an-
no. ...

João Dias da Costa

r

Registo da Carta Patente do Posto de
Capitão de Infantaria ad honorem que Sua
Senhoria proveu na pessoa de Manuel de
Carvalho Capitão do seu Navio São Luis.

S. ,-.'¦,

fc 7 ; Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
vAlteza etc. Porquanto Manuel Carvalho Capitão

toV aV1° Sã° Lllis va€ levar ao Rio dè Janeiroo Mestre de Campo Pedro Gomes que ora seserviu Sua Alteza mandar governar aquella Pra-
ça; respeitando eu este serviço em que se diz se

>
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haverá digo-em que se dispoz com grande zelo;
esperando delle que com o mesmo se haverá, nas
mais occasiões que se offerecerem, e de valor, e
boas partes que em sua pessoa concorrem paramerecer honra de Capitão de Infantaria ad hono-
rem que; nas obrigações eme lhe tocarem se ha-
verá muito conforme a confiança que faço de seu

procedimento. Hei por bem de o eleger, e nomear
(como em virtude ela presente elejo, e nomeio
pela faculdade do capitulo quarto' do Regimento
novo deste Governo) Capitão de Infantaria ad
honcrem para que o seja e gose da insígnia, e de
todas as honras, graças, franquezas, preeminen-cias, privilégios, isenções, e liberdades que lhe
tocam, ^podem, e elevem tocar, e são concedidas
aos mais Capitães de Infantaria ad honorem porPatentes de Sua Alteza. Pelo que ordeno a todos
os -Governadores das Capitanias deste Estado
Officiaes maiores, e menores dos Presídios, e
Ordenança delle o hajam honrem, e estimem, e
reputem por tal Capitão de Infantaria ad hono-
rem, ê como tal lhe deixem ter o exercício desta
honra de que o hei por mettido de posse. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente
sub meu signal e sello de minhas armas a qual se
registará nos livros da Secretaria do Estado, e
nos mais a que tocar. Antônio Carcia a fez nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
em os dez dias do mez de Janeiro de mil e seis-
centos e oitenta e ura. Bernardo Vieira Ravasco
o fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Sello.
Registada no livro quarto dos Registos da Se-
cretaria do Estado do Brasil a.que toca a fo-
lhas quarenta è oito. Bahia dez de Janeiro de mil
e seiscentos, e oitenta e um. Ravasco. Registe-
se, e cumpra-se. Bahia onze de Janeiro de mil
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seiscentos, e oitenta e um. Andrada. Pantaleão
Freire a registou no mesmo dia mez, e anno aci-
ma.

João Dias da Costa

..j

m
n

Registo da Carta Patente do Posto de
Alferes de cavallos que vagou por André
Cavai Io andar criminoso; que se proveu na
pessoa de Antônio Simões Delgado.

Roque da Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Porquanto André Cavallo Alferes
da Companhia de Cavallos desta Praça comme-
teu um delicto por cuja causa lhe mandei dar
baixa em seu assento, e anda criminoso, e con-
vem ao serviço de Sua Alteza não estar aquelle
Posto vago, e provel-o em pessoa de valor pra -
tica ela disciplina militar, e eqüestre: tendo eu
consideração ao bem que todas estas partes con-
correm na de Antônio Simões Delgado por haver
servido a Sua Alteza de dez annos a esta partea saber sete annos, e sete mezes em praça de
soldado da minha Companhia de cavallos sendo
eu Sargento-maior de Batalha acompanhando-
me na. leva de mil e quinhentos, e cincoenta
homens que fui fazer ás comarcas de Santarém,
Leiria, e Torres Vedras para se repreencherem
os Terços da Armada da guarnição da Corte, e
da Praça de Cascaes; e indo eu dar forma de
novo aos Terços dos Auxiliares, e Companhiasde cavallos nas mesmas comarcas para se não
esquecerem de seu exercício me acompanhoutambe.rn havendo-se, em uma, e outra occasiãocom muito zelo, e pontualidade, e o mais nesta

, ¦ ¦¦'.'.¦,¦ ,-.;?¦.
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Praça .em que occupou o Posto de Alferes da
Companhia do Capitão Manuel de Barros Bri-
gueiros em que procedeu sempre como devia a
suas obrigações, e passando á Capitania de São
Vicente e de Capitão da Fortaleza da Vera Cruz
de Itapema do Porto ela Praça ela Villa de San-
tos por Patente minha, e depois voltando á de
Pernambuco se achou na occasião dos Palmares
a que o Governador daquella Capitania Ayres de
Souza de Castro mandou o Capitão Manuel de
Hinojosa aonde assistiu mais de cinco mezes
com grande trabalho descommodo, fornes, e pe-rigo da vida ficando no Arrayal por cabo de vin-
te, e cinco soldados té se recolher por ordem, do
mesmo Governador para a Companhia de Pedro
ele Souza de Castro em que tinha praça de sol-
dado havendo-se com grande tolerância nos des-
commodos daquelles Sertões donde nunca havia
chegado Infantaria, e procedido sempre com
muita satisfação, e zelo do serviço de Sua Alteza,
esperando delle que nas obrigações que lhe toca-
rem no exercício do dito Posto se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o eleger, e nomear (como
em virtude da presente elejo, e nomeio) Alferes
dos Cavalleiros desta Praça, para o ser, e exercer
assim, e da maneira eme fazia o dito seu ante-
cessor com as mesmas honras, graças, fran-
quezas, preeminencias, privilegies, isenções, e li-
herdades que tinham, e de que gosaram todos
seus antecessores, e como elles haverá o ordena-
do que sempre foi estylo pagar-se-lhes cada an-
no da Fazenda de Sua Alteza. Pelo que o hei por
mettido de posse ciando primeiro o juramento
nas mãos do Secretario do Estacio de que se fará
assento nas costas desta, e ordeno a todos os Of-
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ficiaes maiores, e menores do Presidio, e Orde-
nança desta Praça o hajam honrem estimem, e
reputem por tal Alferes dos Cavalleiros, e a to-
dos os desta Capitania façam o mesmo, e obe-
deçam nas occasiões do serviço de Sua Alteza
ás ordens que lhe der.em cumprimento das que
tiver do Governo deste Estado do mesmo modo
que o faziam, e deviam fazer os mais ante-
cessores. E ao Provedor-mor da Fazenda Real
delle ordeno outrosim lhe faça assentar, lançar
e pagar cada anno o soldo, ou ordenado que lhe
toca na própria forma e parte donde elles o cos-
fumavam haver. Para firmeza do que lhe man-
dei passar a presente sub meu signal e sello de
minhas armas a qual se registará nos livros da
Secretaria do Estado, e nos mais a que tocar
Antônio Garcia a„ fez nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os vinte dias do
mez de Dezembro Anno de mil e seiscentos, e
oitenta. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque cia Costa Barreto. Sello. Registada no li-
vro quarto dos Registos da Secretaria do Estado,
e nos mais a que tocar. Antônio Garcia a fez
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos em os vinte dias do mez de Dezembro
Anno de mil e seiscentos, e oitenta. Ravasco". Dei
juramento em minhas mãos na forma da Paten-
te retro escripta. Bahia, e Dezembro vinte de
mil seiscentos, e oitenta. Bernardo Vieira Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor. Registe-se, e
se forme seu assento. Bahia vinte de Dezembro
de mil seiscentos e oitenta. Antônio Lopes de
Ulhôa.-Pantaíèão Freire a registou em treze de
Janeiro de mil seiscentos e oitenta e um.

da Costa
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(A' margem): Houve pagamento o Alfe-
res dos Cavalleiros desta Praça Antônio Simões
Delgado de 10$385 que venceu com o dito posto
de 20 de Dezembro do anno passado de 1680
até 27 de Junho do presente de 1681 que passou
a Capitão da Guarda do Senhor Mestre de Cam-
po Geral por mandado registado a fls. 211 do
livro 15 delles no Thesoureiro Geral deste Es-
tado Francisco da Costa Azere-e para constar
puz esta verba. Bahia e Julho 8-de-1681.

Registo da Provisão da Propriedade do
Officio de Meirinho da Correição e Ouvido=
ria Geral da Cidade da Bahia que Sua Alte=
Za fez mercê a Duarte de Mello de Vasoon-
cellos.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalém-mar
em África de Guiné, e da Conquista Navegação
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da
índia etc. Como Regente, e Governador dos di-
tos Reinps, e Senhorios. Faço saber aos que esta
Minha Carta virem, que tendo respeito a haver
concedido a Affonso do Porto Pedroso por Al-
vara de cinco de.Maio de seiscentos setenta e
três licença para poder renunciar em filho mais
velho, e em.falta de filho para casamento cie sua
filha o Officio de Meirinho da Correição, e Ou-
vidoria Geral da Cidade da Bahia de que era Pro-
prietario, e fallecendo sem fazer a dita renuncia-
ção ficar pertencendo por sentença do Juizo das
Justificações a Duarte de Mello de Vascòncellos
a acção do dito Officio por ser o filho mais ve-
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lho dos que ficaram por morte do dito Affonso
cio Porto Pedroso, e actualmente o estar ser-
vindo com satisfação desde Janeiro de seiscentos
setenta e seis tendo a tudo consideração ao que
respondeu o Procurador da Coroa a que se deu
vista. Hei por bem de fazer mercê ao dito Duarte
de Mello de Vasconcellos da propriedade do di-
to Officio de Meirinho da Correição, e Ouvidor
Geral da cidade da Bahia para que o sirva assim,
e da maneira que o faziam seus antecessores, e
haja com elle o ordenado, proes, e precalços que
direitamente lhe pertencerem, e nos Registos do
dito Alvará se porão verbas. Pelo que Mando ao
Mestre de Campo Geral do Estado do Brasil a
cuja cargo está o governo delle, mais Ministros,
e pessoas a que tocar lhe ciem a posse da pro-
priedade do dito Officio e lhe deixe servir, e
exercitar debaixo do juramento que se lhe deu
ao tempo que nelle entrou de serventia, e haver
o dito ordenado, proes, e precalços como dito é;
e esta mercê lhe faço com declaração que ha-
vendo eu por bem em algum tempo tirar-lhe ou
extinguir o dite Officio por qualquer causa que
seja Minha Fazenda por isso lhe não ficará obri-
gada a satisfação alguma. E por firmeza de tudo
lhe mandei passar esta Carta por duas vias por
mim assignada com o meu sello pendente. E
pagou de novo direito trinta e três mil, e quinhen-
tos reis que se carregaram ao Thesoureiro Je-
ronymo de Nobrega, e Azevedo a folhas doze,
e a outra tanta quantia deu fiança no livro dellas
a folhas quatro. Manuel Pinheiro da Fonseca
a fez em Lisboa a sete de Agosto Anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
seiscentos, e oitenta. O Secretario André Lopes
da Lavra a fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai

,
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de Reis Presidente. Por resolução de Sua Alteza
de doze de Maio de seiscentos setenta e nove em
consulta do Conselho Ultramarino de cinco do
dito mez, e anno.' Pagou oitocentos reis. JoãoCarneiro de Moraes. Pagcu dez reis por ser via.
Lisboa vinte e dois de Agosto de seiscentos, e
oitenta. Dom Sebastião Maldonado. Fica assen
tada, e pagou nada. Lourenço Taveira Soares.
Registada na Chancellaria-mor da Corte e Rei-
no no livro de Officios, e mercês a folhas cento,
e cincoenta e sete. Cosmo da Costa de Albu-
querque. Registada no livro de Officios da Se-
cretaria do Conselho Ultramarino a folhas cento,
e sessenta verso, e posta a verba que requei.
Lisboa vinte três de Agosto de seiscentos, e oi-
tenta. André Lopes da Lavra. Cumpra-se como
Sua. Alteza manda, e registe-se nos livros da Se-
cretaria do Estado, e nos niais a que tocar. Bahia
e Dezembro vinte três de seiscentos, e oitenta.
Roque da Costa Barreto. Registada no livro se-
gundo dos Registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas cento, e vinte. Bahia
vinte' três de Dezembro de seiscentos, e oitenta.
Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do Prover
dor-mor. Registe-se nos livros a que toca. Bahia
e Janeiro quatorze de seiscentos e oitenta e um.
Antônio Lopes de Ulhôa. Tomou posse em de-
zeseis de Janeiro de mil seiscentos e oitenta, e
um a qual lhe deu o juramento digo lhe deu o
Ouvidor Geral cio Crime o Desembargador Fran-
cisco de Puga Pinto, e Antas, como constou do
termo feito nas costas da dita Provisão feito
por o Escrivão do Crime Manuel Teixeira de Car-
valho assignado pelo dito Doutor Francisco de
Puga Pinto, e Antas. Pantaleão Freire a regis-



¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HWHs«.p.s«.«.l.t.t...l.tt..s.HI.V
>. ", ..V

— 368 —

tou em o mesmo dia de dezesete de Janeiro de
mil seiscentos, e oitenta e um.

João Dias da Costa

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que ha por bem que o Desembargador Ber*
nardy-de Macedo Velho vença o ordenado
de Desembargador da Relação da Bahia até
a monção da frota do anno que vem de seis-
centos, e oitenta e um. ji _ ¦K^rr--Tj 

p

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves'. Faço saber
aos que esta Provisão virem que tendo respeito
a ter mandado vir a esta Corte o Desembarga-
dor Bernardy de Macedo, Velho descarregar-
se das culpas que nella tem, e se me representar
por sua parte, que estando para se embarcar na
frota que de próximo chegou, o não pudera fazer
por lhe sobrevirem grande achaques, e por ser
um Ministro pobre que me tem servido na Rela-
ção do Estado do Brasil por espaço de dezeseis
annos, e na. cura de seus achaques haver de fa-
zer grandes despesas. Tendo-a tudo consideração
e ao que respondeu o Procurador de Minha Fa-
zenda a que se deu vista. Hei por bem fazer-lhe
mercê que vença o ordenado de Desembargador
da Relação da Bahia até a monção da frota do
anno que vem por ser o tempo em que com me-
nos perigo da vida poderá vir para o Reino: Pelo
que Mando ao Mestre de Campo1 General do Es-
tado do Brasil a cujocargo está o governo' delle,
e ao Provedor-mor da Fazenda do mesmo Estado
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lhe façam fazer pagamento do dito ordenado até
o tempo referido, e guaVdem como nella se con-
tém, sem duvida alguma, e valerá como Carta
sem embargo da Ordenação do livro segundo ti-
tulo quarenta em contrario, e se passou por duas
vias. Manuel Pinheiro da Fonseca a fez em Lis-
boa a vinte e tres.de Novembro de seiscentos e
oitenta. O Secretario André Lopes da Lavra
a fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai de Reis
Presidente. Por resolução de Sua Alteza de seis
de Novembro de seiscentos e oitenta em con-
sulta do Conselho Ultramarino de trinta de Ou-
tubro do dito anno. Grátis. Luis de Oliveira da
Costa. Pagou dez reis por ser via. Lisboa qua-
torze de Dezembro de seiscentos e oitenta. Dom
Sebastião Maldonado. Registada na Chancel-
laria-mor do Reino em o livro de Officios,. e mer-
cês a folhas trezentas vinte e duas. Lisboa qua-
torze de Dezembro de seiscentos e oitenta. Cus-
todio Godinho. Registada nos livros da Secre-
taria do Conselho Ultramarino a folhas cento
cincoenta e três em Lisboa a dezesete de De-
zembro de seiscentos e oitenta. André Lopes da
Lavra. Cumpra-se como Sua Alteza manda, e
registe-se nos livros da Secretaria do Estado,
e nos mais a que tocar. Bahia seis de Fevereiro
de seiscentos,oitenta e um. Roque da Costa Bar-
reto. Registada no livro segundo dos Registos
da Secretaria do Estado do Brasil a que toca a
folhas cento vinte e uma verso. Bahia seis de
Fevereiro de mil seiscentos e oitenta, e um. Ber-
nardo Vieira Ravasco. Despacho do Provedor-
mor. Registe-se nos livros da Fazenda a que
toca. Bahia e Feveireiro sete de mil seiscentos,
e oitenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa. Pan-
taleão Freire a registou no mesmo dia mez, e
anno acima,
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(A' margem): Houve pagamento o dito
Bernardy de Macedo Velho no Thesoureiro Ge-
ral Francisco da Costa Azere de cento setenta
e nove mil oitocentos setenta vencidos de vinte
cinco ele Julho de 1680 té o ultimo de Janeiro de
1681 á conta elo Alvará em fronte por mandado
de 16 ele Abril registado no livro 15 a folhas cen-
to, e oitenta e cinco. Costa.

Houve pagamento o Desembargador Ber-
nardy de Macedo Velho de oitotenta e sete mil,
e quinhentos reis no Thesoureiro Geral Fran-
cisco da Costa Azere do quartel vencido té o ul-
timo de Abril de 1681 por mandado de 2 de Maio
registado a fls. 189 verso do livro 15. Costa. x

Houve pagamento o Desembargador Ber-
nardy de Macedo Velho oitenta e sete mil,
Francisco ela Costa Azere de 58$332 do primeiro
de Maio até o ultimo de Junho de 681 em que se
embarcou para Lisboa por mandado de 2 de Ju-
nho de 1681 registado a fls. 199 verso do livro
15. Costa.

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que fez mercê a João Barbosa Barreto do
cargo de Cirurgião do Terço da Praça da
Bahia de que é Mestre de Campo Álvaro de
Azevedo por tempo de três annos.

Eu o Príncipe como Regente e Governador
dos Reinos de Portugal, e dos Algarves. Faço
saber aos que esta Minha Provisão virem que
tendo respeito a João Barbosa Barreto morador
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na cidade da Bahia estar servindo o cargo 
'de

Cirurgião do presidio daquella Praça que vagou
por fallecimento de Marty de Souza, com satis-
facão e assistência á cura dos soldados por Pro-
vimento que nelle fez por tempo de um anno o
Mestre de Campo General do Estado do Brasil
Roque da Costa Barreto por ser Cirurgião appro-
vado, e .ter as qualidades necessárias, e estar
bem informado de seu procedimento; tendo a
tudo consideração, e ao que respondeu o Pro-
curador da Coroa a que se deu vista. Hei por bem
fazer-lhe mercê do cargo de Cirurgião do Terço
da Praça da Bahia de que é Mestre de Campo
Álvaro de Azevedo por tempo de três annos com
o qual haverá o soldo que lhe tocar, e levaram
seus antecessores, e todos os proes, e precalços
que direitamente lhe pertencerem; pelo que man-
do ao Mestre de Campo General do Estado do
Brasil a cujo cargo está o governo delle, e ao
Provedor-mor de Minha Fazenda do mesmo Es-
tado deixem servir ao dito João Barbosa Barre-
to o dito cargo debaixo da posse, e juramento
que lhe foi dado quando entrou a exercital-o, e
a haver o dito soldo como dito é sem. a isso ser
posto duvida, nem contradição alguma, e curm
pram, e guardem esta Provisão inteiramente
como nella se contém a qual valerá como Carta,
sem embargo da ordenação do livro segundo ti-
tulo quarenta em contrario, e se passou por duas
vias. Manuel Pinheiro de Affonseca a fez em
Lisboa a vinte e cinco de Novembro de seiscentos
e oitenta. O Secretario André Lopes da Lavra
a fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai de Reis
Presidente. Segunda via. Por resolução de Sua
Alteza de vinte e quatro de Outubro de seis-
centos e oitenta. Em consulta do Conselho Ul-

i\ '.«.'¦



pppsipppi^^mH^Vmw^S""-1. -,Tjm. > u...J,'íi"!>.luy <!!!»C. S!j,W(.piilisliís«iiMps.

. \ — 372 —

tramarino de. quatorze do dito mez, e anno. Luis
de Oliveira da Costa. Pagou dez reis por ser via.
Lisboa quatorze de Dezembro de seiscentos, e
oitenta. Dom Sebastião.Maldouado. Cumpra-se
como Sua, Alteza manda, e registe-se nos livros
da Secretaria do Estado e nos mais a que tocar.
Bahia oito de Outubro digo Bahia oito de Fe-
vereiro de mil seiscentos, e oitenta e um. Rocme
da Costa Barreto. Registada no livro segundo
jdos Registos da Secretaria do Estado do Brasil
a que toca a folhas cento, e vinte e duas verso.
Bahia oito de Fevereiro de mil seiscentos, e oi-
tenta e um. Bernardo Vieira Ravasco. Despa-
cho do Provedor-mor. Registe-se mos livros a
que toca. Bahia ePevereiro dez de mil seiscen-
tos, e oitenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa.
Pantaleão Freire a registou no mesmo dia mez,
e anno acima. ;. ,

João Dias da Costa

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que fez mercê a Gaspar de Brito de lhe con=
firmar o cargo de Cirurgião do Terço do
Mestre de Campo Pedro Gomes.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves, Faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito a Gaspar de Brito ser provido pelo Mes-
tre de Campo Geral do Estado do Brasil Roque
da Costa Barreto no cargo de Cirurgião do Terço
do Mestre de Campo Pedro Gomes e ao serviço
que me faz em se querer occupar na cura dos sol-

;\;.;; ;.....
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dados, sem interesse, nem ordenado algum; e
por esperar delle que nas obrigações que lhe to-
carem se haverá muito conforme a confiança
que faço de seu procedimento. Hei por bem de
lhe fazer mercê confirmar-lhe o dito cargo de
Cirurgião do dito Terço do Mestre de Campo
Pedro Gomes com o qual não haverá ordenado,
nem soldo da Fazenda Real, nem interesse pela
cura que fizer aos soldados pelo que mando ao
dito Mestre de Campo Geral do Estado do Bra-
sil a cujo cargo está o governo delle e mais pes-
soas a que tocar na forma referida deixem exer-
citar ao dito Gaspar de Brito o dito cargo debaixo
da posse, e juramento que se lhe deu, e cumpram
e guardem esta Provisão inteiramente como nel-
Ia se contém, sem duvida alguma, e valerá como
Carta sem embargo da Ordenação do livro se-
gundo titulo quarenta em contrario, e se passou
por três vias. Antônio Serrão de Carvalho a fez
em Lisboa a dezenove de Outubro de seiscen-
tos, e oitenta. O Secretario André Lopes da La-
yra a fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai de
Reis Presidente. Terceira via. Por despacho do
Conselho Ultramarino de dezeseis de Outubro
digo do Conselho Ultramarino de dezesete de
Outubro de seiscentos, e oitenta. Pagou quatro-
centos reis. João Carneiro de Moraes. Pagou
dez reis por ser via. Lisboa cinco de Novembro
de seiscentos e oitenta. Dom Sebastião Maldo-
nado. Registada nos livros da Secretaria do Con-
selho Ultramarino a folhas duzentas, e cincoenta
e uma em Lisboa cinco de Novembro de seiscen-
tos, e oitenta. Innocencio Corrêa cie Moura. Des-
pacho do Governador. Cumpra-se como Sua Al-
teza manda, e registe-se nos livros da Secreta-
ria do Estado, e nos mais a que tocar. Bahia ciri-
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co de Fevereiro de mil seiscentos, e oitenta e um.
Roque da Costa Barreto. Registada no Livro
segundo dos Registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas cento vinte duas. Bahia
e Fevereiro oito de mil e seiscentos, e oitenta e
um. Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do Pro-
yedor-mor. Reeiste-se nos livros a que toca.
Bahia e Fevereiro nove de mil seiscentos e oi-
tenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa. Antônio
Lopes a registou em onze do dito mez e anno
acima.

João Dias da Costa

(A* margem): Passei fé de offieios de quin-
ze- annos cinco mezes, e quatro dias a Gaspar
de Brito. Bahia 11 de Maio de 1694. Antunes.

Por despacho do Governador, e Capitão Ge-
ral deste Estado Antônio Luis Gonçalves da Ca-
mara Coutinho, e do Provedor-mor Francisco
Lamberto se dá baixa ao provido enx fronte por
representar eu sua petição se embarcava para o
Reino,.e não podia continuar o dito exercício em
virtude do que lhe dei baixa digo lhe dei a baixa
Bahia 19 de Maio de 1694. Antunes.

Registo da Carta por que Sua Alteza
fez mercê a João de Siqueira Barreto da
Propriedade dos Offieios de Escrivão da
Alfândega e Almoxariefado da Capitania
de Pernambuco.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalém-mar
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em África de Guiné, e da Conquista Navegação
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da In-
dia etc. Como Regente, e Governador dos ditos
Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta Mi-
nha Carta virem que tendo respeito a se haver
julgado no Juizo da Coroa a João de Siqueira
Barreto o poder requerer a mercê dos Officios
de Escrivão da Alfândega, e Almoxarifado da
Capitania de Pernambuco de que foi Proprietário
seu Pae João de Siqueira e haviam sido de seus
Avós e dos quaes foi provido Manuel Coelho
com errada informação allegando estarem vagos
pela incapacidade do Proprietário Luis de Si-
queira (o qual foi somente provido pejo Gover-
nador na serventia delles, e suspenso pelo Ou-
vidor Geral em razão de alguns erros de pouca
consideração. E a me representar o mesmo João
de Siqueira Barreto que o. dito seu Pae, e Avós
serviram os ditos Officios por espaço de muitos
annos, com verdade, e satisfação, e ficar sua
Mãe viuva com cinco filhos, e pouco remédio:
tende a tudo consideração. Hei por bem de fazer
mercê ao dito João de Siqueira Barreto da Pro-
priedade dos ditos Officios de Escrivão da Al-
fandega, e Almoxarifado da Capitania de Per-
nambuco de que foi Proprietário o dito seu Pae
Jo.ão de Siqueira com os quaes haverá o ordenado
que lhe tocar, e todos os proes, e precalços que
direitamente lhe pertencerem. Pelo que mando
ao meu Governador da Capitania de Pernam-
buco dê posse da Propriedade do ditos Officios
ao dito João de Siqueira Barreto, e lhos deixe
servir, e haver o dito ordenado proes e precah
ços, e elle jurará em Minha Chancelaria na for-
ma costumada de que se fará assento nas costas
desta Carta que por firmeza de tudo lhe mandei
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passar por mim assignada, e sellada com o sello
pendente de Minhas armas. E esta mercê lhe
faço com declaração, que havendo eu por bem
de lho tirar, ou extinguir em algum tempo os
ditos Officios por qualquer causa que seja Minha
Fazenda lhe não ficará por isso obrigada a sa-
tisfação alguma, e esta se passou por duas vias,
e pagou de novo direito oitenta mil reis que se
carregaram ao Thesoureiro Pedro Soares a ío-
lhas duzentas, e oitenta e sete verso. Antônio
Marreiros de Affonseca a fez em Lisboa aos cin-
co dias do mez de Junho Anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos
setenta e nove. O Secretario André Lopes da La-
vra o fiz escrever. Príncipe. Conde de Vai de
Reis. Presidente. Primeira via. Sello. Por re-
solução de Sua Alteza de nove de Maio de seis-
centos setenta e nove em consulta do Conselho
Ultramarino de vinte e dois de Abril do dito an-
no. João Carneiro de Moraes. Fica assentada, e
pagou cem reis. Lourenço Taveira Soares. Re-
gistada na Chanceilaria-mor do Reino, e Corte
em o livro dos Officios e mercês a folhas.duzen-
tas e quarenta e seis. Manuel da Rosa Rego. Pa-
gou duzentos reis, e* de avaliação mil e quinhen-
tos reis; e aos Officiaes quinhentos e setenta
reis, e Jurou na Chancellaria. Lisboa quinze de
Junho de mil seiscentos setenta e nove. Dom
Sebastião Maldonado. Registada nos livros da
Secretaria do Conselho Ultramarino a folhas
cento, e uma verso em Lisboa quinze de Junho
pie mil seiscentos setenta e nove. André Lopes
da Lavra. Despacho do Governador da Capitania
de: Pernambuco. Cumpra-se como Sua Alteza
que Deus guarde ordena, e registe-se nós livros
da Secretaria deste governo, e nas mais partes
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a que tocar. Recife dezeseis de Abril de seiscen-
tos, e oitenta.- Ayres de Souza de Castro. Regis-
tada no livro quinto dos Registos da Secretaria
deste governo de Pernambuco a folhas cento e
trinta e cinco. Recife, dezeseis de Abril de mil
seiscentos e oitenta. Antônio Coelho Guerreiros.
Despacho do Provedor da mesma Capitania.
Cumpra-se na forma que Sua Alteza manda, e
registe-se-se. Recife, dezesete de Abril de mil
seiscentos, e oitenta, e dei-lhe a posse, e jura-mento em dito dia. João do Rego Barros. Regis-
tada no sétimo livro dos Registos da Fazenda
Real desta Capitania de Pernambuco a folhas
cento, e setenta, e duas verso em dezesete de
Abril de mil seiscentos e oitenta. Leonel Gomes.
Despacho do Provedor-mor. Registe-se, e for-
me-se seu assente. Bahia e Fevereiro doze de
mil seiscentos, e oitenta e ura. Antônio Lopes
de Ulhôa. Antônio Lopes a registou em dito dia
mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta Patente por que Sua
Alteza fez mercê a Sebastião de Sá do posto
de Capitão da Capitania do Siará por tempo
de três annos.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem, e dalérmmar
em África de Guiné, e da Conquista Navegação
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia e da In-
dia etc. Como Regente e Governador dos Reinos,
e Senhorios. Faço saber aos que esta Minha
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Carta Patente virem que tendo respeito aos ser-
viços de Sebastião de Sá feitos nas Guerras de
Pernambuco por espaço de vinte e sete annos
dez mezes, e nove dias, effectivos desde vinte e
seis de Julho de seiscentos setenta e cinco em
praça de soldado, Alferes vivo, e reformado, e
Capitão de Infantaria vivo, e reformado, ha ven-
do-se achado no decurso do referido tempo (e
antes delle no principio das ditas guerras em que
também tinha assistido) na facão da Casa de
Isabel digo da Casa forte de Isabel Gonçalves
no sitio da força de Nazareth que se tomou a es-
cala; na entrada da Capitania da Parahiba, e
assalto que se deu a um forte nos limites de San-
to André queimando-se ao inimigo uma lancha
de mantimentos, e assolando-se toda a campa-
nha; nas duas Batalhas dos Gararapes na defèn-
sá da Estância do Governador dos pretos que os
Inimigos queriam tomar por antepresa, indo em
seu seguimento até debaixo de sua Artilharia,
deixando-os com perda considerável, na entrada
que se fez pela Villa de Iguarassu até a Ilha de
Itamaracá nas emboscadas da Barreta, e passodos afogados, e sendo encarregado por cabo de
três Companhias para assistir no porto do páuamarello o fazer com, grande cuidado, livrando'
os moradores das entradas, e damnos que o Ini-
migo lhes fazia em suas fazendas nas baterias,
e aproxes do Forte das Salinas, e Casa do Rego
até ser rendida, e depois de pelejarem um dia,
euma noite no trabalho da porfiada penden-cia que houve no rendimento do forte de Altana
em que se hcuve com grande valor servindo de
exemplo aos soldados, e da mesma maneira na
tornada da Fortaleza das cinco pontas, e recupe-
ração das Fortalezas do Recife em que proce-
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deu de maneira que lhe foram dados dois Escudos
de vantagem, e depois ir tomar posse da Ilha
de Fernão de Noronha, e dispor sua defensa para
qualquer invasão que podia succeder, e passando
ao Rio Grande ficar ali de guarnição até segurar
os moradores delle, e indo ao Seara domar o
gentio que inquietava aquelle povo, e ultima-
mente nas marchas que se fizeram pelo Sertão
assolar, e intimidar as nações dos Gentios, ma-
tando, e captivando muitos, e tornando aos Pai-
mares buscar negros levantados executar nelles
o mesmo castigo em que entrou um Irmão do Rei
que era toda a. nossa inquietação padecendo nes-
tas jornadas, grandes fomes, e trabalhos, e pro-
cedendo sempre com muito valor, e zelo; e por
esperar delle que da mesma maneira me servirá
daqui em diante cm tudo o de. que for encarrega-
do conforme a confiança que faço de sua pessoa.
Hei por bem fazer-lhe mercê do Posto de Capi-
tão da Capitania do Seara para que o sirva por
tempo de três annos com o qual haverá o soldo
que lhe tocar, e gosará de todas as honras, pri-
vilegios, isenções, franquezas, e liberdades que
em razão do dito posto lhe tocarem. Pelo que
mando ao meu Governador das Capitanias de
Pernambuco lhe dê a posse da dita Capitania, e
lha deixe servir, e exercitar pelo. dito tempo de
três annos, e haver o dito soldo; e o dito Sebas-
tião de Sá me fará por ella preito, menagem nas
mãos do dito meu Governador, que cumprirá
com as obrigações do dito posto de que se fará
assento nas costas desta Carta que por firmeza
de tudo lhe mandei passar por mim assignada, e
sellada com o sello grande de minhas armas,e se
passou por duas vias, e pagou de novo direito
doze mil reis que se carregaram em receita ao



'•¦'. ¦¦¦¦! 
¦¦

— 380 —

Thesoureiro Pedro Soares a folhas duzentas e
trinta, e a outra tanta quantia deu fiança no li-
vro dellas a folhas cento, e quarenta e cinco. Da-
da na cidade de Lisboa aos sete dias de Maio.
Manuel Pinheiro da Fonseca a fez. Anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
seiscentos e setenta e oito. O Secretario Manuel
Barreto de São Payo o fiz escrever. Príncipe.
Sello. Conde de Vai de Reis Presidente. Primei-
ra via. Por resolução de Sua Alteza de vinte e
nove de Abril de seiscentos e oito em consulta do
Conselho Ultramarino do primeiro do mesmo
mez, e anno. Pagou quatro mil reis, e aos Offi-
ciaes quinhentos e vinte e quatro reis. Lisboa
vinte' e oito de Maio de mil seiscentos e setenta
e oito. Dom Sebastião Maldonado. Registada na
Chaiicellaria-mor da Corte e Reino em o livro
dos Officios, e mercês a folhas duzentas, e deze-
nove. Manuel' da Rocha digo Manuel da Rosa
Prego. Registada no livro quinto dos Registos
da Secretaria deste Governo de Pernambuco a
folhas noventa e cinco. Recife treze de Maio dê
seiscentos e setenta e nove. Antônio Coelho
Guerreiro. Registada nos livros de Officios da
Secretaria do Conselho Ultramarino á folhas
sessenta e oito. Manuel Barreto de São Payo.Despacho do Goevrnador de Pernambuco. Cum-
pra-se como Sua Alteza que Deus Guarde man-da e registe-se nos livros da Secretaria deste Go-verno^e nas mais partes a que tocar. Bahia trezede Maio de seiscentos setenta e nove. Ayres deSouza de Castro. Despacho do Provedor da mes-ma Capitania. Cumpra-se, e registe-se na forma

que Sua Alteza manda. Recife treze de Maio deseiscentos e setenta e nove. Leonel Gomes. Nolivro dos preitos e homenagens desta Secreta-
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ria fica feito, ao Capitão Sebastião de Sá termo
da Fortaleza, e Governo do Seara que assignou
na forma do Regimento a folhas sessenta e nove.
Recife vinte e um de Julho de seiscentos setenta
e nove. Antônio Coelho Guerreiro. Despacho do
Governo Geral. Cumpra-se como Sua Alteza
manda e registe-se nos livros da Secretaria do
Estado, e nos mais a que.tocar. Bahia onze de
Fevereiro de mil seiscentos, e oitenta e um. Ro-
que da Costa Barreto. Registada nos livros da
Secretaria do Estado do Brasil a que toca a fo-
lhas cento, e vinte três. Bahia doze de Fevereiro
de mil seiscentos e oitenta e um. Bernardo Viei-
ra Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Regis-
te-se nos livros a que toca. Bahia, e Fevereiro
quatorze de mil seiscentos e oitenta e um. Anto-
nio Lopes ele Ulhôa. Antônio Lopes o registou
em dito dia mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de uma Carta Patente de Sua
Alteza por que confirma ao Padre André
Parvi de Brito no cargo de Capellão=mor do
Terço do Mestre de Campo Pedro Gomes
desta Praça.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves claquem, e dalém-mar
em África de Guiné, e da Conquista Navegação
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da In-
dia etc. Como Regente, e Governador dos ditos
Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta Mi-
nha Carta Patente virem que tendo respeito ao
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Padre André Parvi de Brito clérigo do habito de
São Pedro ser provido pelo Mestre de Campo
Geral do Estado do Brasil Roque da Costa Bar-
reto no cargo de Capellãc-mor do Terço do Mes-
tre de Campo Pedro Gomes um dos que assistem
de guarnição na cidade da Bahia por elle o apre-
sentar, em razão do dito Mestre de Campo Ge-
ral (em virtude da carta que lhe mandei escrever
em sete de Fevereiro do presente anno) haver
deposto do mesmo cargo ao Padre Belchior da
Costa por faltar a suas obrigações; E por espe-
rar do dito André Parvi de Brito que em tudo o
que lhe tocar do serviço de Deus, e meu corres-
pondera á confiança que faço de seu procedimen-
te. Hei por bem e me praz de lhe fazer mercê
consignar-lhe o dito cargo de Capellão-mor do
Terço do Mestre de Campo Pedro Gomes com o
qual haverá o soldo que lhe tocar e gosará ele to-
das as honras, graças, privilégios, e liberdades
que lhe tocarem e são concedidas aos mais Ca-
pellães-mores dos Terços dos meus Exércitos.
Pelo que mando ao dito Mestre de Campo Geral
do Estado do Brasil a cujo cargo está o governo
delle, e ao Mestre de Campo Pedro Gomes co-
nheçam ao dito André Parvi de Brito por Capei-
lãc-mor do dito Terço, e o deixem servir, e exer-
citar debaixo da posse e juramento que se lhe deu
do dito cargo. E por firmeza de tudo lhe mandei
passar esta Carta por mim assignada, e sellada
com o. sello grande de minhas armas, a qual se
cumprirá muito inteiramente como nella se con-
tem, sem duvida alguma, e se passou por duas
vias. Dada na cidade de Lisboa aos vinte e três
dias do mez Manuel Pinheiro da Fonseca a fez
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil seiscentos, e oitenta. O Secretario

í.
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André Lopes da Lavra a fiz escrever. Principe.
Sello. Conde de Vai de Reis Presidente. Terceira
via. Por despacho do Conselho Ultramarino de
dezesete de Outubro de mil seiscentos, e oitenta.
Pagcu dez reis por ser via. Lisboa cinco de No-
vembro de mil seiscentos e oitenta. Dom Sebas-
tião Maldonado. Registada nos livros de Offi-
cios da Secretaria do Conselho Ultramarino a fo-
lhass Cento, e setenta. Lisboa o primeiro de No-
vembro de mil seiscentos, e oitenta. André Lopes
da Lavra. Registada na Chancellaria-mor da
Corte e Reino no livro de Officios, e mercês a fo-
lhas cento, e setenta. Lisboa o primeiro de No-
vembro de mil seiscentos e oitenta. Innocencio
Corrêa de Moura. Cumpra-se como Sua- Alteza
manda, e registe-se nos livros da Secretaria do
Estado, e nos mais a que tocar. Bahia cinco de
Fevereiro de mil seiscentos, e oitenta e .um. Ro-
que da Costa Barreto. Registada no livro segun-
do dos Registos da Secretaria do Estado do Bra-
sil a que toca a folhas cento, e vinte e uma. Ba-
hia seis de Fevereiro de mil seiscentos e oitenta
e um. Bernardo Vieira Ravasco. Registe-se nos
livros a que toca. Bahia e Fevereiro vinte dois de
mil seiscentos, e oitenta e um. Antônio Lopes
de Ulhôa. Registou-se no mesmo dia.

i ?

João Dias da Costa
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Registo da Provisão por que foi provido
Pedro da Costa Faleiro nò cargo de Prove=
dor da Fazenda Real da Capitania do Rio
Grande.

-. Roque ela Costa Barreto do Conselho de Sua
Alteza etc. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havenelo respeito ao que por parte de Pe-
dro Faleiro se me enviou a representar por sua
petição acerca de se lhe haver acabado o tempo
da Provisão por que servia o cargo de Provedor
da Fazenda Real da Capitania elo Riô Grande
pedindc-me lhe concedesse outra para continuar
na mesma forma que o fazia; e visto o que cons-
tou sobre este particular; esperando delle que
nas obrigações que lhe tocarem se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o prover (como pela pre-
sente faço) da serventia do dito cargo por tempo
de um anno, emquanto Sua Alteza o houver as-
sim por bem, e eu não ordenar outra çousa, e
com elie haverá o ordenado (se o tiver) e todos
os mais proes, e precalços que direitamente lhe
pertencerem, e costumavam gosar seus anteces-
sores. Pelo que ordeno ao Capitão-mor da dita
Capitania o deixe exercitar digo o deixe exercer
debaixo da mesma posse, e juramento que tem
dado. Para firmeza do que lhe mandei pas-
sar a presente sUb meu signal e sello de mi-
nhas armas a qual se registará nos livros da
Secretaria do Estado e nos mais a que tocar,
e se guardará, e cumprirá tão pontual, e in-
teiramente como nella se contém, sem duivda
embargo, nem contradição alguma: constando
haver primeiro depositado na mão do Almoxari-
fe daquella Capitania o que desta dever á meia
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annata, que o dito Provedor da Fazenda fará re-
metter todos cs annos ao Thesoureiro Geral do
Estado com as mais que na dita Capitania se pa-
garem de que se enviará certidão do Escrivão do
Thesouro para despesa do Almoxarife a que fo-
rem encarregadas. Antônio Garcia a fez nesta ei-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos em
os vinte e um dias do mez de Fevereiro Anno de
mil e seiscentos e oitenta e um. Bernardo Viei-
ra Ravasco o fiz escrever. Roque da Costa Bar-
reto. Sello. Registada no livro sexto dos Regis-
tos da Secretaria do Estado do Brasil a que toca
a folhas quarenta verso. Bahia vinte um de Fe-
vereiro de mil seiscentos e oitenta e um. Ravas-
co. Registe-se nos livros a que toca. Bahia e Fe-
vereiro vinte e dois de mil seiscentos e oitenta e
um. Antônio Lopes de Ulhôa. Registou-se em
vinte cinco do dito mez e anno.

João Dias da Costa

Registo do Alvará por que Sua Alteza
fez mercê dos officios de Physico=mor, e
Cirurgião=mor do Estado do Brasil ao Dou=
ter Francisco Vás Cabral.

Eu El-Rei faço saber aos que este Alva-
rá virem que havendo despeito ao que na petição
atrás escripta diz o licenciado Francisco Vás
Cabral Physico, e morador nesta cidade de Lis-
boa que ora vae servir de medico á cidade da
Bahia do Estado do Brasil, acerca de poder exer-
citar os Officios de Physico-mor no dito Estado,
e visto as causas que allega, e o consentimento
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do Physico-mor, e Cirurgião-mor deste Reino.
Hei por bem e me praz que elle possa fazer as
diligencias que teçam aos cargos do dito Physico-
mor, e Cirurgião-mor no Estado do Brasil con-
forme aos Regimentos dos ditos cargos o que
fará emquanto residir no Brasil e et* não man-
dar o contrario, e pagou da meia annata ao The-
soureiro Geral dellas quatrocentos reis por des-

pacho do commissario da meia annata por ave-
riguar não ter ordenado com os ditos cargos
nem emolumentos alguns, os quaes lhe foram
carregados a folhas quatrocentas e trinta, e cin-
co verso do livro do seu recebimento como se
viu por certidão do Escrivão de sua receita. Pelo
que mando ao Governador Geral do dito Estado
do Brasil Ouvidor Geral, e mais justiças a que o
conhecimento disto pertencer cumpram, e guar-
dem este Alvará como nelle se contém o qual
me praz que valha tenha força, e vigor posto que
seu effeito haja de durar mais de um anno; sem
embargo da Ordenação elo livro segundo^ titulo
quarenta em contrario. Francisco o fez (sic) em
Lisboa aos vinte, e oito de Março de seiscentos,
e trinta e quatro. Antônio Sanches Farinha o
fez escrever. Dom Diogo de Castro. O Conde ele
Santa Cruz. Ha Vossa Magestade por bem que
o Licenciado Francisco Vás Cabral Physico que
ora vae por medico ao Estado do Brasil possa
exercitar os Officios de Physico-mor, e Cirur-
gião-mor no dito Estado conforme os Regimen-
tos dos ditos cargos, e pagou a meia annata na
maneira acima declarada. Para Vossa Mages-
tade ver. Por consulta do Governo de vinte e
quatro de Março de seiscentos e trinta e quatro.
Senhor. Diz o Licenciado Francisco^ Vás Ca-
bral Physico-mor nesta cidade de Lisboa que
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elle está concertado com o Bispo, e Governador
para ir assistir ao Brasil na cidade da Bahia, e
os moradores da dita escreveram muitas cartas
pedindo Medico manifestando o grande aperto
em que estavam, e porque elle supplicante tem
as partes que nesta Corte são notórias assim nas
letras, como nas qualidades de sua pessoa, e
outrosim ter servido a Vossa Magestade nas
jornadas em que arribou com Dom Francisco
Mascarenhas indo por Physico-mor para as par-
tes da índia. Pede a Vossa Magestade não en-
centrando o direito do Physico-mor deste Reino
lhe mande passar Provisão para poder fazer of-
fieio de Physico-mor, e Cirurgião-mor no Es-
tado cio Brasil. E receberá mercê. Visto o grande
serviço que faz a Deus, e a Vossa Magestade.
André Velho da Fonseca. Pagou quinhentos, e
quarenta reis em Lisboa a vinte e oito de Março
de mil seiscentos e trinta e quatro annos, e assim
duzentos, e vinte e quatro reis. Miguel Maldo-
nado. Registado na Chancella ia a folhas cento,
e oitenta e duas. Belchior Pereira. O qual trás-
lado de Provisão de Sua Magestade eu Ruy de
Carvalho Pinheiro Escrivão da Câmara desta ei-
dade do Salvador fiz trasladar da própria que
tornei á parte a que me reporto e a concertei
com o official commigo abaixo assignado, e vae
sem cousa que duvida faça hoje vinte dias do
mez de Julho de mil seiscentos e trinta e quatro.
Ruy de Carvalho Pinheiro. O qual traslado de
Provisão de Sua Alteza Eu João de Couros Car-
neiro fiz trasladar do livro dos Registos a que
me reporto corri, e concertei subscrevi, e assi-

gnei na Bahia, e Câmara doze de Março de mil
seiscentos, e oitenta e ura anno. João de Couros
Carneiro. Concertada por mim Escrivão da Ca-
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mara. João de Couros Carneiro. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se esta Provisão. Bahia,
e, Março vinte quatro de mil seiscentos e oi-
tenta e um. de Ulhôa. O qual valerá digo O qual
Alvará se registou aqui de um traslado authen-
tico que me deu o Provedor-mor da Fazenda o
Capitão Antônio Lopes de Ulhôa a quem o tor-
nei, e a elle me reporto. Antônio Lopes o regis-
tou. Bahia dito dia acima.

João Dias da Costa

Registo de uma Provisão da serventia
do Officio de Meirinho da Correição provi=
do em Domingos Ravasco por tempo de um
anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a estar vaga a
serventia do Officio de Meirinho da Correição
desta Cidade por fallecimento de Duarte de Mel-
lo. de Vaseoneellos seu Proprietário, e convir
provel-a em pessoa de sufficiencia, e partes, e
concorrerem estas na de Dionysio Ravasco espe-
ranclo delle que nas obrigações que lhe tocarem
se haverá muito conforme â confiança que faço
de seu procedimento. Hei por bem cie o prover
(como pela presente faço) da serventia do dito
Officio por tempo de um anno emquanto Sua
Alteza o houver assim por bem, ou eu não orde-
nar outra cousa, e com elle haverá o ordenado
(se o^ tiver) e todos os mais proes, e precalços
que direitamente lhe pertencerem, e costumavam
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gosar seus antecessores. Pelo que Ordeno ao
Doutor Francisco de Puga Pinto, e Antas Ou-
vidor Geral do Crime deste Estado lhe dê a pos-se, e juramento na forma costumada, de que se
fará assento nas costas desta que para firme-
za de tudo lhe mandei passar sub meu signal, e
sello de minhas armas a qual se registará nos li-
vros da Secretaria deste Estado, e nos da Fazen-
da Real delle, e se cumprirá digo delle, e se guar-dará, e cumprirá tão pontual, e inteiramente,
como nella se contém sem duvida embargo, nem
contradição alguma, constando haver primeiro
pago o que desta dever á meia annata. Antônio
Garcia a fez nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos em os vinte e nove dias do mez
de Março de mil seiscentos, e oitenta e um. Ber-
nardo Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da
Costa Barreto. Sello. Registada no livro-sexto
dos Registos da Secretaria do Estado do Brasil
a que toca a folhas quarenta e três verso. Bahia
vinte e nove de Março de mil e seiscentos, e oi-
tenta e um. Ravasco. A folhas duzentas e sete
verso do livro da receita viva que serve de meias
annatas com o Thesoureiro Geral deste Estado
Francisco da Costa Azere lhe ficam carregados
por mim Escrivão de seu cargo vinte mil, e qua-
trocentcs reis. Bahia vinte e nove de Março de
seiscentos, e oitenta e um. Estevão Rodrigues
do Porto, Tomou posse, e juramento em vinte e
nove de Março de mil seiscentos, e oitenta e um
Estevão Rodrigues do Porto. Tomou posse, e„ "
juramento em vinte e nove de Março de mil
seiscentos, e oitenta e um que lhe deu o Doutor
Francisco de Puga Pinto, e Antas Ouvidor Ge-
ral. do Crime, como consta do termo que está
nas costas da própria Provisão feito pelo Escrir
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vão do dito Ouvidor Geral dó Crime em que está
assignado, e ao provido Dionysio Ravasco. Des-
pacho do Provedor-mor. Registe-se nos livros da
Fazenda, e se forme seu assento. Bahia e Março
ultimo de mil seiscentos e oitenta e um. Antonio
Lopes de Ulhôa. Registou-se no mesmo dia.

João Dias da Costa

Registo do Alvará por que Sua Alteza
ha por bem que João Gomes de Carvalho
tendo dois annos de serviço possa occupar o
posto de Alferes.

Eu o Príncipe como Regente e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que este meu Alvará virem que tendo res-
peito a João Gomes de Carvalho me estar ser-
vindo na Praça da Bahia onde o querem fazer
Alferes de uma Companhia de Infantaria do
Terço do Mestre de Campo Álvaro de Azevedo,
e lhe faltarem três annos de serviço para os que
dispõe o Regimento, e por ser filho de Thomé
Gomes de Carvalho que morreu em meu serviço.
Hei por bem dispensar com o dito João Gomes
de Carvalho, que tendo dois annos possa occupar
o Posto de Alferes. Pelo que mando ao Mestre
de Campo General do Estado do Brasil a cujo
cargo está o goverino delle, e aos mais Minis-
tros, e pessoas a que tocar, cumpram, e guardem
este Alvará, e o façam cumprir, e guardar intei-
ramente como nelle se contém, sem duvida ai-
guma o qual valerá como Carta sem embargo da
Ordenação do livro segundo titulo quarenta em
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contrario; e se passou por duas vias, e pagou de
novo direito nada pelo não dever, como constou
por certidão dos Officiaes delle. Manuel Pinheí-
ro da Fonseca o fez em Lisboa a dez de Dezembro
de seiscentos, e oitenta. O Secretario André Lo-
pes da Lavra o fiz escrever. Príncipe. Por reso-
lução de Sua Alteza de vinte e sete de Março de
seiscentos, e oitenta em consulta do Conselho
Ultramarino de vinte e dois do dito mez, e anno.
Pagou quinhentos, e quarenta reis, e aos Offi-
ciaes trezentos, e quatorze reis. Lisboa nove de
Dezembro de seiscentos, e oitenta. Dom Sebas-
tião Maldonado. Registada nos livros da Secre-
taria do Conselho Ultramarino a folhas duzen-
tas, ecincoenta e três verso em Lisboa dezenove
ele Dezembrc de seiscentos e oitenta. André Lo-
pes da Lavra. Despacho do Governador. Cum-
pra-se como Sua Alteza manda, e registe-se nos
livros da Secretaria do Estado, e nos mais a que
tocar. Bahia cinco de Abril de mil seiscentos, e
oitenta e um. Roque da Costa Barreto. Regista-
da no livro segundo dos Registos da Secretaria
do Estado do Brasil a que toca a folhas cento, e
vinte e quatro verso. Bahia nove de Abril de mil
seiscentos e oitenta e um. Bernardo Vieira Ra-
vasco. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-se, e
registe-se, e note-se em seu assento. Bahia cin-
co de Abril de mil seiscentos, e oitenta e um. An-
tonio Lopes o registou em dito dia.

João Dias da Costa



-392

Registo de um Alvará por que Sua Ai=
teza manda que o Provedor=mor e Officiaes,
e mais pessoas das Alfândegas desta cidade
conheçam as pessoas que tiverem poder dos
Rendeiros do Sabão para os deixarem pôr
em arrecadação, e beneficiar o dito sabão.

Eu o Príncipe Faço saber aos que este Al-
vara virem que havendo respeito a que se me
representou por parte de Luis Gonçalves de
Macedo, e Francisco Lopes Laguna a quem fui
servido fazer arrendamento assim das saboarias
de Trás os Montes, Porto, e Entre Douro, e Mi-
nho, como das da Beira, Almada, portos do Bra-
sil e Conquistas do Ultramar, e na forma do dito
arrendamento me pedem lhe mande passar este
Alvará, e as mais ordens que forem necessárias
para o dito effeito. O que visto hei por bem, e
mando ao Provedor-mor, e a todos os Officiaes
das Alfândegas da Cidade da Bahia, e ás mais a
que o conhecimento pertencer conheçam a pes-soa, ou pessoas que tiverem poder dos ditos Luis
Gonçalves de Macedo, e Francisco Lopes La-
guna por rendeiros das ditas saboarias, e lhas
deixem pôr na arrecadação beneficiar, e fabricar,
e conduzir o dito sabão para as partes onde di-
reitamente lhe pertencerem deixando-os ven-
der beneficiar, e arrecadar, não consentindo queoutrem mais o vendam, nem o despachem, antes
o hajam por fazenda, e perdida para os ditos
rendeiros procedendo contra as pessoas que o le-
varem, e o sabão que se achar o tomarão por
perdido desde o primeiro de Janeiro do anno quevem de mil seiscentos, e oitenta e um que foi o
em que o venderam riolãl tempo dar o proce-dido delle aos ditos rendeiros, ou a seus procu-
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radores, o que tudo cumpram digo o que tudo
cumprirão, e guardarão como neste Alvará se
contém sem haver duvida, nem embargo algum.
E encommendo ao Governador do Estado do Bra-
sil digo ao Governador da Cidade da Bahia faça
assim daiLa^execUção este meu Alvará que não
passará pela Chancellaria. Francisco Rabello
o fez em Lisboa aos vinte de Setembro de mil
seiscentos e oitenta. Sebastião da Costa a fez
escrever. Princine. Por despacho ela Junta de de-
zoito de Setembro de mil seiscentos, e oitenta.
Carlos Cardoso Godinho. Belchior do Rego de
Andrade. Registado a folhas cento e dez/oito
verso. Cumpra-se como Sua Alteza manda, e
registe-se nos livros cia Secretaria do Estado, e
nos mais a que tocar. Bahia dez de Abril ele mil
seiscentos e oitenta e um. Roque da Costa Bar-
reto. Registada no livro segundo dos Registos
da Secretaria elo Estado do Brasil a que toca a
folhas cento e vinte e quatro verso. Bahia dez
ele Abril de mil seiscentos e oitenta e um. Ber-
nardo Vieira Ravasco. Despache elo Provedor-
mor; Registe-se-nos livros a que toca. Bahia, e
Abril doze de mil e setecentos digo'e Abril doze
ele mil seiscentos e Oitenta e um. Antônio Lopes
de Ulhôa. Registou-se no mesmo dia.

*.

João Dias dá Costa

(A* margem): A procuração que acompa-
nhou esta Provisão em fronte está registada
a fls.
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Registo de um Alvará de Sua Alteza
por que concedeu licença ao Chanceller João
Castelino de Freitas para que se possa ir
curar ao Reino ficando vencendo seu or=
denado. ,

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal» e Algarves. Faço saber
aos que este Alvará virem que havendo respeito
ao que me representou por sua petição o Doutor
João Castelino de Freitas Chanceller da Relação
do Estado do Brasil acerca de que depois de che-
gar a elle ter uma grave doença e no decurso
delia lhe dar um accidente.de ar de paralysia que
lhe tolheu todo o corpo, e de maneira que o teve
nove mezes de cama impedido de ambos os bra-
ços, e mãos por cuja causa o Governador lhe
concedera assignar com carrilho havendo-se
com elle exgotado todos os remédios, e ultima-
mente lhe appjicar os das Caldas, e para poder
tratar delle me pedia lhe fizesse mercê conceder
licença para se poder embarcar na primeira fro-
ta, e visto seu requerimento, e o que cm razão
delle me foi presente. Hei por bem fazer-lhe
mercê da licença para que se possa ausentar da
dita Relação, e embarcar-se na primeira frota
para o Reino a tratar do remédio das Caldas
em cujo tempo vencerá seu ordenado. E mando
ao Governador do Estado do Brasil, ou a quem
seu cargo servir que nesta conformidade o deixe
embarcar para o dito effeito, e cumpra, e guar-
de, e faça inteiramente cumprir, e guardar este
Alvará como nelle se contém digo como nelle
contém, e pagou de novos direitos quinhentos, e
quarenta reis que foram carregados ao Thesou-
reiro delles em seu livro de receita a folhas cen-
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to, e setenta, e valerá posto que seu effeito haja
de durar mais de um anno, sem embargo da Or-
denação do livro segundo titulo quarenta em
contrario. Manuel da Silva Colaço a fez em Lis-
boa a nove de Dezembro de seiscentos e oiten-
ta; de feitio nada, e este se passou por tres vias
uma só terá effeito. Francisco Galvão a fez es-
crever. Príncipe. Segunda via. Por resolução de
Sua Alteza de vinte e sete de Novembro de seis-
centos, e oitenta em consulta do Conselho UI-
tramarino de vinte e dois do mesmo. João de
Roxas e Azevedo. Belchior do Rego, e Andrada.
A mim nada. Luis de Oliveira da Costa. Pagou
dez reis por ser via. Lisboa quatorze de Dezem-
bro de seiscentos, e oitenta. Dom Sebastião Mal-
donado. Registado na Chancellaria-mor do Rei-
no, e Corte nc livro de Officios, e mercês a fo-
lhas trinta. Manuel da Rosa Rego. Despacho do
Governador. Cumpra-se como Sua Alteza man-
da, e registe-se nos livros da Secretaria do Es-
tado, e nos mais a que tocar. Bahia quinze de
Abril de mil seiscentos, e oitenta e um. Roque da
Costa Barreto. Registado no livro segundo dos
Registos da Secretaria do Estado do Brasil a
que toca a folhas duzentas, e vinte cinco. Bahia
quinze de Abril de seiscentos, e oitenta e um.
Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do Prove-
dor-mor. Registe-se nos livros a que toca, e se
sente em seu digo a que toca, e se note em seu
assento. Bahia, e Abril dezeseis de mil seiscen-
tos e oitenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa. Re-
gistou-se no mesmo dia.

João Dias da Costa
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Registo de um Alvará de Sua Alteza
por que concedeu licença ao Chanceller João
Castelino de Freitas para que se possa ir
curar ao Reino ficando vencendo seu or=
denado.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
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ços, e mãos por cuja causa o Governador lhe
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com elle exgotaelo todos os remédios, e ultima-
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licença para se poder embarcar na primeira fro-
ta, e visto seu requerimento, e o que cm razão
delle me foi presente. Hei por bem fazer-lhe
mercê ela licença para que se possa ausentar da
dita Relação, e embarcar-se na primeira frota
para o Reino a tratar do remédio das Caldas
em cujo tempo vencerá seu ordenado. E mando
ao Governador do Estado do Brasil, ou a quem
seu cargo servir que nesta conformidade o deixe
embarcar para o dito effeito, e cumpra, e guar-
de, e faça inteiramente cumprir, e guardar este
Alvará como nelle se contém digo como nelle
contém, e pagou de novos direitos quinhentos, e
quarenta reis que foram carregados ao Thesou-
reiro delles em seu livro de receita a folhas cen-
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to, e setenta, e valerá posto que seu effeito haja
de durar mais de um anno, sem embargo da Or-
denação do livro segundo titulo quarenta em
contrário. Manuel da Silva Colaço a fez em Lis-
boa a nove de Dezembro de seiscentos e oitem
ta; de feitio nada, e este se passou por três vias
uma só terá effeito. Francisco Galvão a fez es-
crever. Príncipe. Segunda via. Por resolução de
Stia Alteza de vinte e sete de Novembro de seis-
centos, e oitenta em consulta do Conselho Ul-
tramarino de vinte e dois do mesmo. João de
Roxas e Azevedo. Belchior do Rego, e Andrada.
A mim nada. Luis de Oliveira da Costa. Pagou
dez reis por ser via. Lisboa quatorze de Dezem-
bro de seiscentos;.. e oitenta. Dom Sebastião Mal-
donado. Registado na Chancellaria-mor do Rei-
no, e Corte nc livro de Officios, e mercês a fo-
lhas trinta. Manuel da Rosa Rego. Despacho do
Governador. Cumpra-se como Sua Alteza man-
da, e registe-se nos livros da Secretaria do Es-
tado, e nos mais a que tocar. Bahia quinze de
Abril de mil seiscentos, e oitenta e um. Roque da
Cesta Barreto. Registado no livro segundo dos
Registos da Secretaria do Estado do Brasil a
eme toca a folhas duzentas, e vinte cinco. Bahia
quinze de Abril de seiscentos, e oitenta e um.
Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do Prove-
dor-mor. Registe-se nos livros a que toca, e se
sente em seu digo a que toca, e se note em seu
assento. Bahia, e Abril dezeseis de mil seiscen-
tos e oitenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa. Re-
gistou-se no mesmo dia.

João Dias da Costa
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Registo de um Alvará de Sua Alteza
por que concede a Francisco Gil de Araújo
para que possa nomear um Loco=Tenente.

v\~

Eu o Príncipe como Regente e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço saber
aos que esta Provisão virem que tendo respeito
ao que me representou Francisco Gil de Arau-
jo Donatário da Capitania do Espirito Santo em
razão ela perda mui considerável que tem na as-
sistencia daquella Capitania por estar fora da
Bahia onde tem a sua fazenda, e esta em sua
ausência não ter aquella administrção conve-
niente, e a me pedir lhe concedesse que pudesse
nomear um Loco-Tenente que aponta com ad-
vertencia que as nomeações que daqui em diante
fizer sejam na forma do estylo. Pelo que mando
ao meu Governador do Estado do Brasil Mi-
nistros, e mais pessoas a que tocar cumpram,
e guardem esta Provisão como nella se contém,
sem duvida alguma a qual valerá como Carta
sem embargo da Ordenação do livro segundo ti-
ttilo quarenta em centrado e se passou por duas
vias. Manuel Felipe ela Silva a fez em Lisboa a
vinte e um de faneiro de seiscentos e oitenta e
um. O Secretario André Lopes da Lavra a fiz
escrever. Príncipe. O Conde ele Vai de Reis Pre-
sidente. Primeira via. Por resolução ele Sua Al-
teza de dezenove de Janeiro de mu seiscentos
e oitenta e um em consulta do Conselho Ultra-
marmo de dezoito do mesmo mez e anno. Regis-
tado nos livros ela Secretaria do Conselho Ultra-
marino a folhas duzentas, e cincoenta e sete em
Lisboa vinte quatro de Janeiro de seiscentos, e
oitenta e um. André Lopes da Lavra. Cumpra-
se como Sua Alteza manda, e registe-se nos li-
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vros da Secretaria do Estado do Brasil digo do
Estado, e nos mais a que tocar. Bahia vinte e um
de Abril de mil seiscentos, e oitenta e um. Ro-
que da Costa Barreto. Registado no livro segun-
do dos Registos da Secretaria do Estado do Bra-
sil a que toca a folhas duzentas, e vinte seis.
Bahia vinte um de Abril de mil seiscentos, e
oitenta e um. Bernardo Vieira Ravasco. Regis-
te-se nos livros da Fazenda a que toca. Bahia
e Abril vinte e dois de mií seiscentos e oitenta e
um. Antônio Lopes de Ulhôa. Registou-se no
mesmo dia.

João Dias da Costa

Registo do Alvará de Provisão digo do
Alvará de Procuração da Princeza por que
faz seus procuradores a Manuel Luis Cam=
pos, e Francisco de Lima.

Eu a Princeza faço saber aos que este Al-
vara virem que hayendo respeito a boa infor-
mação que me foi dada do procedimento verda-
de, e intelligencia, e mais partes que concorrem
na pessoa de Manuel Luis de Campos vizinho da
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
do Estado do Brasil, e confiando delle que no de
que o encarregar me servirá a minha satisfação.
Hei por bem de o nomear por meu Procurador
do dito Estado para a cobrança, e conducção das
quinhentas arrobas de assucar do meu Alvitre
cada anno, e de tudo o mais que no dito Estado
se offerecer assim ao presente como ao diante
requerendo judicial, e extrajudicialmente tudo o
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que convier a bem de Minha Fazenda para me-
lhor cobrança, e arrecadação, e conducção delia
assim ante o Governador, e Capitão Geral do di-
to Estado como de quaesquer Ministros a que to-
car o expediente des negócios que pertencerem
a Minha Fazenda: porque para isso lhe coive-
do os poderes necessários, e por ausência do di-
to Manuel Luis Campos usará deste Alvará de
Procuração, e poderes delle Francisco de Lima
de que tenho igual informação, e mando a to-
dos os Ministros, e officiaes de Justiça, e Fa-
zenda maiores e menores, cumpram, e guardem
este Alvará como nelle se contém que não pas-
sara pela Chancellaria. Domingos de Barros o
fez em Lisboa a vinte e dois de Março de seis-
centos, e oitenta e um. Princeza. Alvará de pro-
curação a Manuel Luis Campos vizinho da Bahia
de Todos os Santos no Estado do Brasil ausen-
te a Francisco de Lima para a cobrança das qui-
nhentas arrobas de assucar do Alvitre de Vossa
Alteza, e para o mais que se offerecer naquelle
Estado tocante á Fazenda de Vossa Alteza na
maneira achua. Para Vossa Alteza ver. Regis-
tado a folhas cento, e sessenta e duas verso.
Cumpra-se como a Princeza Nossa Senhora
manda, e registe-se nos livros da Secretaria do
Estado, e nos mais a que tocar. Bahia cinco de
Maio de mil e seiscentos. oitenta e um. Roque
da Costa Barreto. Registada no livro segundo
dos Registos da Secretaria do Estado do Brasl
a que toca a folhas duzentas, e vinte e sete.
Bahia cinco de Maio de mil seiscentos oitenta e
um. Bernardo Vieira Ravasco. Despacho do Pro-
vedor-mor. Registe-se nos livros da Fazenda a
que toca. Bahia e Maio seis de mil seiscentos, e
oitenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa. Panta-
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leão Freire, o registou em o mesmo dia mez, e
anno. acima.

João Dias da Costa

Registo da Carta patente por que Sua
Alteza fez mercê a João Gomes Pereira do
Posto de Capitão de Infantaria, que vagou
por entretenimento de Pedro da Rocha das
do Terço do Mestre de Campo Álvaro de
Azevedo.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém-mar
em África de Guiné da Conquista Navegação,
Commercio de Ethippia, Arábia, ¦ Pérsia, e da In-
dia etc. Como Regente, e Governador dos ditos
Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta
Minha Carta Patente virem que tendo respeito
aos serviços de João Gomes Pereira continua-
dos por espaço de trinta, e cinco annos, três me-
zes, e onze dias, effectivos em praça de soldado,
Alferes, Ajudante Supra, e de numero desde o
anno de seiscentos, e quarenta e dois nas guar-
ras deste Reino onde se achou no rendimento da
Villa de Valverde, e marcha que se fez a Bada-
jós; no rendimento de Alconchel expugnação de
Villa nova delfresno, e assolação de Figueira de
Vigos, nas entradas que se fizeram a Alentejo,
e assalto que se deu no encontro que se teve na
mesma campanha com nove tropas do inimigo
em que se pelejou até se retirarem indo a nossa
gente em seu alcance meia légua; na marcha
que o nosso exercito fez á Villa de Albuquerque;
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na expugnação e queima de Vilar dei Rey, e
Martinete; na bateria que se oppoz digo na ba-
teria que se poz á Villa de Montijo até se ren-
der; na batalha que naquelles campos teve o
nosso exercito com o elo Inimigo, pelejando qua-
tro horas até se alcançar a victoria na entrada
que se fez a Villa de Mombrilo, e lugar de Ba-
nhavires; no enccntro que se teve com duas
Companhias de Infantaria que o pretenderam
impedir, ficando muitos mortos, e prisioneiros
o cabo com noventa soldados; na peleja que liou-
ve com trezentos cavallcs do inimigo por espaço
de três léguas até se retirar com muita perda, e
depois desembarcar aqui em uma Armada da
costa, o fazer tão bem na Náu Santa Catharina
que o anno de seiscentos quarenta e oito passou
á índia a qual perdeu o leme no Cabo de Boa
Esperança, e tornando ao porto da Bahia pele-
ja naqueíla barra com quatro Naus do Inimigo
até ficar de todo destroçada a dita Náu, e se re-
colher no mesmo porto com morte de muita gen-
te, e ficando ali servindo o dito João Gomes Pe-
reira sahir em uma Esquadra, que por ordem do
Governador do Estado oxConde ele Attouguia
foi investir algumas embarcações que andavam
sobre aquella costa, e pelejando com duas se ren-
der um Patacho havendo-se como honrado sol-
dado; e na jornada que fez á Serra de Arabo a
descobrir as Aldeias do Gentio Bárbaro padecer
nellas muitas fomes, e trabalhos, e actualmente
estar servindo, e exercitando o dito Posto dc
Ajudante com muita satisfação; E por esperar
delle que da mesma maneira me servirá daqui
em diante em tudo o de que for encarregado de
meu serviço conforme a confiança que faço de
sua pessoa. Hei por bem de lhe fazer mercê do
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Posto de Capitão de Infantaria que na cidade
da Bahia vagou por entretenimento de Pedro da
Rocha uma das do Terço de Mestre de Campo
Álvaro ele Azevedo com o qual posto haverá o
soldo que lhe tocar, que lhe será pago na forma
ele Minhas Ordens, e gosará de todas as hon-
res, privilegies, liberdades, isenções, e franque-
zas que.em razão delle lhe tocarem. Pelo que
mando ao meu Mestre de Campo Geral do Es-
tado do Brasil a cujo cargo está o governo delle
lhe dê a posse elo dito poste de Capitão de Infan-
taria, e como tal honre e estime, e deixe servir,
e exercitar, e haver o dito soldo; e aos Officiaes,
e soldados da dita Companhia ordeno também
que em tudo lhe obedeçam, e cumpram suas or-
dens por escripto, e de palavra, como devem, e
são obrigados; e o dito Mestre de Campo Geral
lhe dará o juramento na forma costumada, que
cumprirá inteiramente com as obrigações do
dito posto de que se fará assento nas costas
desta que por firmeza de tudo lhe mandei passar
por duas vias por mim assignada, e sellada com
o sello grande ele Minhas armas. Dado nesta ei-
dade de Lisboa aos vinte e sete dias do mez de
Fevereiro Manuel Pinheiro da Fonseca a fez
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil seiscentos, e oitenta e um. O Se-
cretario André Lopes da Lavra a fiz escrever.
Príncipe. Sello Grande. Conde ele Vai de Reis
quinze de Fevereiro de seiscentos e oitenta e um
em consulta do Conselho Ultramarino de nove
de Abril de seiscentos, e oitenta. Pagou do Di-
reito da Secretaria quatro mil reis. Francisco
Pereira Bayão., Pagou quinhentos, e quarenta
reis, e aos Officiaes quinhentos,.e vinte quatro
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reis. Lisboa seis de Março de seiscentos e oiten-
ta e um. Dom Sebastião Maldonado. Registada
na Chancellaria-mor do Reino em o livro de Of-
ficios, e mercês a folhas trezentas, e cincoenta e
um. Uustodio Gcdinho. Registada nos livros
de Officios da Secretaria do Conselho Ultrama-
rino a folhas duzentas, e duas em Lisboa dez de
Março de seiscentos e oitenta e um. André Lo-
pes da Lavra. Despacho do Governador. Cum-
pra-se como Sua Alteza manda, e registe-se nos
livros da Secretaria do Estado, e nos mais a que
tocar. Bahia quatro de Maio de seiscentos, e oi-
tenta e um. Roque da Costa Barreto. Registada
no livro segundo dos Registos da Secretaria do
Estado do Brasil a que teca a folhas duzentas,
e vinte seis. Bahia cinco de Maio de mil seiscen-
tos e oitenta e um. Bernardo Vieira Ravasco.
Despacho do Provedor-mor. Registe-se nos li-
vros a que toca, e forme-se seu assento. Bahia
e Maio sete de mil seiscentos e oitenta e um.
Antônio Lopes a registou em dito dia mez e an-
no acima, e se entregou á parte. Fica dada a
posse. Bahia e de Maio sete de mil seiscentos, e
oitenta e um. Álvaro de Azevedo. O sobredito 

'

registei eu Antônio Lopes em dito dia acima.

João Dias da Costa
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Registo da Carta de Sua Alteza por
que fez mercê do Officio de Mestre dos Ca=
Safates da Ribeira das Naus da Bahia a Ma=
miei Delgado.

Dom Pedro por Graça de Deus Príncipe de
Portugal, e dos Algarves daquem e dalém-mar
em África ele Guiné da Ccnquista Navegação,
Cõmmercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e> da
índia etc. Como Regente, e Governador dos di-
tos Reinos, e Senhorios. Faço saber aos que esta
Minha Carta virem que tendo respeito a Manuel
Delgado estar servindo o officio de Mestre dos
calafates da Ribeira das Naus da Bahia desde
seiscentos sessenta e oito em que foi nelle pro-
vido pelo Governador daquelle Estado Alexan-
dre de Souza Freire até o presente assistindo ao
concerto das Naus da índia carretas da Artilha-
ria, e cutras obras necessárias ele que os Prove-
dores ela Fazenda do Brasil o encarregaram,
com zelo, e sufficiencia para continuar na mes-
ma occupação com a qual até o presente não
vence ordenado algum nem mais emolumentos
que accrescentar-se-lhe em cada dia de jornal
meio tostão aos quinhentos reis que levam os
officiaes de calafates quando se lhes paga a fé-
ria como tudo constou da informação que se
houve elo Mestre ele Campo Geral Roque da
Costa Barreto; tendo a tudo consideração, e ao
que respondeu o Procurador de Minha Fazem
ela a que se deu vista. Hei por bem fazer mercê
ao dito Manuel Delgado do Officio de Mestre
dos calafates da Ribeira das Naus da Bahia
para que o sirva assim, e da maneira que o fa-
ziam seus antecessores, e haja com elle o sala-
rio que lhe toca na forma que atégora se lhe pa-
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gâva. Pelo que mando ao Mestre de Campo Ge-
raLdo-Estado do Brasil a cujo cargo está o go-
verno delle, mais Ministres, e pessoas a que to-
car lhe deixem servir, e exercitar o dito officio
debaixo da posse e juramento que se lhe deu ao
tempo que nelle entrou, e haver o dito salário
como dito é, e esta mercê lhe faço com declara-
ção que havendo eu por bem em algum tempo
tirar-lhe, ou extinguir o dito officio por qualquer
causa que seja Minha Fazenda por isso lhe não
ficará obrigada a satisfação alguma: e por fir-
meza de tudo lhe mandei passar esta Carta por
duas vias por mim assignada, e sellada com o
meu sello pendente, e ao novo direito deu fian-
ça no livro dellas a folhas sessenta e duas a
mandar vir certidão do rendimento do dito of-
ficio para pagar o que dever. Manuel Pinheiro
da Fonseca a fez em Lisboa a vinte de Fevereiro
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil seiscentos, e oitenta e um. O Se-
cretario André Lopes da Lavra a fiz escrever.
Príncipe. Sello pendente. Conde de Vai de Reis
Presidente. Por resolução de Sua Alteza de
vinte e oito de Novembro de seiscentos setenta
e nove cm consulta do Conselho Ultramarino de
vinte do dito mez e anno. Pagou oitocentos reis.
Francisco Ferreira Bayão. Pagou duzentos reis,
e deu fiança a direito velho o que devesse, e aos
officiaes quinhentos, e dez reis. Lisboa vinte e
dois de Março de seiscentos e oitenta e um. Dom
Sebastião Maldonajdq. Despacho do Governa-
dor. Cumpra-se como Sua Alteza manda, e re-
giste-se nos livros da Secretaria do Estado, e
nos mais a que tocar. Bahia quatro de Maio de
mil seiscentos, e oitenta e um, Roque da Cesta
Bcrrcto. Registada no livro segundo dos* Regis-
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tos da Secretaria do Estado do Brasil a que to-
ca a fclhas duzentas e vinte e sete. Bahia cinco
de Maio de mil seiscentos e oitenta e um. Ber-
nardo Vieira Ravasco. Despacho do Provedor-
mor. Registe-se nos livros a que toca, e servi-
rá debaixo do juramento que tem dado como
Sua Alteza manda. Bahia, e Maio seis de mil
seiscentos, e oitenta e um. Antônio Lopes de
Ulhôa. Antônio Lopes a registou em dito dia,
mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de um Alvará de Sua Alteza
por que ha por bem prorogar aos Irmãos
da Santa Casa da Misericórdia desta cida=
de a Provisão que se lhe passou em vinte de
de Outubbro de seiscentos setenta e dois
por mais outros seis annos.

Eu o Príncipe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e Algarves faço saber
aos que esta Minha Provisão virem que tendo
respeito a haver feito mercê á Casa da Miseri-
cordia da cidade da Bahia por Provisão de vinte
de Outubro de seiscentos setenta e dois dos Di-
zimes das gallinhas, frangos, ovos, cabritos, e
leitões por tempo de seis annos que correrão do
dia em que se começasse a cobrar; e ora me re-
presentarem os Irmãos da mesma digo os Ir-
mãos da Mesa da mesma Casa da Misericórdia
ir-se acabando o tempo de seu effeito, e ter ac-
crescido grandes despesas, com os doentes as-
sim dos que tocam á Infantaria, como dos que
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ali chegam das Naus da índia, as rendas limi-
tadas, e a possibilidade dos moradores daquella
cidade muito attenuada com a falta da moeda,
e com o abatimento das drogas daquelle Estacio
de que resulta serem maiores os apertos em qne
aquella casa se vê para acudir ás obrigações
que lhe tocam. Tendo a tudo consideração, e ao
que respondeu o Procurador de Minha Fazenda
a que se deu vista. Hei por bem prorogar-ihe a
dita Provisão que se lhe passou por mais outros
seis annos. Pelo que mando ao Meu Mestre de
Campo Geral do Estacio do Brasil a cujo cargo
está o governo delle, e ao Provedor-mor de Mi-
nha Fazenda, da mesmo Estado, cumpram, e
guardem esta Provisão e façam muito inteira-
mente cumprir e guardar como nella se contém,
sem duvida alguma, e valerá como Carta, sem
embargo da Ordenação do livro segundo titulo
quarenta em contrario, e se passou por duas vias
uma só haverá effeito. Manuel Pinheiro da Fon-
seca a fez em Lisboa a vinte um de Março de
seiscentos, e oitenta e um. O Secretario André
Lopes da Lavra a fiz escrever. Príncipe. Conde
de Vai de Reis Presidente. Provisão por que
Vossa Alteza ha por bem prorogar aos Irmãos
da Casa (sic) da Misericórdia da cidade da Ba-
hia a Provisão que se lhes passou em vinte de
Outubro de seiscentos e setenta e dois por mais
outros seis annos, como nesta se declara que
vae por duas vias. Para Vossa Alteza ver. Se-
gunda via. Por resolução de Sua Alteza de vin-
te C sete de Fevereiro de mil seiscentos, e oiten-
ta e um em consulta do Conselho Ultramarino
de vinte e um do dito mez e anno. Francisco
Ferreira Bayão. Registada no livro da Secreta-

Y s ' .
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ria do Conselho Ultramarino a folhas duzentas
sessenta e sete em Lisboa vinte três de Março
de mil seiscentos e oitenta e um. André Lopes
da Lavra. Pagou dez reis por ser via. Lisboa
vinte três de Março de mil seiscentos, e oitenta
e um. Dom Sebastião Maldonado. Cumpra-se
como Sua Alteza manda, e registe-se nos livros
da Secretaria do Estado e nes mais a que tocar.
Bahia sete de Maio de mil seiscentos, e oitenta
e um. Roque da Costa Barreto. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se, e se faça menção no
livro a que toca desta prorogação que Sua Alte-
za foi servida conceder. Bahia sete de mil seis-
centos e oitenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa.
Thomás Moreira a registou em oito do dito mez,
e anno. :.

João Dias da Costa

(Á margem): A.fls. está a primeira Provi-
são de Sua Alteza por que fez mercê á Santa
Casa da Misericórdia desta cidade dos Dizimos
das gallinhas.

Registo de um Alvará de Alferes re=
formado que Sua Alteza concedeu a Pedro
de Abreu com declaração que vencerá so -
mente a maioria da farda.

Eu.o Príncipe como Regente, e Governa-
dor dos Reinos de Portugal, e Algarves. Faço sa-
ber aos que este Alvará virem que tendo respei-
to a Pedro de Abreu me haver servido na praça
da Bahia desde o anno de seiscentos cincoenta e
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quatro até o de seiscentos setenta e oito em que
ficava continuando, e a me pedir lhe mandasse
passar Alvará de Alferes reformado pelo haver
sido na dita praça da Bahia; e visto o que allega,
e o que respondeu o Procurador de Minha Fa-
zenda a que se deu vista. Hei por bem de lhe
mandar passar este Alvará de Alferes reforma-
do, cem declaração que vencerá somente a maio-
ria da farda na forma de minhas ordens. Pelo
que mando ao Mestre de Campo Geral do Esta-
do do Brasil a cujo cargo está o governo delle,
e ao Provedor-mor de Minha Fazenda do mes-
mo Estado, officiaes, e pessoas a que tocar
cumpram, e guardem este Alvará muito intei-
ramente , como nelle se contém, sem duvida ai-
guma, e lhe façam pagar a dita maioria da farda
na forma acima declarada; e esta valerá como
carta, sem embargo da Ordenação do livro se-
gundo titulo quarenta em contrario, e se passou
por duas vias. Manuel Pinheiro da Fonseca o
fiz em Lisboa a onze de Fevereio de se\scentos,
s oitenta e um. O Secretario André Lopes de
Lavra a fiz escrever. Principe. Conde de Vai de
Reis Presidente. Alvará de Alferes reformado
que Sua Alteza ha por bem mandar passar a Pe-
dro de Abreu com declaração que vencerá so-
mente a maioria da farda das Ordens de Sua
Alteza, como nesta se declara, que vae por duas
vias. Para Vossa Alteza ver. Segunda via. Por
resolução de Sua Alteza, de vinte e .quatro de
Outubro de seiscentos e setenta e oito em con-
sulta do Conselho Ultramarino de quatorze do
dito mez, e anno. Grátis Registado nos livros da
Secretaria do Conselho Ultramarino a folhas
duzentas, e cincoenta verso em Lisboa vinte e
sete de Fevereiro de seiscentos e oitenta um.



409

André Lopes da Lavra. Despacho do. Governa-
dor. Cumpra-se como Sua Alteza manda, e re-
giste-se no livros da Secretaria do Estado, e
nos mais a que tocar. Bahia oito de Maio de mil
seiscentos e oitenta e um. André Lopes da La-
vra digo e um. Roque da Costa Barreto. Regis-
tada no livro segundo elos Registos da Secreta-
1 ia do Estado do Brasil a que toca a folhas du-
zentas, e vinte e uma verso. Bahia e Maio oito
de mil seiscentos, e oitenta e um. Bernardo Viei-
ra Ravasco. Despacho elo Provedo-mor. Regis-
te-se nos livros a que toca e se note em seu as-
sento. Bahia e Maio oito de mil seiscentos e oi-
tenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa. Thomás
Moreira o registou no dito dia mez, e anno aei-
ma. ¦ >

João Dias da Costa

Registo da Carta Paten-te do Posto de
Ajudante do Numero de Sargento=maior do
Terço do Mestre de Campo Pedro Gomes
que o Mestre de Campo Geral Roque da
Costa Barreto teve por bem prover na pes=
soa de Manuel Fernandes Teixeira.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto pela promoção de
João Gomes Pereira ao Posto de Capitão de In-
fantaria do Terço do Capitão Álvaro de Azeve-
do (que vagou pelo entretenimento de que Sua
Alteza se serviu fazer mercê ao Capitão Pedro
da Rocha) ficou vago o de Ajudante do Numero
que servia no Terço do Mestre de Campo Pedro
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Gomes, e convém provel-o em pessoa de valor,

pratica da disciplina militar, e experiência da
Guerra: tendo eu consideração ao bem que to-
das estas qualidades concorrem na de Manuel
Fernandes Teixeira, e haver servido a Sua Al-
teza vinte annos dez mezes, e treze dias, effecti-
vos nesta praça e na de soldado, Sargento do
Numero, Alferes, Ajudante Supranumerario do
mesmo Terço do dito Mestre de Campo Pedro
Gomes que actualmente exerce havendo proce-
diclo em todo este tempo com grande satisfação,
dando sempre muito boa conta de tudo o de que
se lhe encarregou do serviço de Sua Alteza, e a
execução de varias ordens para as diligencias
a que foi mandado a differentes partes: e prin-
cipalmente na primeira conquista dos Bárbaros
de que foi o Governador Estevão Ribeiro Bayão
Parente, fazendo um Armazém no sitio das Pi-
ranhas donde se recolheram as farinhas, sem as
quaes se não podia aquella guerra continuar re-
colhendo-as, e dispendendo-as muito pontual-
mente, picanda mattos com grandíssimo tra-
balho para se poder conseguir, e per aquelle sitio
ser mui estéril, e se passou com ordem do Go-
vernador' e Capitão Geral que então era Affon-
so Furtado de Mendonça para o Rio de Capebe-
ri junto ao ao (sic) de Peraguassú, donde deu
principio a uma dasa, e o mesmo Governador o
mandou retirar em companhia do dito Governa-
dor e Bárbaros prisioneiros que trazia; e pela
boa conta que deu se lhe tornou a encarregar na
segunda conquista a que foi o mesmo Governa-
dor delia que fabricasse outra casa forte, e Ar-
mazem sessenta e quatro léguas desta cidade
para o mesmo effeito de se recolherem as fari-
nhas o que exercitou muito inteiramente, e or-
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demande o dito Governador e Capitão Geral da
Conquista que fundasse uma Villa no sitio que
melhor lhe parecesse para se impedir ao gentio
que ficou por conquistar as hostilidades que Os
(con)quistados faziam aos moradores do recon-
cave por o dito Manuel Fernandes Teixeira ha-
ver mestrado o zelo com que tinha servido a
Sua Alteza na primeira, e segunda entrada, que
lhe encarregou o comboi de tudo o que era ne-
cessario para aquella povoação com sententa In-
dios que haviam de levar as cargas, e largando-
as elles no meio do caminho com onze que só íi-
caram foi á dita povoação levando o que pude-
ram conduzir, e se encarregou de tudo o mais
que os fugitivcs deixaram até a entregar por or-
dem do mesmo General ao Capitão Manuel de
Hinojosa, e assim das farinhas como das ferra-¦mentais, e tudo-o mais que por via dos officios
da Fazenda Real se lhe encarregou para as di-
tas entradas deu sempre fiel satisfação, e em
te do o decurso deilas se houve com grande cons-
tancia nos trabalhos, e asperezas daquelle ca-
minho: esperando delles digo esperando delle
que nas obrigações do dito Posto se haverá mui-
to conforme a confiança que faço de seu proce-
dimento. Hei por bem de o eleger (como em vir-
tude da presente elejo, e nomeio) Ajudante de
Sargento-maior do dito Terço do Mestre de
Campo Pedro Gomes para que o seja, use, e
exerça com todas as honras, graças, franque-
zas, preeminencias, privilégios, isenções, e li-
herdades que lhe tecam podem e devem tocar
aos mais Ajudantes dos Números digo Ajudan-
tes do Numero dos Exércitos de Sua Alteza, e
Presídios deste Estado, e com o dito Posto ha-
verá o soldo. Pelo que ordeno ao Sargento
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maior do dito Terço (por ausência do Mestre
de Campo) lhe dê a posse, e juramento de que
se fará assento nas costas desta, e aos officiaes
maiores, e menores de guerra, e milícia deste
Estado o hajam honrem e estimem, e reputem

por tal Ajudante do Numero, e aos officiaes, e
soldados que por razão do dito Posto distribuir
algumas algumas (sic) ordens em nome de seus
superiores as obedeçam, e guardem tão pontual
e inteiramente, como devem e são obrigados, e
ao Provedor-mor da Fazenda Real deste Esta-
elo ordeno outrosim lhe faça assentar livrar, e

pagar delia o referido soldo na forma que se

pratica com os mais. Para firmeza do que lhe
mandei passar a presente sub meu signal, e sello
de minhas armas a qual. se registará nos livros
da Secretaria elo Estado, e nos mais a que tocar.
Antônio Garcia a fez nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os oito dias do
mez de Maio anno de mil e seiscentos, e oitenta
e um. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto; Sello. Registada no li-
vro quarto dos Registos da Secretaria do Esta-
do do Brasil a que toca a folhas quarenta e no-
ve. Bahia nove de Maio de mil seiscentos e oi-
tenta e um. Francisco de Brá. Despacho do Pro-
vedor-mor. Registe-se, e forme-se seu assento.
Bahia e Maio dez ele mil seiscentos e oitenta e
um. Antônio Lopes de Ulhôa. Antônio Lopes a
registou em dito dia mez, e anno acima.

João Dias da Costa

¦¦^i
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Registo de uma Carta Patente do Pos=
to de Ajudante Supra do Sargento=mor do
Terço do Mestre de Campo Pedro Gomes
provido na pessoa de José de Moraes.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto pela promoção de
Manuel Fernandes Teixeira ao Posto de Aju-
dante do Numero do Terço do Mestre de Cam-
po Pedro Gomes ficou vago o de Ajudante Su-
pra do dito Terço, e convém provel-o em pessoa
de valor pratica da disciplina militar, e experi-
encia da guerra tendo eu consideração ao beni
que todas estas qualidades concorrem na de Jc-
sé de Moraes, e haver servido a Sua Alteza trin-
ta e três annos, três mezes, e nove dias, effecti-
vos nesta* praça de Soldado, Sargento vivo, e
reformado, e Alferes da Companhia do Capitão
Sebastião Barbosa de Almeida, que actualmen-
te exerce havendo procedido em todo este tem-
po muito como devia a suas obrigações: espe-
rando delle que nas do dito posto se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o eleger, e nomear (como
em virtude da presente elejo, e nomeio) Ajudan-
te Supra de Sargento-maior do dito Terço para
que o seja, use, e exerça com todas as honras,
graças, franquezas, preeminencias, privilégios,
isenções, e liberdades, que tocam, pode, e devem
tocar aos mais Ajudantes supra dos Exércitos
de Sua Alteza, e Presídios deste Estado; e com
o dito Posto haverá o soldo que direitamente
lhe pertencer. Pelo que ordeno ao Sargento-
maior do dito Terço (por ausência do Mestre de
Campo) lhe dê a posse, e juramento de que se
fará assento nas costas desta; e aos officiaes
maiores, e menores de guerra, e milícia deste
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Estado hajam, hcnrem, estimem, e reputem por
tal Ajudante, e aos officiaes, e soldados que por
razão do dito Posto distribuir algumas ordens

em nome de seus superiores as obedeçam, cum-

oram, e guardem tão pontual, e inteiramente,
como devem e são obrigados: e ao Provedor-
mor da Fazenda Real deste Estado ordeno ou-

trosim lhe faça assentar, livrar, e pagar delia o

referido soldo na forma que se pratica com os

mais Para firmeza do que lhe mandei passar a

presente sub meu signal, e sello de minhas ar-
mas a qual se registará nos livros da Secreta-
ria deste Estado, e nos mais a que tocar. Anto-
nio Garcia a fez nesta cidade" do Salvador Ba-
Ira de Todos os Santos em os nove dias do mez
de Maio Anno de mil seiscentos, e oitenta e um.
Roque da Costa Barreto. Carta Patente do Pcs-
to de Adudante Supra de Sargento-maior do
Terço do Mestre de Campo Pedro Gomes que
vagou pela promoção de Manuel Teixeira ao de
Ajudante do Numero-que Vossa Senhoria teve

por bem prover na pessoa de José de Moraes

pelos respeitos acima declarados. Para Vossa
Senhoria ver. Registada no livro quarto dos Re-

gistos -da Secretaria do Estado do Brasil a que
teca a folhas quarenta e nove verso. Bahia nove
de Março de seiscentos e oitenta e um. Ravasco.
Dei posse a José de Moraes por ausência do
Mestre de Campo na forma costumada. Bahia
nove cie Maio de mil seiscentos e oitenta e um.
Francisco de Brá. Registe-se, e se forme seu as-
sento. Bahia, e Maio dez de mil seiscentos. e oi-
tenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa. Thomás
Moreira a registou em doze do dito mez, e an-
no.

João Dias da Costa

febv"./ b.;. b;.
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Registo da Patente por que foi provi=
do em Capitão da Fortaleza Nossa Senho=
ra do Populo o Capitão Pedro Lopes Fil=
gueira.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto por iallecimento de
Antcnio ela Silva a quem estava encarregado a
Fortaleza de Nossa Senhora do Populo do Sur-
gidouro desta cidade ficou vago o Posto de Ca-
pitão delia; respeitando eu não ter a dita For-
taleza Tenente, nem Alferes que a governe, nem
a quem se possç. encarregar o governo delia no
ínterim que se consulta aquelle posto a Sua Al-
teza, e convir por todas estas causas provel-o
em pessoa de va1or, pratica ela disciplina militar,
e experiência de guerra: tendo eu consideração
ao bem que todas estas qualidades concorrem na
de Pedro Lopes Filgueira, e haver servido a Sua
Alteza trinta, e cinco annos três mezes, e vinte e
nove dias, effectivos nesta Praça de soldado,
Alferes duas vezes vivo, e reformado, e terceira
da Companhia do Mestre de Campo Pedro Go-
mes, e Capitão de Infantaria precedendo no de-
curso deste tempo com boa opinião nas obriga-
ções que se offereceram: assistindo sete mezes
na Fortaleza do Morro de São Paulo em cuja
fortificação digo em cujas fortificações traba-
lhou com muito zelo: embarcando-se na Fraga-
ta Santa Margarida, e depois no Navio São
Brás, e São Lourenço que sahiram a correr esta
costa para desimpedir os corsários que a infes-
tavam pelejando em ambas com elles, e em uma
destas occasiões se lhe rendeu um Patacho aju-
dando em outra a recolher a esta Bahia dois Na^
vios nossos que corridos do inimigo se Vieram
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metter no Porto da Tapoam, e assistindo ulti-
mamente no trabalho das fortificações que se
mandaram reedificar com o aviso de poderem
passar a estes mares Armadas inimigas; além
de seu Pae Antônio Lopes Filgueira haver ser-
vido na Guerra de Pernambuco, e morrer delia
de tim bala do inimigo: esperando delle que nas
obrigações que lhe tocarem se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o eleger, e nomear

(como pela presente faço.) Capitão da dita For-
taleza para que'o seja use e exerça, com todas
as honras, graças, franquezas, preeminencias,
privilégios, isenções, e liberdades que por razão
do dito posto lhe tocarem e o exercerá emquan-
to Sua Alteza o houver assim por bem, ou eu
não ordenar outra cousa: e cem elle vencerá o
soldo, e o mais que é estylo pagar-se nesta Pra:

ça aos Capitães de Infantaria e se pagou ao di-
to Pedro Lopes quando c foi. Pelo que o hei por
mettido de posse, e ordeno ao Secretario do Es-
tado, e guerra lhe dê o juramento na forma cos-
tumada de que se fará assento nas costas desta
e aos officiaes-maiores, e menores de guerra, e
milícia deste dito dia digo deste dito Estado o
hajam honrem estimem, e reputem por tal Capj-
tão da dita Fortaleza, e aos Capitães de Infan-
taria e da milícia, e mais Officiaes, e soldados
que nella entrarem, eu se lhe metterem de güar-
nição façam o mesmo, e obedeçam, cumpram, e

guardem todas ás suas ordens, de palavra ou

por escripto, como elevem, e são obrigados, e ao
Provedor-mor da Fazenda Real ordeno outro-
sim lhe faça assentar, livrar," e pagar delia o re-
ferido, soldo na forma declarada. Por firmeza
do que lhe mandei passar a presente sub meu

i
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signal e sello de minhas armas a qual se regis-
tara nos livros ela Secretaria deste Estado, e nos
mais a que tocar. Antônio Garcia a fez nesta ei-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos aos
vinte dias do mez de Maio Anno de mil seiscen-
tos, e oitenta e um. Bernardo Vieira Ravasco o
fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Sello. Re-
gistada no livro quarto dos Registos da Secre-
taria do Estado do Brasil a que toca a folhas
cincoenta verso. Bahia e Maio vinte de mil seis-
centos e oitenta e um. Ravasco. Jurou em mi-
nhas mãos. Bahia e Maio vinte um de mil seis-
centos e oitenta e um. Bernardo Vieira Ravasco.
Despacho do Provedor-mcr. Registe-se, e for-
me-sc seu assento. Bahia e Maio vinte e dois de
mil seiscentos e oitenta e um. Antônio Lopes de
Ulhôa. Pantaleão Freire a registou em o mesmo
dia mez, e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de uma Patente do Posto de
Ajudante do Capitão=mor das Naus da In-
dia Santo Antônio de Flores, e Nossa Se=
nhora da Vizitação provido na pessoa de
Bento Ferreira de Almeida.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto convém prover o
Posto de Ajudante do Capitão-mor das Naus
ela índia Veríssimo Carvalho da Costa que ora
se acha' neste Perto na Náu Santo Antônio de
Flores vindo daquelle Estado, e que seja em pes-
soa de valor pratica da disciplina militar, e ex-
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perienc:'a da Guerra: Tendo eu consideração ao
bem que todas estas qualidades concorrem na de
Bento Ferreira de Almeida, e haver servido a
Sua Alteza nesta Praça quatro annos seis me-
zes, e quatorze dias de soldado da Companhia
do Capitão Diogo de Souza da Câmara do Ter-
ço do Mestre de Campo Álvaro de Azevedo de
que passou ao Posto de Alferes do mar, e guerra
da dita Náu que actualmente exerce com bom
procedimento sempre; esperando delle que^ da-
qui em diante se haverá com a mesma satisfa-
ção, e zelo do serviço de Sua Alteza, e muito
conforme a confiança que faço de seu presti-
mo. Hei por bem de o eleger, e nomear (como
em virtude da presente elejo, e nomeio) Aju-
dante elo dito Capitão-mor para que o seja, use,
e exerça, cem todas as honras, graças, franque-
zas, preeminencias, privilégios, isenções e liber-
dades que lhe tocam podem, e devem tocar aos
Ajudantes das Naus de Guerra de Sua Alteza, e
com o dito Posto haverá o soldo que for estylo.
Pelo que ordeno ao dito Capitão-mor lhe dê a
posse, e juramento de que se fará assento nas
costas desta ao Provedor-mor lhe faça assentar
a praça, e aos officiaes de mar, e guerra solda-
dos, e mais pessoas da dita Náu o hajam hon-
rem estimem, e reputem por tal Ajudante, cum-
pram, e guardem todas as ordens que em nome
de seu Capitão-mor lhe forem distribuídas, como
elevem, e são .obrigados. Para firmeza do que
lhe mandei passar a presente sub meu signal e
sello de minhas armas a qual. se registará nos
livros da Secretaria deste Estado, e nos mais a
que tocar. Antônio Garcia o fez nesta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos em os
vinte e oito dias do mez de Maio Anno de mil e
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seiscentos e oitenta e um. Bernardo Vieira Ra-
vasco o fiz escrever. Roque da Cesta Barreto.
Sello. Registada no livro quarto dos Registos
da Secretaria deste Estado do Brasil a que toca
a folhas emeoenta e uma. Bahia vinte e nove de
Maio de mil seiscentos, e oitenta e um. Ravas-
cc. Despacho do Provedor-mor. Registe-se, e
sente-se-lhe a praça. Bahia e Maio trinta de
mil seiscentos e oitenta e um. Antônio Lopes
de Ulhôa. Dei posse, e juramento ao Ajudante
Bento Ferreira de Almeida na forma da Paten-
te atrás. Bahia vinte e oito de Maio de mil seis-
centos e oitenta e um. Antônio Lcpes de Ulhôa.
Dei posse, e juramento ao Ajudante Bento Fer-
re**ra de Almeida na forma da Patente atrás.
Bahia vinte e oito ele Maio de mil seiscentos, e
oitenta e um. Veríssimo de Carvalho da Costa.
Thomás Moreira a registou em trinta do dito
mez, e anno.

João Dias da Costa

Registo da Carta de arrematação de
uns chãos, e paredes que arrematou Manuel
Rodrigues da Silva.

O Capitão Antônio Lopes de Ulhôa Fidalgo
ela Casa de Sua Alteza cavalleiro professo do
habito de Santiago Provedor-mor da Fazenda
Real do Estado do Brasil, e Juiz privativo da ar-
recadação delia pelo dito Senhor etc. Faço saber
aos que esta minha carta de arrematação virem
que o Mestre de Campo General Roque da Cos-
ta Barreto a cujo cargo está o governo deste
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Estado fez passar a ordem por elle assignada

que está registada a folhas trinta e uma dc livro
segundo dos Registos das Portarias cujo teor é
o seguinte. O Provedor-mor da Fazenda Real
mande logo pôr em pregão na Praça para se ven-
derem uns Armazéns velhos, que estão junto á
rua do pasteleiro porquanto não tem serventia
alguma, e com o preço de aquelle sitio se pode
ajudar a obra dos novos Armazéns que se de-
terminam fazer. Bahia, e Novembro quatorze de
mil seiscentos e oitenta e oito. Rcquç da Costa
Barreto por sua rubrica. Em cujo cumprimen-
to mandei logo se puzessem na Praça os ditos
Armazéns em os ditos quatorze dias do mez de
Novembro, e em todo o tempo que andaram em
pregão, não houve quem nelles fizesse lanço ai-
gum nesse tempo, e por me vir depois a noticia
que havia pessoa que queria fazer lanço nos di-
tos Armazéns velhos em cumprimento da dita
ordem acima referida em os vinte e cinco dias
do mez de Janeiro de mil seiscentos e oitenta c
um mandei pôr em pregão os ditos Armazéns si-
tos na rua chamada do Pasteleiro que vae pela
rua debaixo para o muro de São Francisco^ que
constam de umas paredes arruinadas, e cahidas,
e seus chãos que em algum tempo serviram de
recolher pólvora de Sua Alteza, e ha muitos an-
nos que não têm serventia alguma para se ha-
verem de rematar a quem por elles mais desse
de que se fez termo no mesmo dia no livro cmar-
to das rematações a folhas trinta e três verso
onde se continuaram os pregões, e lanços que
nelles se deram entre os quaes foi o maior de
cento, e trinta, e cinco mil reis em dinheiro pa-
gos logo que lançou Manuel Rodrigues da Silva,
e per não haver quem mais quizesse lançar ten-
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do andado em pregão desde vinte e cinco do
mez de Janeiro do dito anno até seis do mez de
Março, sendo afrontados os mais lançadores que
foram Belchior Ferreira Mestre Official de Pe-
dreiro, e o Capitão Francisco de Araújo de Aze-
vedo os quaes por não quererem mais lançar
mandei rematar os ditos Armazéns com parecer
dó Procurador da Fazenda Real o Desembar-
gador João do Couto de Andrade que presente
estava, e fazendo todas as mais diligencias ne-
cessarias na forma da lei e estsylo o Porteiro do
Concelho Gonçalo de Souza que corria com os
pregões por meu mandado rematou "os ditos Ar-
mazens mettendo o ramo na mão ao dito Ma-
nuel Rodrigues da Silva em preço de cento, e
trinta, e cinco mil reis que nelles havia lançado
sendo por testemunhas presentes Pantaleão
Freire do Porto, e Antônio Lopes como tudo
largamente consta do termo de rematação que
assignei, e o dito Procurador da Fazenda, e re-
matador que está lançado a folhas trinta e qua-
tro do livro quarto das remataçÕes, cujo preço
de cento, e trinta, e cinco mil reis logo pagou e
entregou em dinheiro de contado o dito Manuel
Rodrigues da Silva ao Thesoureiro Geral Fran-
cisco da Costa Azere que lhe estão carregados
a folhas trinta e quatro do livro de sua receita
viva como consta da margem da verba á margem
digo como consta da verba que está á margem
do termo, e auto da rematação dos ditos Arma-1
zens, e sendo assim feita a dita rematação ào
dito arrematador, e lançador Manuel Rodrigues
da Silva por sua parte me foi pedido, e requeri-
áolht mandasse passar sua carta de rematação
em forma para por virtude delia tomar posse, e
entrega real, e actual dos ditos Armazéns, e seus
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chãos. Por bem do que lhe mandei passar a pre-
sente minha Carta de rematação. Pela qual

mando ao Escrivão da Fazenda Real deste Es-
tado que esta subscreveu que sendo-lhe apre-
sentada, e sellada cem o sello que ante mim ser-
ve em seu cumprimento dê com effeito a posse
real, effectiva, actual natural, tanto quando em
Direito ser posse dos ditos Armazéns como dito
é com todas as suas pertenças entradas, e sahi-
das, e tudo o mais que nelles ha, e lhes possa
pertencer que tudo lhe foi rematado, e metterá,
e investirá na dita posse para elle a ter, e gosar,
e seus herdeiros, e successores como cousa sua
que já é, e fica sendo sua própria comprada com
seu dinheiro, da qual posse se fará auto nas cos-
tas desta para conservação do seu direito, e em
tudo se dará pelos Ministros, e officiaes a que o
conhecimento delia tocar, e pertencer seu cum-
primento, e farão dar a sua devida execução se-
gundo forma delia, sem a isso se. pôr duvida,
nem contradição alguma, e registará nos livros
da Fazenda Real para a todo o tempo constar.
Dada na Bahia sub meu signal e sello desta Pro-
vedoria-mor que ante mim serve em os quinze
de Abril. Thomás Moreira a fez Anno de mil e
seiscentos, e oitenta e um. João Dias da Costa
Escrivão da Fazenda do Estado por Sua Alteza
que Deus guarde a fiz escrever. Antônio Lo-
pes de Ulhôa. Sem sello ex-causa. de Ldhôa.
TeFmo de posse. Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil seiscentos e oiten-
ta e um aos sete dias do mez de Maio nesta ei-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos na
rua de baixo que vae para o Convento de-São
Francisco onde chamam a rua do pasteleiro, on-
de eu Escrivão, da Fazenda do Estado do Bra-
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sil ao diante nomeado fui em cumprimento des-
ta rematação atrás escripta por mandado do
Provedor-mor da Fazenda Real o Capitão Anto-
nio Lopes de Ulhôa, e sendo no sitio das paredes
arruinadas do Armazém que foi da pólvora de
Sua Alteza a requerimento de Manuel Rodri-
gues da Silva lhe ciei posse das ditas paredes
arruinadas, e sitio do dito Armazém na forma
que nesta Carta de rematação se declara, e per-
tencia a Sua Alteza, e havia rematado em praça
publica entrando no dito sitio, e paredes arrui-
nadas o dito Manuel Rodrigues da Silva pondo
as mãos pelas paredes, tomando terra, e botan-
do-a para o ar assim por dentro como pela parte
de fora, dizendo e apregoando em voz alta se ha-
via pessoa alguma que tivesse embargos á dita
posse, ejpor não haver quem lhe impedisse, nem
contradissesse lhe dei posse real, e actual, e cor-
poral do dito sitio dos Armazéns arruinados
com todas suas pertenças, e tudo o que a Sua
Alteza tocava, e pertencia com todas as entra-
das, e sahidas, e com o mesmo direito que o dito
Senhor tinha, sendo presentes por testemu-
nhas Domingos Rodrigues Corrêa Guardamor
da Relação deste Estado, e Jorge Antunes de
Miranda, e Antônio Gonçalves Ferreira que to-
dos assignaram de que tudo dou fé passar na
verdade, e fiz este Auto de posse. Eu João Dias
da Costa Escrivão da Fazenda do Estado do
Brasil por Sua Alteza que Deus guarde a escre-
vi. João Dias da Costa. Manuel Rodrigues da
Silva. Jorge Antunes de Miranda. Antônio Gon-
çalves Ferreira. Domingos Corrêa. Antônio Lo-
pes a registou em três de Junho do dito anno aci-
ma. '

João Dias da Costas



— 424

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que manda ao Provedor da Fazenda da Ca-
pitania de Pernambuco assista ás Aldeias de
Una, e São Miguel das Alagoas com a Or-
ditaria de trinta mil reis a cada uma para
as Igrejas que couberam por repartição aos
religiosos de Santo Antônio.

Eu o Principe como Regente, e Governador
dos Reinos de Portugal, e dos Algarves. Façp
saber aos que esta Provisão virem que tendo
respeito ao que se me representou por parte do
Provincial da Provincia de Santo Antônio do
Estado do Brasil sobre na repartição que se fez
nas Aldeias dos índios da Capitania de Pernam-
buco, e haver caber aquella Provincia as duas
Aldeias de Una, e São Miguel nas Alagoas em
cada uma das quaes assistem dois religiosos eu-
jo exercício se dedica á salvação das almas da-
quelle gentio doutrinando-os, e encaminhando ¦
os á fé cathclica, e porque os ditos religiosos pa-
decem necessidade pela limitação do sustento
daquelles Sertões faltando-lhe o necessário para
a fabrica das Igrejas, e celebração dos sacrifi-
cios da missa, e os mais Missionários daquelle
Estado têm todos suas Ordinárias, e tendo a tu-
do consideração, e ao que sobre este requeri-
mento informou o Governador Ayres de Souza
de Castro, e resposta do Procurador de Minha
Fazenda a que se deu vista. Hei por bem e mán-
do ao Provedor da Fazenda da Capitania de
Pernambuco assista aos ditos Padres cOm o or-
denado de trinta mil reis a cada Aldeia para
Igrejas, e cumpra, e guarde esta Provisão, e faça
cumprir, e guardar inteiramente como nella se
contém, sem duvida alguma, e valeria como Car-



¦^-——

425 —

ta, e não passará pela Chancellaria sem embar-
go da Ordenação do livro segundo títulos trinta
e nove e quarenta em contrario, e se passou por
duas vias uma só haverá effeito. Manuel Pi-
nheirg da Fonseca a fez em Lisboa a vinte e oito
de Fevereiro de seiscentos e oitenta e um. O Se-
cretario André Lopes da Lavça a fez escrever.
Príncipe. O Conde de Vai de Reis Presidente.
Por resolução de Sua Alteza de nove de Feve-
reiro de seiscentos e oitenta e um em consulta
do Conselho Ultramarino de vinte e nove de Ja-
neiro do mesmo anno. Rubrica. Registada nos
livros da Secretaria do Conselho Ultramarino a
folhas duzentas sessenta e três em Lisboa a tre-
ze de Março de seiscentos e oitenta e um. André
Lopes da Lavra. Cumpra-se e registse-se na
forma que Sua Alteza manda. Recife dois de
Maio de seiscentos e oitenta e um. João do Re-
go Barros. Registada no sétimo livro dos Re-
gistos da Fazenda Real desta Capitania de Per-
nambuco a folhas duzentas e uma verso em três
de Maio de mil e seiscentos e oitenta e um. Fran-
cisco Barreto de Moraes. Cumpra-se como Sua
Alteza manda, e registe-se nos livros da Sc-
cretaria do Estado, e nos mais da Fazenda Real
delle. Bahia e Julho digo Bahia e_ Junho seis de
mil e seiscentos, e oitenta e um. Bernardo Vieira
Ravasco. Despacho do Provedor-mor. Registe-
se, e forme-se seu assento na folha sescular da-
quella Capitania. Bahia e Junho sete de mil e
seiscentos e oitenta e um. Antônio Lopes de
Ulhôa. Antônio Lopes a registou em onze do di-
to mez, e anno acima. ¦*

João Dias da Costa
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Registo da Provisão da serventia dos
Officios de Feitor, e zelador da Alfândega,
e guarda livros dos Contos, e Fazenda que
se proveu na pessoa de João Rodrigues por
tempo de um anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a estar vaga a
serventia dos Officios ele Feitor, e zelador da Al-
fandega desta cidade, e guarda dos livros dos
contos, e fazenda delia por impedimento de
Christovão Jordão Maciel seu Proprietário con-
vir provel-a em pessoa de sufficiencia, e partes,
e concorrerem estas na de João Rodrigues, es-

perando delle que nas obrigações que lhe toca-
rem se haverá muito conforme a confiança que
faço de seu procedimento. Hei por bem de o pro-
ver (como pela presente faço) da serventia elos
ditos officios por tempo de um anno (se tanto
durar o impedimento do dito Proprietário) e em-

quanto Sua Alteza o houver assim por bem, ou
eu não ordenar outra cousa, e com elles haverá
o ordenado (se o tiver) e todos os mais proes, e
precalços que direitamente lhe pertencerem, e
costumavajn gosar seus antecessores. Pelo que
ordeno ao Provedor da Alfândega desta cidade
lhe dê a posse, e juramento de que se fará assen-
to nas costas desta: que para firmeza de tudo
lhe mandei passar sub meu signal e sello de mi-
nhas armas a qual se registará nos livros da Se-
cretaria deste Estado, e nos mais a que tocar,
e se guardará, e cumprirá tão pontual e inteira-
mente, como nella se contem, sem duvida em-
bargo, nem contradição alguma, constando ha-
ver pago primeiro o que desta dever á meia an-
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nata. Antônio Garcia a fez nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos em os sete dias
do mez de Junho Anno de mil seiscentos e oiten-
ta e um. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escre-
ver. Roque da Costa Barreto. Sello. Registado
no livro sexto dos Registos da Secretaria do Es-
tado do Brasil a que toca a folhas. Bahia sete de
Junho de mil seiscentos e oitenta e um.-Ravas-
co. Tomou posse, e juramento como consta do
termo lançado nas costas desta Provisão em
onze do mez de Junho de mil e seiscentos, e oi-
tenta e um. Despacho do Provedor-mor. Cum-
pra-se, e registe-se nos livros a que toca. Bahia
e Junho onze de mil e seiscentos, e oitenta e um.
Antônio Lopes cie Ulhôa. Pantaleão Freire a re-
gistou no mesmo dia mez e anno acima.

João Dias da Costa

Registo de uma Provisão da serventia
da vara de Meirinho da Relação provido em
João da Rocha Portugal. :

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a estar vaga a
serventia do Officio de Meirinho da Relação
deste Estado por impedimento de José Machado
que o servia, e convém provel-a em pessoa de
sufficien,cia e partes, e concorrerem estas na de
João da Rocha Pimentel, esperando delle que
nas obrigações que lhe tocarem se haverá muito
Conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento. Hei por bem de o prover (como pela pre-
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sente faço) da serventia do dito Officio por tem-
po de um anno se tanto durar o impedimento do
dito José Machado, e emquanto Sua Alteza o
houver assim por bem, e eu não ordenar outra
cousa, e com elle haverá o ordenado (se o tiver)
e todos os mais proes, e precalços que direita-
mente lhe pertencerem, e costumavam gosar
seus antecessores. Pelo que ordeno ao Doutor
Antônio Rodrigues Banha Chanceller da Rela-
ção do dito Estado lhe dê a posse, e juramento
na forma costumada de que se fará assento nas
costas desta: que para firmeza de tudo lhe man-
dei passar sub meu signal e sello de minhas ar-
mas a qual se registará nos livros da Secretaria
deste Estado, e nos mais a que tocar, e se guar-
dará e cumprirá tão pontual, e inteiramente
como nella se contém, sem duvida embargo,
nem contradição alguma, constando haver pri-
meiro pago o que desta dever á meia annata.
Antônio Garcia a fez nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os doze dias do
mez de Junho Anno de mil seiscentos, e oitenta
e um. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto. Sello. Registada no li-
vro sexto dos Registos da Secretaria do Estado
do Brasil a que toca a folhas quarenta e oito;
Bahia doze de Tunho de seiscentos oitenta e um.
Ravasco. A folhas treze digo A folhas duzentas
e treze verso do livro da receita viva que serve
com o Thesoureiro Geral deste Estado Fran-
cisco da Costa Azere lhe ficam carregados por
mim Escrivão de seu cargo dezoito mil reis desta
Provisão. Bahia doze de Junho de mil seiscen-
tos, e oitenta e um. Estevão Rodrigues do Por-
to. Posse. Aos doze dias do mez de Junho de mil
seiscentos, e oitenta e um anno nesta cidade do
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Salvador Bahia de Todos os Santos, e pousadas
do Doutor Antônio Rodrigues Banha Chanceller
deste Estado, e onde eu Escrivão fui, e sendo lhe
appareceu João da Rocha Portugal requerendo-
lhe com esta Carta lhe desse posse, e juramento
do Officio de Meirinho da Relação deste Estado
de que está provido por impedimento de José
Machado que o servia o que visto pelo dito Des-
embargador lhe houve por dada, e lhe deu o ju-
ramento dos Santos Evangelhos encarregando-
lhe que guardasse o serviço de Sua Alteza direi-
to ás partes, e segredo de justiça, e recebido o
dito juramento assim prometteu fazer de que
tudo fiz este auto de posse, e juramento em que
o dito Desembargador assignou com o dito João
da Rocha Portugal. E eu Domingos Rodrigues
Corrêa Escrivão dos Feitos da Coroa, Fazenda,
e Fisco Real que o escrevi. Antônio Rodrigues
Banha. João da Rocha Portugal. Despacho do
Provedor-mor. Registe-se, e se fcrme seu as-
sento. Bahia e funho doze de mil seiscentos e
oitenta e um. Antomo Lopes-de Ulhôa. Thomás
Moreira a registou em quatorze do dito mez e
anno.

João Dias da Costa

(A' margem): Por mandado registado no
livro quinze a folhas 214 houve pagamento João
da Rocha Portugal de cincoenta dias que serviu

que á razão de 160$000 por anno se lhe pagou
21$850 que por estar a folha feita no tempo que
foi provido se lhe paga por o dito mandado.
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Registo da Provisão do Officio de Es=
cri vão da Fazenda Real da Capitania de
Pernambuco provido na pessoa de Francis»
co Bernardes por tempo de três annos.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza. Faço saber aos que esta Provisão vi-
rem que havendo respeito ao que por parte de
Francisco Bernardes de Moraes se me represeh-
tou por sua petição cujo teor é o seguinte. Se-
nhor. Diz Fernando digo Diz Francisco Bernar-
des de Moraes que'em virtude de uma Carta que
o Senhor Ayres de Souza de Castro Governa-
dor de Pernambuco teve Sua Alteza para o sup-
plicante servir por tempo de três annos o Of-
ficio de Escrivão da Fazenda daquella Capitania
por ncmeação de Theophilo Homem da Costa
seu Proprietário lhe passou a-Provisão que com
esta offerece a Vossa Senhoria por tempo dos
ditos: e porque na forma do Regimento daquel-
le governo, não podem as Provisões passadas
nelle ter mais effeito que por tempo de três me-
zes. Pede a Vossa Senhoria lhe faça mercê man-
dar passar Provisão da serventia do dito offi-
cio por tempo dos clitos três annos. E receberá
Mercê. E visto o que constou sobre este parti-
cular esperando do dito Francisco Bernardes
de Moraes que nas obrigações que lhe tocarem
se haverá muito conforme a confiança que faço
de seu procedimento. Hei por bem de o prover
como pela presente faço ela serventia do dito Of-
ficio por tempo de três annos como Sua Alte-
za manda, e com elle haverá o ordenado, e todos
os mais proes, e precalços que direitamente lhe
pertencerem, e costumavam gosar seus ante-
cessores. Pelo oue mando ao dito Senhcr Ayres
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de Souza de Castro Governador da Capitaira
de Pernambuco o tenha assim entendido, e o
Provedor da Fazenda Real delia lho deixe ser-
vir debaixo da mesma posse, e juramento que
tem dado. Para firmeza de tudo lhe mandei pas-
sar sub meu signal e sello de minhas armas a
qual se registará nos livros da Secretaria do
Estado, e nos mais a que tocar, e se guardará
e cumprirá tão pontual e inteiramente como nel-
Ia se contém sem duvida embargo, nem contra-
dição alguma constando haver primeiro pago
digo primeiro depositado na mão do Almoxa-
rife daquella Capitania o que desta dever á meia
annata que o Provedor da Fazenda Real delia
fará remetter na forma das ordens dadas, e con-
cessão ela mesma Carta de Sua Alteza. Antônio
Garcia a fez nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos em os quatorze dias do mez de
Junho Anno de mil e seiscentos, e oitenta e um.
Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque
da Costa Barreto. Sello. Registada no livro sex-
to dos Registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas quarenta e oito verso.
Bahia quatorze de Junho de mil e seiscentos, e
oitenta e um. Ravasco. Despacho do Provedor-
mor. Registe-se nos livros da Fazenda a que
toca. Bahia e Junho dezenove de mil seiscentos
e oitenta e um. de Ulhôa. Antônio Lopes a re-
gistou em dito dia.

João Dias da Costa
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Registo da Provisão de Mestre dos
Carpinteiros í*a Ribeira desta cidade provi=
do em Leonardo Fernandes.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a estar vaga a
serventia do officio de Mestre dos Carpinteiros
da Ribeira desta cidade por fallecimento de An-
tonio Gonçalves Lisboa seu Proprietário convir

provel-a em pessoa apta, e sufficiente e a boa
informação que o Provedor-mor me fez da suf-
ficiencia de Leonardo Fernandes que actualmen-
te está tendo o cargo á Mestragem da dita Ri-
beira, e a não ter duvida o Provedor da Fazenda
a se prover em sua pessoa o dito. officio vistos
os exemplos que allegou, esperando delle que nas
obrigações que lhe tocarem se haverá muito con-
forme a confiança que faço de seu procedimento
Hei por bem de o prover da dita serventia de
Mestre da Ribeira desta cidade que exercerá na
forma que o fizeram seus antecessores, e prin-
cipalmente o fazia o dito Proprietário Antônio
Gonçalves Lisboa, e com elle haverá o ordenado
(se o tiver) e todos os mais proes, e precalços
que pela Provisão de Sua Alteza lhe foram con-
cedidos, e de que costumavam gosar todos os
mais Mestres dos carpinteiros que foram da Ri-
beira desta cidade. Pelo que ordeno ao Prove-
dor-mor lhe dê a posse, e juramento de que se
fará assento nas costas desta: e aos Officiaes da
Ribeira o conheçam por seu Mestre assim t da
maneira que o faziam ao dito Proprietário: e
esta terá seu effeito por tempo de um anno em-
quanto Sua Alteza o houver assim por beim ou
eu não ordenar outra cousa: e se guardará, e

i
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cumprirá tão pontual, e inteiramente, como se '.
nella contém, sem duvida alguma digo duvida,'
embargo, nem contradição alguma, e constan-
elo haver primeiro pago o que desta dever á meia
annata, e se registará nos livros da Secretaria
do Estado, e nos da Fazenda Real delle. Anto-
nio Garcia a fez nesta cidade de Salvador Bahia
de Todos os Santos em os dois dias do mez de
Dezembro Anno de mil seiscentos e oitenta. Ber-
narele Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da
Costa Barreto Sello. Registada no livro sexto
cios Registos ela Secretaria elo Estado elo Bra-
s'l a que toca a folhas trinta e oito verso. Bahia
dois ele Dezembro de mil e seiscentos e oitenta.
Ravasco. A folhas duzentas e cito verso do li-
vro da receita viva que serve com as meias an-
natas com o Thesoüreiro Geral deste Estado
Francisco da Costa Azere lhe ficam carregados
por mim Escrivão de seu cargo dois mil reis des-
ta Prov:são. Bahia vinte um de Abril de mil seis-
centos e oitenta e um. Estevão Rodrigues do
Porto. Tomou posse em vinte um de Abril de
mil seiscentos e- oitenta e um, como consta dq
termo feito nas costas da dita Provisão. Despa-
cho do Provedor-mor. Cumpra-se e registe-se
nos livros a que toca. Bahia e Abril vinte um de
mil e seiscentos e oitenta e um. de Ulhôa. Tho-
más Moreira a registou em dezenove de Junho
elo dito anno.

João Dias da Costa
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Registo de uma Patente de Capitão de
Infantaria ad honorem provido na pessoa
de Antônio Francisco Pilotio=mor da Náu
Santo Antônio de Flores que a este Porto

#' veio da índia.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto Antônio Francisco
Piloto, da Náu Santo Antônio de Flores que a
este Porto chegou da índia de que é Capitão-
mor Veríssimo Carvalho da Cesta indo na mes-
ma Náu para aquelle Estado oecupou o posto
de Capitão de guarnição de gente de mar delia,
e me constou que assim nesta viagem como em
outras daquella carreira procedeu sempre com
valor, e zelo do serviço de Sua Alteza por cujo
respeito se fez benemérito de occupar o de Ca-

pitão de Infantaria ad honorem para exemplo
de o imitarem outros, e ter por prêmio esta pro-
moção emquanto não tem a mercê que deve es-

perar de Sua Alteza; muito conforme a con-
fiança que faço de sua pessoa. Hei por bem de
o eleger, e nomear (como em virtude da presen-
te elejo, e nomeio pela faculdade do Capitulo
quarenta do Regimento novo deste Governo)
Capitão de Infantaria. ad honorem para que o
seja, e gose da insignia, e todas as honras, gra-
ças, franquezas, preeminencias, privilégios, isen-
ções, e liberdades que lhe tocam podem, e de-
vem tocar, e são concedidos aos mais Capitães
de Infantaria ad honorem por Patente de Sua
Alteza. Pelo que ordeno aos Officiaes maiores,
e menores dos Presídios, e ordenanças deste Es-
tado, e em particular ao Capitão-mor da dita
Náu officiaes e mais pessoas que vêm nella o
hajam, honrem, estimem, e reputem por tal Ca-
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pitão ele Infantaria ad hcnorem, e como a tal
lhe deixem ter o exercício desta honra de que o
hei por mettido de posse. Para firmeza do que
lhe mandei passar a presente sub meu signal è
sello ele minhas armas a qual se registará nos
livros da Secretaria deste Estado, e nos mais a
que tocar. Antônio Garcia a fez nesta cidade do
Salvador Bahia ele Todos os Santos em os dois
dias elo mez de Junho Anno ele mil e seiscentos
e oitenta e um. Bernardo Vieira Ravasco o fiz
escrever. Roque da Costa Barreto. Sello. Regis-
tado no livro quarto elos Registos da Secretaria
elo Estado do Brasil a que toca a folhas cinco-
enta e duas. Bahia dois de Junho de seiscentos
oitenta e um. Ravasco. Reeiste-se nos livros a
que toca. Bahia e Junho quinze de mil e seis-
centos e oitenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa.
Thomás Moreira a registou em vinte do dito
mez e anno acima.

João bias da Costa
v M

Registo da Provisão por que foi provi»
do Maneei da Cunha Coelho no Officio de
Poleiro das obras de Sua Alteza.
Roque da Costa Barreto elo Conselho de

Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Pro-
visão virem que por parte de Manuel da Cunha
Ccelho se me enviou a reprezentar por sua pe-
tição (cuja copia será na outra meia desta folha)
acerca de fazer todas as obras de Poleame para
as Naus de Sua Alteza que a este Porto chega-
vam assim de Lisboa como da índia pelos preços
que estavam ajustados nas obras que fazia

ãfeüfc
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para a Companhia Geral, pedindo-me lhe fizes-

se mercê mandar passar Provisão visto ser em

utilidade da Fazenda Real, para que pudesse
fazer as obras todas de poleame tocantes as

Naus de Sua Alteza, sem ordenado algum mais

que por aquelles preços em que se concertava:
e visto constar ter o supplicante servido a Sua

Alteza com satisfação no seu officio, e a mfor-

mação do. Provedor-mor ela Fazenda Real deste
Estado, e não ter duvida o Procurador delia a

que se deu vista. Hei por bem que o dito Manuel

ela Cunha Ccelho possa fazer todas as obras de

poleame tocantes ás Naus de Sua Alteza que a
este Porto chegam, sem ordenado algum, por
aquelles preços em que se concertar com o Pro-
vedor-mor da dita Real Fazenda. Pelo que or-
deno ao dito Provedor-mor, Almoxarife, e mais
officiaes da Fazenda Real deste Estado, e da'
Naus de Sua Alteza que a este. Porto chegam
que cada um pelo que lhe tocam façam cumprir,
e guardar esta Provisão, tão pontual e inteira-
mente, como nella se contém, sem duvida em-
bargo, nem contradição alguma. Para firmeza
do que lhe mandei passar a presente sub meu
signal e sello de minhas armas a qual se regis-
tara nos livros da Secretaria deste Estado, e nos
mais a que tocar. Antônio Garcia a fez nesta ei-
dade elo Salvador Bahia de Todos sos Santos
em os dezoito dias do mez de Junho Anno de mil
e .seiscentos e oitenta e um. Bernardo Vieira Ra--
vasco a fiz escrever. Roque da Costa Barreto.
Sello. Registado no livro sexto dos Registos da
Secretaria elo Estado elo Brasil a que toca a fo-
lhas quarenta e nove. Bahia dezoito de Junho de
nr.l seiscentos, e oitenta e um. Ravasco. Regis-
te-se nos livros a que toca. Bahia e Junho vinte
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um de mil seiscentos, e oitenta e um. de Ulhôa,
Antônio Lopes a registou em dito dia.

João Dias da Costa

Registo da Provisão pela qual orde=
npu o Mestre de Campo General Roque da
Costa Barreto ao Provedor da Capitania de
Itamaracá execute os vereadores que servi*
ram na Câmara daquella Capitania no anno
de seiscentos, e setenta e nove pelos soldos
do Capitão Francisco de Abreu de Lima. v

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc, Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito ao que por partede Francisco de Abreu de Lima se me enviou a
representar por sua petição acerca de o Prove-
dor da Fazenda Real da Capitania de Itamaracá
Sebastião Lopes Grandio não dar cumprimento-
ás ordens deste Governo sobre ser pago dos sol-
dos que venceu com o posto de Capitão da Corm-
panhia de Infantaria da guarnição da Fortale-
za de Santa Cruz que exercia João Cardoso Pi-
nheiro pelas duvidas que então se offereceram
a isso, sem embargo das quaes ordenou o mesmo
Governador digo o mesmo Governo Geral fosse
o supplicante pago, pedindo-me ordenasse ao
dito Provedor que logo com effeito executasse
as ditas ordens pelos Vereadores que serviram o
anno de seiscentos setenta, e cinco na Câmara
daquella Capitania por haverem desobrigado ao
fiador que aceitaram^ao dito José Cardoso Pi-
nheiro com comminação de se haver do dito d'-
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go de se haver pela Fazenda do dito Provedor
até o supplicante ser satisfeito, e supposta a
informação que sobre este particular me fez o ..
Provedor-mor, e parecer do Procurado da ta-
zenda Real deste Estado a -que se deu vista, e
haverem os officiaes da Câmara que serviram o
anno de seiscentos setenta, e cinco desobriga-!
do o fiador do dito João Cardoso Pinheiro que
emquanto corria o litígio, não podiam, nem de-
viam desobrigar pois como desobrigando fica-
ram tomando em si o encargo da mesma fiança
além de serem obrigados a dar mais credito as
ordens deste Governo Geral que ás de Outro
Governo particular. Hei por bem, e ordeno ao di-
to Provedor da Fazenda que as não guadar, que
logo com effeito, e sem dilação alguma execute
peles ditos soldos, que indevidamente se paga-
ram ao dito João Cardoso Pinheiro aos ditos Ve-
readores daquelle^ anno, e ao Capitão-mor da-
quella Capitania que não dando o dito Prove-
dor Sebastião Lopes Grandio execução a esta

-ordem a execute elle no mesmo Provedor para
com effeito ficar o supplicante pago dos ditos
soldos. Para firmeza do que lhe mandei passar a
presente sub meu signal e sello de minhas ar-
mas a qual se registará nas livres da Secreta-
ria do Estado, e Fazenda Real delle, e se guar-
dará, <e cumprirá 

"tão 
pontual e inteiramente,

como nella se contém, sem duvida embargo, nem
contradição alguma. Antônio Garcia a fez nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
em os vinte e três dias do mez de Outubro An-
no de mil e seiscentos, e oitenta. Bernardo Viei-
ra Ravasco a fiz escrever. Roque da Costa Bar-
reto. Sello. Registada no livro segundo dos Re-
gistos da Secretaria do Estado do Brasil a que

¦ -.k '-¦<.
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toca a folhas quinze. Bahia vinte três de Outu-
bro de mil seiscentos e oitenta. Ravasco. Despa-
cho do Provedor' mor. Registe-se nos livros a
que toca. Bahia e Junho vinte e sete de mil e
seiscentos, e oitenta e um. de Ulhôa. Antônio
Lopes a registou em dito dia.

João Dias da Costa

Registo da Patente por que foi provi*
do Antônio Simões Delgado em Capitão da
Guarda do Senhor Mestre de Campo Geral
Roque da Costa Barreto a cujo cargo está o
Governo deste Estado.

Rcque cia Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto pela licença que con-
cedi a João Pereira Pestana para se passar ;,j
Corte ficou vaffo o Posto de Capitão da minha
guarda, e convém provel-o, em pessoa de valor
pratica da disciplina militar, experiência da
guerra: tendo eu consideração ao bem .que to-
das estas partes concorrem na de Antônio Si-
mÕes Delgado nor haver servido a Sua Alteza
de dez annos seis mezes oito dias a esta parte a
saber sete annos, e sete mezes em praça de sol-
dado de minha Companhia de cavallo sendo eu
Sargento-maior de Batalhas acompanhando-mé
na leva ele mil e.quinhentos, e cincoenta homens
que fui fazer ás Comarcas de Santarém, Leiria,
e Torres Vedras para se reencherem os Terços
da Amada da Guarnição da Corte, e da Praça
de Cascaes, e indo eu dar forma de * novo, aos

„M
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Terços de Auxiliares. de Companhias de Cavai-
lo nas mesmas Comarcas para se não esquece-
rem de seu exercício, me acompanhou também
havendo-se em uma, e outra occasião com muito
zelo, e pontualidade, e o mais nesta Praça em
que occupou o Posto de Alferes da Companhia
do Capitão Manuel de Barros Brigueiros em que
procedeu sempre como devia a suas obrigações,
e passando á Capitania de São Vicente o de Ca-
pitão da Fortaleza da Vera Cruz de Itapema do
porto da Paz da Villa de Santos por Patente mi-
nha, e depois voltando á de Pernambuco se achou
na occasião dos Palmares a que o Governador
daquella Capitania Ayres de Souza de Castro
mandou o Capitão Manuel de Nojosa adonde as-
sitiu mais de cinco mezes com grande trabalho,
descommodo, fomes, e perigo de vida ficando no
Arrayal por Cabo de vinte e cinco soldados té
se recolher por ordem do mesmo Governador
para a Companhia de Pedro de Souza de Castro
em que tinha Praça de soldado, havendo-se com
grande tolerância nos descommodos daquelles
Sertões donde nunca havia chegado Infantaria;
e tornando a esta Praça continuou o serviço de
Sua Alteza em que a assentou de soldado da
Companhia do Mestre de Campo Pedro Gomes
donde passou a Alferes da Companhia de Cavai-
los desta Praça em que procedeu sempre com
muita satisfação, e zelo do serviço de Sua Alte-
za* esperando delle que nas obrigações que lhe
tocarem no exercício delle digo no exercício dei
dito Posto se haverá muito conforme a confiam
ça que faço de seu procedimento. Hei por bem
de o eleger, e nomear Capitão de minha Guarda
para que o seja, use, e exerça com todas as
honras, graças, franquezas, preeminencias, pri-
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vilegios, isenções, e liberdades, que lhe tocam
podem e elevem tocar aos mais Capitães da
Guarda, e especial aos que hão sido deste Es-
tado, havendo, e gosando como 

"elles 
do orde-

nado, e bem assim de todos os mais proes, e
precalços, que direitamente lhe pertencerem^ e
costumavam gosár seus immediatos antecesso-
res. Pelo que o hei por mettido de posse, e or-
deno ao Secretario de Estado, e Guerra lhe dê
o juramento de que se fará assento nas costas
desta; e aos Officiaes maiores de Guerra, e
Fazenda, e Justiça deste dito Estado o hajam,
honrem, estimem, e reputem por tal Capitão de
Minha Guarda; e aos Officiaes, e Soldados delia
mando façam o mesmo, e obedeçam, cumpram,
e guardem todas suas ordens, de palavra, ou
por escripto tão pontual, e inteiramente, como
devem, 'e são obrigados, e se fossem minhas pro-
prias, e ao Provedor-mor da Fazenda Real deste
Estado ordeno outrosim lhe faça assentar em
folha o ordenado que vencia, e ser-lhe-á pagoassim, e da maneira que se pagava a seu ante-
cessor emquanto serviu com o clito Posto. Para
firmeza do que lhe mandei passar a presente syb
meu signal e sello de minhas armas a qual se re-
gistará nos livros da Secretaria deste Esta-
do, e nos mais a que tocar. Antônio Garcia a
fez nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos em os vinte e oito dias do mez de Junho
de mil e se:scentos e oitenta e um. Bernardo
Vieira Ravasco a fiz escrever. Roque da Costa
Barreto. Sello. Registada no livro quarto dos
Registos da Secretaria do Estado do Brasil a
(me toca a folhas cincoenta e três verso. Bahia
vinte oito de Junho de mil seiscentos, e oitenta
e um. Ravasco. Jurou em minhas mãos na forma
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ela Patente retro escripta. Bahia e Junho vinte
oito de mil seiscentos, e oitenta e um. Bernardc
Vieira Ravasco. Despacho do Provedor-mor.
Registe-se, e forme-se seu assento. Bahia e Ju-
nho vinte e oito de mil e seiscentos e oitenta e
um. Antônio Lopes de Ulhôa. Antônio Lopes a
registou em dito dia.

João Dias da Costa

Registo da Patente do Posto de Ca=
pitão=mor do Rio Grande que se proveu nr
pessoa de Antônio da Silva Barbosa.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto pela licença que con-
cedi a Geralelo de Usuni para se passar á Corte
ficou vago o Posto ele Capitão-mor ela Capita-
nia elo Rio Grande, e convém provel-o em pessoa
ele muito valor, pratica da disciplina militar e
experiência ela Guerra tendo eu consideração ao
bem, que todas estas qualidades concorrem na
ele Antônio ela Silva Barbosa e a satisfação com
que tem servielo a Sua Alteza vinte e oito annos,
um mez, e dez dias effectivos em praça de sol-
dado, Alferes, vivo, .e reformado, e Capitão de
Infantaria do Terço do Mestre de Campo Pedro
Gomes dos quaes foram os últimos oito annos
nove mezes, e vinte cinco dias nesta Praça, e
todos os mais nas guerras de^ Pernambuco
achando-se nas occasiões erüe no decurso deste
tempo se offereceram principalmente no cho-^
que que os três Governadores André Vidal de
Negreiros, Martim Soares Moreno, e João Fer-
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nandes Vieira tiveram com o Governador das
Armas Hollandezas Henrique Hus na vargem,
pelas insolencias que usava com os Portugue-
zes que se haviam levantado durando a peleja
mais de três horas té se retirar o inimigo a uma
c_.sa forte, opprimido se rendeu o mesmo Gover-
nador das Armas, Sargento-maior, Governador
dos índios, Capitães, e mais Officiaes, e cento,
e três soldados, ficando mortos muitos na cam-
panha; e cento, e sete índios na casa forte: na
tomada de um Patacho que o inimigo tinha na
Ilha de Itamaraeá, escala que se fez ás suas trin-
cheiras, e estando (sic) nas plantas que ali ti-
nham para seu sustento durando esta oceasião
a maior parte do dia: na investida que o inimi-
go fez a uma casa forte que tinhamos na barre-
ta com mil, e quinhentos homens, e duas peças
de Artilharia a que resistiram duas Companhias
nossas que nellas se achavam entre a confusão
de se pegar o fogo pela parte donde estavam as
munições, e socegando o incêndio passadas ai-
gumas horas se retirou o inimigo: e em diver-
sas marchas que se fizeram a differentes partes
com grande trabalho como foram a que o Capi-
tão Lourenço Carneiro fez por ordem do Mes-
tre de. Campo Francisco Barreto á estância dos
Gararapes, em que assistiu por duas vezes largo
tempo a que o Mestre de Campo Francisco de
Figueirôa fez com novecentos homens á cam-
panha da Villa de Iguarassú: a que fez o Mes-
tre de Campo André Vidal'de Negreiros á mes-
ma campanha com oitocentos homens: na que
fez o Sargento-maior Antônio Dias Raposo á da
Parahiba com- quinhentos • homens, indo pelo
Sertão vinte e cinco léguas por não ser sentido:
na que fez o Capitão Paulo da Cunha Souto

i ¦¦
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Mayor com algumas Companhias em soccorrc
dos moradores do Rio de São Francisco sessen-
ta léguas distantes do Arrayal donde sahiu: na
que fez o Capitão Antônio da Silva Barbosa de
cuja Companhia ia a fortificar, e a segurar o
Posto de Tamandaré muito distante do dito Ar-
rayal pela importância dos Navios, e barcos que
delle se havia soceorrido digo se haviam corrido
do inimigo, e nella assistiu dois annos, e em o
mesmo digo annos, e em outra que o mesmo Ca-
pitão fez a oecupar o Porto do Frade assim para
impedir ao inimigo o damno que podia fazer aos
moradores como para comboiar as Fazendas de
Sua Alteza, e de particulares que ali aportavam
nes barcos que por causa do inimigo entravam
nelle em que também assistiu dois annos na que
fez Capitão digo fez o Capitão ao Porto das Sa-
Unas fronteiro ao Recife em que esteve dezoito
mezes contínuos com excessivo trabalho, e ris-
co por estar vizinho ás forças do inimigo; na que
fez o mesmo seu Capitão Antônio da Silva Bar-
bosa com duzentos homens á campanha da Pa-
rahiba e emboscadas na Ilha de Itamaracá aju-
dando em todas estas jornadas a prisional os
Flamengos, e Escravos que se tomaram.; e fa-
zer ao inimigo as hostilidades que os cabos le-
vavam por crdem: e com a mesma constância se
houve no trabalho da força oue os Mestres de
Campo Governadores daquella Guerra constitui-
ram para bater o recife do luear que chamam
a Seca até se acabar com orande perigo da Ar-
íiíharia do inimiVo: na Batera oue o Mestre
^ Campo André Vidal de Negreiros poz a um-
forca oue o inimigo tinha no passo da Barreto
trabalhando toda a noite té amanhecer nas trin-
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cheiras e cavas durando a peleja todo um dia,
sem embargo do damno que do mar, e terra lhe
fazia o inimigo, achandc-se na primeira, e se-
gunda batalha que o Mestre de Campo General
deu nos outeiros dos Gararapes ¦ ao primeiro
exercito do inimigo que constava de seis mil e
quatrocentos soldados de que era General Sigis-
mundo e ao segundo de quatro mil homens fi-
cando de ambas victoriosas as armas de Sua Al-
teza, e ultimamente no sitio que se poz ao Reci-
fe de Pernambuco, e expugnações na força do
Rego, força nova da casa da Seca, do Reducto
imminente á força das Cinco Pontas, e da mes-
ma força das Cinco Pontas, achando-se.no tra-
balho dos aproxes, investidas e escalas que se fi-
zcram com grande valor até com effeito se ren-
der o Recife ás Armas de Sua Alteza. Esperan-
do delle que nas obrigações que lhe tocarem se
haverá com a mesma satisfação e muito corfor-
me a confiança que faço de seu procedimento.
Hei por bem de o eleger e.nomear (como em vir-
tude da presente elejo e nomeio) Capitão-mor da
dita Capitania do Rio Grande para que o seja
use e exerça com todas as honras graças fran-
quezas preeminencias privilégios, isenções e li-
herdades jurisdição poder e faculdade que em
razão do dito posto lhe tocam e de que gosaram
todos os seus antecessores: e como elles haverá
o soldo, e todos os mais proes e precalços que
lhe pertencerem, e o exercerá emquanto Sua Al-
teza o houver assim por bem, ou este Governo
n5o ordenar outra cousa. Pelo que o hei por
mettido de posse fazendo primeiro preito ho-
menagem e dado o juramento nas minhas mãos
na forma costumada de que se fará assento nas
costas desta: e ordeno a todos os Officiaes maio-
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res de Guerra e Ministros da Fazenda e Justiça
deste Estado o hajam honrem estimem e repu-
tem por tal Capitão-mor da dita Capitania e aos
officiaes da Câmara Provedor da Fazenda Sar-
gento-maior Capitão de Infantaria da Ordenan-
ça Nobreza e povo delia façam o mesmo, e obe-
deçam cumpram e guardem todas as suas ordens
de palavra ou por escripto tão pontual e intei-
ramente como devem e são obrigados e ao Pro-
vedor-mor da Fazenda Real deste Estado orde-
no ontrosim lhe faça assentar o dito soldo na
forma que é estylo e ao daquella Capitania lhe
faça pagar, e aos Officiaes o que toca lhe pa-
guem com effeito para firmeza do que lhe man-
dei passar a presente sub meu signal e sello de
minhas Armas a qual se registará nos livros da
Secretaria deste Estado Fazenda Real delle e
nos mais a que tocar daquella Capitania. Anto-
nio Garcia a fez nesta cidade do Salvador Ba-
hia de Todos os Santos em os cinco dias do mez
de Julho de mil e seiscentos e oitenta e um. Ber-
nardo Vieira Ravasco o fez escrever. Roque da
Costa Barreto. Sello. Registada no livro primei-
ro dos registos do Estado do Brasil a que toca a
fls. 54. Bahia sete de Julho de mil e seiscentos
e oitenta e um. Ravasco. Em os nove dias do
mez de Julho de seiscentos e oitenta e um nes-
ta cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos e paços de Sua Alteza fez Antônio da Silva
Barbosa preito e menagem nas mãos do Senhor
Roque da Costa Barreto Mestre de Campo Ge-
neral deste Estado a cuio cars;o está o governo
delle pela Capitania do Rio Grande em que pro-
veu de Capitão-mor pela patente retro escripta
sendo Padrinhos o Sargento-maior Francisco
Rabello de Moraes Cavalleiro da Ordem de
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Christo e o Capitão Antônio de Barros. E eu
Bernardo Vieira Ravasco Fidalgo da casa de
Sua Alteza Secretario do Estado e guerra do
Brasil que a dita menagem tomei e juramento
e assigno. Bernardo Vieira Ravasco. Despacho
do Provedor-mor. Registe-se e forme-se seu as-
sento. Bahia nove de Julho de mil e seiscentos e
oitenta e um. Antônio Lopes de Ulhôa. Panta-
leão Freire a registou em onze do dito mez e an-
no acima.

João Dias da Costa

(Á margem): Constou por certidão do Es-
criva o da Câmara da Capitania do Rio Grande
Antônio Lopes Lisboa que tomara posse o Capi-
tão-mor Antônio da Silva Barbosa do governo
da dita Capitania em três de Outubro de 1681.
Amaral. H

Registo da Provisão pela qual se pro-
veu o Domingos Vieira no Officio de Mes=
tre de Bombeiros e Poleeiros.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito ao que por par-
te cie Domingos Vieira se me representou em
sua petição acerca de ser o único que nesta ei-
dade no Officio de Bombeiro e Poleeiro com eu-
jas fabricas assistia ao serviço de Sua Alteza
todas as vezes que era necessário pedindo-me
lhe mandasse passar Provisão de Mestre dodi-
to Officio e vista a informação que o Provedor-
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Mor ela Fazenda Real deste Estado me deu de
sua sufficiencia e pontualidade ,com que no dito
Officio fez as obras que se lhe encarregaram
para o Galeão Bom Jesus de São Domingos: e
ser elle quem unxamente sabe fazer Bombas de
um só páu: e muito conveniente o seu prestimo
para as Naus da índia e mais embarcações que
costumam vir a este Porto: esperando delle que
com a mesma satisfação continuará daqui em
diante. Hei por bem de o nomear e prover
(como pela presente faço) Mestre do Officio de
Bombeiro e Pcleeiro desta cidade, e com elle
haverá os privilégios, e todos os proes e precal-
ços que direitamente lhe pertencerem em razão
do dito Officio ele eme o hei por mettido de pos-
se ciando primeiro juramento nas mãos elo Pro-
vedor-mor da Fazenda. Pelo que mando a todos
os-Bombeiros e Poleeiros que houver nesta ei-
dade o conheçam por seu Mestre na forma em
eme o fazem cs Officiaes ela Ribeira ao Mestre
delia para firmeza do que lhe mandei passar a
presente sub meu signal, e sello de minhas Ar-
mas a qual se registará nos livros da Secreta-
ria do Estado e Fazenda Real delle, e se guar-
dará e cumprirá tão pontual e inteiramente
como nella se contém sem duvida embargo nem
contradição alguma. Manuel Rogeiro a fez nes-
ta cMaele do Salvador Bahia de Todos os San-
tos em os seis dias do mez ele Julho Anno de
mil e seiseentos e oitenta e um. Bernardo Viei-
ra Ravasco a fiz escrever. Roque da Costa Ba1--
reto. Sello. Registado no livro sexto dos Regis-
tos da Secretaria do Estado do Brasil a que toca
a fls. 471. Bahia sete de Julho de mil seiseentos
e oitenta e um. Ravasco. Despacho do Prove-
dcr-Mor. Registe-se nos livros a que toca. Ba-
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hia e Julho doze de mil e seiscentos e oitenta e
um. de Ulhôa. Pantaleão Freire Porto a regis-
tou em dito dia acima.

João Dias da Costa

1
f

É

Registo da Provisão do cargo de Ca=
pettão da Fortaleza do Cabedello por que se
proveu na pessoa do Padre Leonardo de
Souza. ^

¦•-.<¦

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Pro-
visão virem que havendo respeito a mandar
Sua Alteza por carta sua de vinte e sete de
Maio do anno passado de seiscentos e oitenta
escripta ao Capitão-Mor da Capitania da Pa-
raiba do Norte digo da Paraíba Alexandre de
Souza e Azevedo que na forma (força?) do Ca-,
bedello houvesse Capellão pagando-se-lhe a sua
congrua dos effeitos da Fazenda Real por cuja
faculdade proveu o mesmo Capitão-Mor a ca-
pellania .da clita Fortaleza na pessoa do Padre
Leonardo de Souza Sacerdote do Habito de São
Pedro por concorrerem nelle as qualidades ne-
cessarias assignando-lhe com parecer dó Pro-
vedor e mais Officiaes da Fazenda Real daquel-
la Capitania oitenta mil reis de congrua pagos
na mesma Fazenda Real delia cada um anno:
Esperando que nas obrigações do serviço de
Deus e de Sua Alteza que lhe tocarem se have-
rá muito conforme a confiança que faço de seu
procedimento: Hei por -bem de confirmar o dito
provimento; e ordeno ao Provedor-Mor da Fa-
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zenda Real deste Estado lhe faça lançar na fo-
lha do assentamento daquella Capitania e ao
Provedor e mais Officiaes delia lhe façam pa-
gar com effeito cada anno a dita congrua de oi-
tenta mil reis para firmeza do que lhe mandei
passar a presente sub meu signal e sello de mi-
nhas Armas a qual se registará nos livros da
Secretaria deste Estado, nos da Fazenda Real
e nos mais daquella Capitania a que tocar. An-
tonio Garcia a fez nesta cidade do Salvador Ba-
hia de Todos os Santos em os quatorze dias do
mez de Julho Anno de mil e seiscentos e oitenta
e um. Bernardo Vieira Ravasco o fiz escrever.
Roque da Costa Barreto. Sello. Registada no li-
vro 6o dos Registos da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a fls. 51 v°. Bahia 14 de Julho
de 1681. Ravasco. Despacho do Provedor-Mor.
Registe-se nos livros a que toca e se lhe forme
o seu assento. Bahia 15 de Julho de 1681. de
Ulhôa. Antônio Lopes a registou em dito dia.

João Dias da Costa

Ir Registo da Provisão da serventia do
Officio de Almoxarife da Fazenda Real da
Paraíba provido em Bartholomeu Peixoto
de Vasconcellos.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta provi-
são virem que havendo respeito ao que por parte
de Bartholomeu Peixoto de Vasconcellos se me
enviou a representar por sua petição acerca de
estar provido pelo Capitão-Mor da Capitania da
Paraíba Alexandre de Souza e Azevedo no Of-

-&¦•
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ficio de Almoxarife daquella Capitania como
constava da provisão que offerecia a qual esta-
va passada por tempo de três mezes: pedindo-
me lhe mandasse passar outra na forma do es-
tylo: e visto o que constou sobre este particular:
Esperando delle que nas obrigações que lhe to-
carem se haverá muito conforme a confiança
que faço de seu procedimento. Hei por bem de
o prover (como pela presente faço) da serven-
tia do dito Officio por tempo ele um anno em-
quanto Sua Alteza o houver assim por bem ou
eu não ordenar outra cousa. E com elle haverá
o ordenado se o tiver e todos os mais proes e
precalços que direitamente lhe pertencerem e
costumavam gosar seus antecessores. Pelo que
ordeno ao dito Capitão-Mor o tenha assim en-
tendido e ao Provedor da Fazenda Real daquel-
Ia Capitania o deixe servir debaixo da mesma
posse^ e juramento e fiança que deu quando en-
trou a servir o dito Officio. Para firmeza do que
lhe mandei passar a presente sub meu signal e
sello de minhas Armas a qual se registará nos
livros da Secretaria deste Estado e nos mais a
que tocar constando haver depositado na mão
da pessoa que o Provedor da Fazenda daquella
Capitania ordenar o que desta dever á meia an-
nata, que o mesmo Provedor fará remetter ao
Thesoureiro Geral deste Estado na forma do
estylo. Antônio Garcia a fez nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos em os deze-
seis dias do mez de Julho Anno de mil e seiscen-
tos e oitenta e um. Bernardo Vieira Ravasco a
fiz escrever. Roque da Costa Barreto. Sello. Re-
gistada no livro 6o dos Registos da Secretaria
do Estado do Brasil a que toca a fls. 52. Bahia
dezeseis de Julho de mil seiscentos e oitenta e

Kí,:
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um. De Ulhôa. Thomás Moreira a registou mo
mesmo dia.

•"¦-."¦ João Dias da Costa

Registo da Patente do posto de Alfe=
res da Companhia de Cavallos desta Praça
provido na pessoa de Feliciano Nogueira de
Lara.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Porquanto pela promoção1 de
Antônio- Simões Delgado ao posto de Capitão
de minha guarda ficou vago o de Alferes da
Companhia de Cavallos desta Praça e convém
provel-o em pessoa de valor pratica da discipli-
na militar (e experiência da guerra); tendo eu
consideração ao bem que todas estas partes con-
correm na de Feliciano Nogueira de Lara solda-
do da Companhia do Capitão Manuel de Souza
Pereira esperando delle que nas obrigações que
lhe tocarem se haverá muito conforme a con-
fiança que faço de seu procedimento.- Hei por
bem de o eleger e nomear (como pela presente
o faço) Alferes dos Cavalleiros desta Praça
para o ser e exercer assim e da maneira que
o fazia seu antecessor com as mesmas hon-
ras graças franquezas preeminencias privilégios
isenções e liberdades que tinham e de que gosa-
vamtodcs os seus antecessores, e como elles ha-
verá o ordenado que sempre foi estylo pagar-se-lhe cada anno da Fazenda de Sua Alteza. Pelo,
que o hei por mettido de posse dando primeiro
o juramento nas mãos do Secretario do Estado



' !W'?5-J ' -»—^^^^^^^^^m^m^mmm^mm

— 453-

de que se.fará assento nas costas desta: e orde-
no a todos os officiaes maiores e menores do
presidio e Ordenança desta Praça ohajam.hon-
rem estimem e reputem por tal Alferes dos Ca-
valleiros e a todos os desta Capitania. façam o
mesmo e obedeçam nas occasiões do serviço de
Sua Alteza ás, ordens que lhe der em cumpri-
mento das que tiver do governo deste Estado
do mesmo modo que o faziam e deviam fazer os
mais antecessores seus: e ao Provedor-Mor da
Fazenda Real do mesmo Estado ordeno outro-
sim lhe faça assentar lançar e pagar cada anno
o soldo ou ordenado que lhe toca na própria for-
ma e parte donde elles o costumavam haver:
Para firmeza do que lhe mandei passar a pre-
sente sub meu signal e sello de minhas Armas
a cmal se registará nos livros da Secretaria des-
te Estado e nos mais a que tocar. Antônio Gar-
cia a fez nesta cidade do Salvador Bahia de To-
dos os Santos em os vinte e oito dias do mez de
Julho Anno de mil e seiscentos e oitenta e ura.
Bernardo Vieira Ravasco a fez escrever. Roque,
da Costa Barreto. Sello. Jurou em minhas mãos
na forma da patente retro escripta. Bahia vinte
e oito de Junho de mil e seiscentos e oitenta
e um. Bernardo Vieira Ravasco. Registada no
livro 6o dos Registos da Secretaria do Estado
do Brasil a que toca a fls. 54. Bahia vinte e oito
de Junho de mil e seiscentos e oitenta e um. Ra-
vasco. Despacho do Provedor-Mor: Registe-se
e forme-se seu assento. Bahia dezesete de Julho
de mil seiscentos e oitenta e um. De Ulhôa. Tho-
más Moreira a registou em dezoito do dito mez
e anno.

João Dias da Costa
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Registo do Alvará de Sua Alteza por
que ha por bem que o Desembargador Fran=
cisco da Silveira Sottomaior para que ven=
ça o ordenado e mantimenito que vencem os
mais Desembargadores da Relação.

c*í, O- :. *-. -íd ;; ici.!

Eu o Príncipe como Regente e Governador
dos Reines de Portugal e Algarves faço saber
aos que este meu Alvará virem que eu hei por
bem que-o Doutor Francisco da Silveita Sotto-
maior a quem fui servido fazer mercê pelo meu
Tribunal do Desembargo do Paço de, um lugar
de Desembargador da Relação da Bahia se lhe
assente o seu Ordenado, e mantimento que por
razão do dito cargo lhe é devido na mesma par-
te aonde os levam os mais Desembargadores
daquella Relação, para que o vença assim e da
maneira que o vencem e levam os mais Desem-
bargadores delia, e que lhe seja pago desde o
dia que se embarcou da Capitania do Rio de Ja-
neiro donde era morador para a cidade dá Bahia,

,o que constará por certidão ou pelas pessoas que
com elle se embarcaram. Pelo que mando ao
meu Mestre de Campo General do Estado do
Brasil a cujo cargo está o governo delle e ao
Provedor-Mor de minha Fazenda do mesmo Es-
tado façam assentar e pagar o dito ordenado
ao dito Francisco da Silveira Sottomaior e cum-
;pra<m e guardem este Alvará inteiramente
como nelle se contém sem duvida alguma e va-
lera como carta, e não passará pela Chancella-
ria sem embargo da'Ordenação cio livro 2° titu-
los 29 e 40 em contrario e se passou por duas
vias. Manuel Pinheiro da Fonseca o fez em Lis-
boa a dezesete de Março de seiscentos è oitenta
e um. O Secretario André Lopes da Lavra a fiz

>-.-¦*¦¦'¦
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escrever. Príncipe. Conde de Vai de Reis Pre-
sidente. Segunda via. Por despacho do Conselho
Ultramarino de quatorze de Março de seisceh-
tos e oitenta e um. Registado nos livros da Se-
cretaria do Conselho Ultramarino ã fls. 265 em
Lisboa vinte e um de Março de seiscentos e oi-
tenta e um. André Lopes de Lavra. Cumpra-se
como Sua Alteza manda e registe-se nos livros
da Secretaria do Estado e nos mais a que 

"tocar.
Bahia oito de Maio de mil e seiscentos e oitenta
e um. Roque da Costa Barreto. Despacho do
Provedor-Mcr. Registe-se nos livros a que toca.
Bahia oito de Maio demil e seiscentos e oitenta
e um. Antônio Lopes de Ulhôa. Pantaleão Frei-
re o registou em 29 de Julho do mesmo anno
acima.

João Dias da Costa

(Á margem): A fls. 332 verso está regista-
da a Provisão do Desembargador.

Registo da Provisão de serventia do
Officio de Escrivão da Fazenda Real e Ma=
tiicula da gente de Guerra deste Estado
que se proveu na pessoa de Francisco Dias
de Amaral Cavalleiro da Ordem de São
Benio de A vis por tempo de um anno se
tanto durar o impedimento da doença do
Capitão João Dias da Costa seu Pae pro=
pri etário do dito Officio.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza'etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito ao que por par-
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te de João Dias da Costa Proprietário do Of-
ficio de Escrivão da Fazenda Real e Matricula
da gente de Guerra deste Estado que se me en-
viou a representar por sua petição acerca de se
achar com enfermidade que o impossibilitava a
executar o dito Officio pedindo-me provesse a
serventia delle em Francisco Dias de Amaral
seu filho cavalleiro da Ordem de São Bento de
Avisi E visto seu impedimento e concorrerem
na pessoa do dito seu Filho a sufficiencia e mais
qualidades necessárias: esperando delle que nas
obrigações que lhe tocarem se haverá muito
conforme a confiança que faço do seu procedi-
mento: Hei por bem de o prover (como pela
presente faço) da serventia do dito Officio por
tempo de um anno, se tanto durar o impedimen-
to do dito Proprietário seu Pae emquanto Sua
Alteza o houver.assim por bem, ou èu não orde-
nar outra cousa e com elle haverá o-ordenado e
todos os mais proes e precalços que direitamen-
te lhe pertencerem e costumavam gosar seus

.antecessores : Pelo que ordeno ao Provedor-
Mor da Fazenda Real do dito Estado lhe dê a
posse: e: juramento na forma costumada de que
se fará assento nas costas desta que para fir-
mezade tudo lhe mandei passar sub meu signal
e sello de minhas Armas a qual se registará nos
livres da Secretaria deste Estado e nos 

"mais- 
a

que tocar e se guardará e cumprirá tio pontuale inteiramente como nella se contém sem duvida
embargo nem contradição alguma constando
haver primeiro pago o que desta dever á meia
annata: Antônio Garcia a fez nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos em os trin-
ta dias do mez de Julho Anno de mil e seiscentos
e oitenta e um; Bernardo Vieira Ravasco o fiz
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escrever. Roque da Costa Barreto. Sello. Regis-
tado no livro 6o dos Registos da Secretaria do
Estado do Brasil a que toca a fls. 55. Bahia trin-
ta de Julho de mil e seiscentos e oitenta e um.
Ravasco. A fls. 221 verso do Livro da Receita
viva que serve ele meias annatas com o Thesou-
reiro Geral deste Estado Francisco da Costa de
Azere lhe ficam carregados por Escrivão de seu
cargo vinte mil reis desta Provisão. Bahia o pri-meiro de Agosto de mil e seiscentos "e oitenta e
um. Estevão Rodrigues do Porto. Ao primeiro
dia do mez de Agosto de mil e seiscentos e vinte
e um annos nesta cidade da Bahia na Casa da
Fazenda pelo Provedor-Mor da Fazenda deste
Estado o Capitão Antônio Lopes de Ulhôa foi
dado o juramento dos Santos Evangelhos a
Francisco Dias de Amaral provido na serventia
de Escrivão da Fazenda deste Estado e Matricu-
Ia do presidio desta Praça que bem e fielmente
sir.y# o dito Officio e de como assim o promet-
teu e debaixo do juramento que recebido tinha o
houve por mettido ele posse ela serventia delle
de que fiz este termo que assignou o dito Pro-
vedor-Mor com o dito Francisco Dias do Ama-
ral e testemunhas abaixo assignadas. João Dias
da Cesta (Escrivão) da Fazenda do Estado
Proprietário por Sua Alteza que Deus guarde o
escrevi. Antônio Lopes de Ulhôa. Francisco
Dias de Amaral. José de Souza Fonseca. Pan-
taleão Freire Porto. Despacho do Provedor-
Mer. Registe-se nos livros da Fazenda a que to-
ca. Bahia o primeiro de Agosto de mil e seiscen-
tos e oitenta e um. De Ulhôa. Pantaleão Freire
o registou no mesmo .dia mez e anno acima. ,

Francisco Dias do Amaral

\ ,;a
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Registo da Provisão por que Sua Alte=
za fez mercê a Francisco de Lemos da Fon=
seca de lhe prorogar a serventia do Offjcio
de Almoxarife da Fazenda Real da Capita-
nia de Itamaracá.

Eu o Príncipe como Regente e Governador
dos Reinos de Portugal e Algarves faço saber
aos que esta Provisão virem que tendo respei-
to a satisfação zelo e verdade com que Francis-
co de Lemos da Fonseca está servindo o Officio
de Almoxarife da Fazenda Real da Capitania
de Itamaracá em que foi provido por mim por
tempo de tres annos: e ter recenseado sua conta
perante o Provedor da Fazenda da mesma Ca-
pitania procedendo no exercício do dito Officio
muito conforme a sua obrigação applicando as
cobranças da Fazenda Real e solicitando os aug-
mentos do contrato dando pontual e inteira con-
ta do que lhe toca e tem a seu cargo e ser .tani-
bem occupado oelo superintendente das forti-
ficaçÕes das Capitanias de Pernambuco de The-
soureiro dos effeitos da dita Capitania de Ita-
maracá applicando-os á fortificação, e fazer
muitas vezes requerimentos para se cobrar dos
contratadores toda a Fazenda Real que impor-
ta mais de quinze mil cruzados por cujo zelo tem
alguns desafeiçoados: em consideração de tudo
e do que respondeu o Procurador da Fazenda a
que se deu vista. Hei por bem de lhe fazer mer-
cê de pforogar a serventia do dito Officio de Al-
moxarife da Fazenda Real da Capitania de Ita-
maracá por mais tres annos com o qual haverá
o ordenado que lhe tocar e todos os proes e pre-
calços que direitamente lhe pertencerem pelo
que mando ao meu Governador da Capitania de
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Pernambuco deixe servir ao dito Francisco de
Lemos da Fonseca o dito Officio debaixo o1 a
posse e juramento que se lhedeu quando nelle
entrou, ratificando a fiança que tiver dado ou
dando-a de novo na forma do eslylo e haverá o
dito ordenado proes, e precalços e esta se cum-
prirá muito inteiramente como nella se contem
sem duvida alguma a qual valerá como carta
sem embargo da Ordenação do Livro 2o titulo
40 em contrario, e se passou por duas vias uma
só haverá effeito e pagou de novo direito dez
mil reis que se carregaram ao Desembargador
Jeronymo de Nobrega de Azevedo a fls. 218.
Antônio Serrão de Carvalho a fez em Lisboa a
vinte é oito de Janeiro de seiscentos e oitenta
e um. O Secretario André Lopes de Lavra a fiz
escrever. Príncipe. Conde de Vai de Reis. Pri-
meira via. Por resolução de Sua Alteza de sete
de Maio de seiscentos e oitenta e um. Em con-
sulta do Conselho Ultramarino de trinta de
Abril do dito anno. Pagou quatrocentos reis.
Francisco Ferreira Bayão. Pagou cem reis e de
avaliação mil e quinhentos reis e aos officiaes
trezentos e cincoenta reis.' Lisboa vinte e dois de
Março de seiscentos eoitenta e um. Dom Sebas-
tião Maldonado. Registada na Chancellaria-
mor da Corte e Reino no livro de - Officios e mer-
cês a fls. 212. Lisboa vinte e dois de Março de
seiscentos e oitenta e um. Innocencio Corrêa de
Moura. Registado no livro de Officios da Secre-
taria do Conselho Ultramarino a fls. 224 verso.
Lisboa vinte e dois de Março de seiscentos e oi-
tenta e um. André Lopes da Lavra. Cumpra-se
como Sua Alteza que Deus guarde ordena e se
registe nas partes a que tocar. Recife vinte de
Junho de seiscentos e oitenta e um. Aires de

¦¦¦ 
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Souza de Castro. Registado no livro 5o dos Re-
gistos da Secretaria deste Governo de Pernam-
buco a fls. 181. Recife vinte de Junho de mil e
seiscentos e oitenta e um. Antônio Coelho Be-
zerra. Cumpra-se como Sua Alteza manda. Re-
cife de Pernambuco 25 de Junho de 1681. Anto-
nio Botelho da Silva. Cumpra-se como Sua Alte-
za manda e registe-se nos livros da Secretaria
do Estado, e nos mais a que tocar. Bahia oito de
Agosto de mil e seiscentos e oitenta e um. Ro-
que da Costa Barreto. Registado no livro 2o dos
Ragistos da Secretaria do Estado do Brasil a
que toca a fls. 229 verso. Bahia nove de Agosto
de mil e seiscentos e oitenta e um. Bernardo
Vieira Ravasco. Despacho do Provedor-mor.
Registe-se nos livros a que toca. Bahia nove de
Agosto de mil e seiscentos e oitenta e um. An-
tonio Lopes de Ulhôa. Pantaleão Freire a re-
gistou em onze do dito mez e anno.

Francisco Dias de Amaral

Registo da Provisão de serventia do
Officio de Escrivão da Chancellaria d /;te
Estado que se proveu na pessoa dè Manuel
da Costa Madureira por tempo de um anno.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta provi-
são virem que porquanto o Doutor João Caste-
lino de Freitas chanceller que foi da Relação
deste Estado me representou a incivilidade de
João de Souza para exercer o Officio de Escri-
vão da Chancellaria deste Estado e depois delle
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embarcado me representou o mesmo Doutor
Antônio Rodrigues Banha que ora serve de
chanceller do mesmo Estado, e convém prover a
serventia do dito Officio em pessoa de suffici-
encia e partes, e concorrem estas na de Manuel
da Costa Madureira: Esperando delle que nas
obrigações que lhe tocarem se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento: Hei por bem de o prover (como pela
presente faço) da serventia do dito Officio por
tempo de um anno emquanto Sua Alteza o hou-
ver assim por bem eu eu não ordenar outra
eousa e com elle haverá o ordenado (se o ti-
ver) e todos os mais prees e precalços que direi-
lamente lhe pertencerem e costumavam gosar
seus antecessores, Pelo que ordeno ao dito Des-
embargador Antônio Rodrigues Banha Chajn-
celler da dita Relação lhe dê a posse na forma
costumada de que se fará assento nas costas
desta, que para firmeza ele tudo lhe mandei pas-
sar sub meu signal e sello de minhas armas a
qual se registará nos livros da Secretaria do Es-
tado e nos mais a que tocar e se guardará e cum-
prirá tão pontual e inteiramente como nella se
contém sem duvida embargo, nem contradição
alguma, constando haver primeiro pago o que
desta levar a meia annata. Antônio Garcia a fez
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos em os vinte e nove dias do mez de Maio
anno de mil e seiscentos e oitenta e um. Bernar-
do Vieira Ravasco a fez escrever. Roque da Cos- •
ta Barreto. Sello. Registada no livro 6o dos re-
gistos da Secretaria do Estado do Brasil a que
toca a fls. 45 verso. Bahia vinte e nove de Maio
de mil seiscentos e oitenta e um. Ravasco. A fls.
211 verso do livro da,receita viva que serve das

_________



.:¦:':'

-¦"-:''"' "'¦'.* '" >:: ¦¦¦.•¦¦ "í*** ' ¦"¦:¦'- .\.:'„ -'. ' ' iV *,' - i (

462

meias annatas, com o Thesoureiro Geral deste
Estado Francisco da Costa Azere lhe ficam car-
regados por mim Escrivão de seu cargo quatro
mil" reis desta Prov:são. Bahia vinte e oito de
Maio de mil e seiscentos e oitenta e um. Este-
vão Rodrigues do Porto. Despacho do Prove-
dor-mor. Registe-se nos livros a que toca. Ba-
hia oito de Agosto de mil seiscentos e oitenta e
um. De Ulhôa. Tomou posse e juramento nas
mãos do Desembargador Antônio Rodrigues
Banha chanceller deste Estado em trinta de
Maio de 1681. Pantaleão Freire a registou em
onze de Agosto do dito anno.

Francisco Dias de Amaral

Registo de uma Provisão da serven=
tia do cargo de Provedor da Fazenda Real
da Capitania dos Ilhéos provido em João de
Araújo Deça.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito a estar vaga a
serventia do cargo de Provedor da Fazenda
Real da Capitania dos Ilhéos por se haver aca-
bado o tempo da com que servia Francisco Cor-
rêa de Azevedo e convém provel-a em pessoa de
sufficiencia e partes, e concorrerem estas na
de João de Araújo Deça: esperando nelle que
nas obrigações que lhe tocarem se haverá muito
conforme a confiança que faço de seu procedi-
mento: Hei por bem de o prover (como pela pre-
sente faço) da serventia do dito cargo por tem-
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po de um anno emquanto Sua Alteza o houver
assim por bem e eu não ordenar outra cousa e
com elle haverá o ordenado (se o tiver) e todos
os mais proes e precalços que direitamente lhe
pertencerem e costumavam gosar seus anteces-
sores. Pelo que ordeno ao Capitão-mor da dita
Capitania lhe dê a posse e juramento na forma
costumada de que se fará assento nas costas
desta que para firmeza de tudo lhe mandei pas-
sar sub meu signal e sello de minhas armas a
qual se registará nos livros da Secretaria do
Estado e nos mais a que tocar e se guardará e
cumprirá tão pontual e inteiramente como nel-
Ia se contém sem duvida embargo, nem centra-
dição alguma constando haver primeiro pago o
que desta dever á meia annata. Antônio Garcia
a fez nesta cidade do Salvador Bahia de Todos
os Santos era os vinte e deis dias do mez de Ju-
lho anno de mjl e seiscentos e oitenta e um. Ber-
nardo Vieira Ravasco o fiz escrever. Roque da
Costa Barreto. Sello. Registada no livro 6o dos
Registos da Secretaria do Estado do Brasil a
que toca a fls. 54 verso. Bahia vinte e dois de
Julho de 681. Ravasco. A fls. 224 verso do livro
da Receita viva que serve das meias annatas com
o Thesoureiro Geral deste Estado Francisco da
Costa Azere lhe ficam carregados por mim Es-
crivão de seu cargo dois mil e quinhentos reis
desta Provisão. Bahia dezoito de Agosto de-mil
e seiscentos e oitenta e um. Estevão Rodrigues
do Porto. Despacho do Provedor-mor. Cumpra-
se e registe-se. Bahia dezenove de Agosto de
mil e seiscentos e oitenta e um. De Ulhôa. Tho-
más Moreira a registou em o dito dia.

Francisco Dias de Amaral

vV,:
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Registo de uma Provisão da serventia
do Officio de Meirinho das execuções da
Fazenda Real deste Estado provido por
tempo de um aiMp em João da Silva de AU
poim.

Roque da Costa Barreto do Conselho de
Sua Alteza etc. Faço saber aos que esta Provi-
são virem que havendo respeito ao que por parte
de João da Silva de Alpoini se me representou
por sua petição acerca de se lhe haver acabado
o tempo da Provisão por,que servia.o Officio de
Meirinho das execuções da Fazenda Real deste
Estado e a licença para poder meirinhar como os
mais Meirinhos e Alcaides desta cidade: Pedin-
do-me lhe fizesse mercê mandar passar nova
Provisão para poder servir o dito officio, e mei-
rinhar na forma que atégera o tem feito: E vis-
to o que constou neste particular: esperando dei-
le que nas obrigações que lhe tocarem se haverá
muito conforme a confiança que faço cie seu pro-
cedimento. Hei por bem de o prover (como pela
presente faço) da serventia cio dito officio por
tempo de um anno, e poderá meirinhar como os
mais Meirinhos e Alcaides desta cidade na for-
ma que até agora o tem feito emquanto Sua
Alteza o houver assim por bem, ou eu não orde-
nar outra cousa e com o dito officio haverá o or-
denado (se o tiver) e todos os mais proes e pre-
calços, que direitamente lhe pertencerem e cos-
tumavam gosar seus antecessores, e o conti-
nuará debaixo da mesma posse e juramento que
tem dado. Para firmeza do que lhe mandei pas-
sar a presente sub meu signal e sello de minhas
armas a qual se registará nos livros da Secre-
taria deste Estado e nos mais a que tocar e se
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guardará e cumprirá tão pontual e inteiramen-
te como nella se contém sem duvida embargo
nem contradição alguma constando haver pri-
meiro pago o que desta dever á meia annata.
Antônio Garcia a fez nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os quatorze dias
do mez de Junho anno de mil e seiscentos e oi-
tenta e um. Bernardo Vieira Ravasco o fiz es-
crever. Rcque da Costa Barreto. Sello. Regis-
tada no livro 6o dos Registos da Secretaria do
Estado do Brasil a que toca a fls. 48 verso. Bahia
14 de Junho de 681. Ravasco. A fls. 214 do livro
da Receita viva que serve com o Thesoureiro
Geral deste Estado Francisco da Costa Azere
lhe ficam carregados por mim Escrivão de seu
cargo três mil reis desta Provisão e de como o
recebeu assignou aqui commigo. Bahia quatorze
de Junho de mil seiscentos e oitenta e um. Este-
vão Rodrigues do Porto. Azere. Despacho do
Provedor-mor. Cumpra-se e registe-se. Bahia
quatorze de Agosto de mil e seiscentos e oiten-
ta e um. De Ulhôa. Thomás Moreira a registou
em vinte e um,do dito mez de Agosto e Anno
de 1681.

Francisco Dias do Amaral

__.____.
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de Sergipe de El-Rei na pessoa de
Manuel da Rocha Pita. 5

Registo de uma Provisão do Senhor Go-
vernador Roque da Gosta Barreto
por que manda a Dom Rodrigo de
Castel Branco para as Minas de
Pernaguá, e Sabarabussu das Caf-
pitanias do sul na forma das Ordens
de Sua Alteza . . . 7

Registo de uma Provisão de Sua Alte- -
za por que manda ao Desembargador
Antônio Nabo Peçanha á Capitania
de Pernambuco, e que ninguém lhe
peça mostre as ordens e. regimento,
eu instrucções sobre matérias, e ne-
gocios do dito Senhor; e de uma pe-
tição sobre se lhe dar embarcação
para o levar á dita Capitania de Per- ¦¦¦ '

námbuco paga pela Fazenda Real. . 11
Registo de uma Provisão do Mestre de

Campo General, e Governador des-
te Estado Roque da Costa Barreto
sobre que o Tenente Jorge Soares
de Macedo ha de substituir nas Ca-
pitanias do sul a pessoa de Dom Ro-
drigo de Castello Branco Adminis-
trador Geral; e Provedor das MF
nas de Pernaguá  14

-



Registo de uma Provisão do Mestre de
Campo General, e Governador deste
Estado Roque da Costa Barreto da
serventia do Officio de Almoxarife
da Fazenda Real da Capitania da
Parahiba na pessoa de Manuel de
Brito Gramaxo. .......... 16

Registo da Nomeação que fez o Escrivão
da Fazenda na pessoa de *, Antônio"i Lopes em lugar dè Manuel Ferreira
das Neves de terceiro Official. . ........ 17

Registo de uma Carta Patente do Posto
de Capitão do Forte de São Pedro
na. pessoa do Alferes reformado Ben-
to Teixeira que o Mestre de Cam-
po, e Governador Geral deste Estado

. o.teve por bem prover. ; . . ;.i-:C -J 18
Registo da Carta' Patente do Cargo de

Capellão-mor da Administração das
Minas de Pernaguá, è Serra de Sa-
barabussú que vae com o Adminis-
trador Geral Dom Rodrigo de Cas-
tello Branco, e da Infantaria que foi
para ellas provido na pessoa do Pa»
dre Felix Paes Nogueira. ... . . 20

Registo da Provisão do Senhor Mestre
de Campo General, e Governador

deste Estacio teve por bem ordenar :
que na conformidade da Carta de
Sua Alteza em que manda vá em
Companhia de Dom Rodrigo de Cas-

tello Branco Administrador Geral
das Minas de Pernaguá e Serra de
Sabarabussú João Alvares Coutinho
para averiguação dellas • e • lhe no-?;
meou de soldo o dito Governadora

-*-$'_.



¦opooBVMaaeaoao

—471 —
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faça fazer pagamento ao Desembar-
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da Charrua Nossa Senhora da Visi-
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Pita supprir o tempo que lhe falta
para o que dispõe o Regimento para^poder occupar o posto de Alferes. . 107

Registo da Carta Patente de Sua Alte-
za por que faz mercê ,a Manuel de
Abreu Soares do cargo de Capitão-
mor da Capitania de Sergipe de El-
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Rei por tempo de três annos. . . . 109
Registo do Alvará do Mestre de Campo

General Francisco Barreto por que
faz mercê em nome de Sua Alteza
ao Capitão Manuel de Abreu Soa- (
res de um escudo de vantagem so-
bre qualquer soldo cada mez. . . :, 114

Registo do Alvará do Mestre de Cam- fç.
p\> General Francisco Barreto por V

que faz mercê ao Capitão Manuel de
Abreu Soares de dois escudos de
vantagem sobre qualquer soldo cada
mez em conformidade da Ordem de
Sua Magestade. .... ... . . , 118

Registo de um Alvará por que foi provi-
do Francisco da Costa Gramaxo de
Piloto da Charrua de Sua Alteza,in-/¦
vocação Nossa Senhora da Visita-
Ção  . . . . . . . . . 121

Registo de um Alvará por que foi provi-
do Manuel Domingues da Costa de
Calafate de sobrecellente da Charrua U
de Sua Alteza Invocação Nossa Se-

. nhora da Visitação. . . . p. .4,. .: . 7 122
Registo de um Padrão de Sua Alteza por

que faz mercê a Jeronymo de Sodré
Pereira de setenta mil reis de renda
com o habito de Nosso Senhor Jesus
Christo consignados no Contrato das
Baleias desta Cidade da Bahia. . 7 123

Registo de um Alvará por que foi providoAntônio da Costa Branco de Sota /
Condestavel do Galeão Bo(.n Jesusde São Domingos. ...... ... . 134

Registo da Provisão da serventia do Of-
ficio de Meirinho da Relação deste:

,í J.:j / >
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Estado provido na pessoa de JoséMachado por tempo de um anno. . 137
Registo da Carta Patente do Posto de -

Tenente de Capitão de Mar e Guer-
ra da Charrua Nossa Senhora da Vi-
sitaçao que se acha neste Porto vin-
da de Moçambique provido na pes-
soa de Antônio da_ Silva  139

Registo de uma Carfa Patente de Sua
Alteza por que fez mercê a Manuel
de Araújo da Companhia ele Infan-
taria que vagou por morte de Rafael
Barbosa de Paiva do Terço do Mes-
tre de Campo Álvaro de Azevedo. . 142

Registo da Carta de Sua Alteza por queteve por bem prover ao Doutor João
Castalino de Freitas no Cargo de
Chanceller da Relação deste Estado
do Brasil por tempo de seis annos. 146

Registo do Alvará de Sua Alteza por que
ha por bem que o Doutor João Cas-
telino de Freitas chanceller da Rela-
ção desta Bahia vença seu ordenado
do dia em que tomar posse do dito
cargo.  148

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que faz mercê ao Desembargador
João de Ca,stelino chanceller da Rela-
ção desta Bahia de duzentos e qua-
renta mil reis por ajuda de custo. 150

Registo de uma Provisão de Sua Alteza
por que ha por bem de aposentar
Manuel de Almeida Peixoto no lu- o:
irar de Desembargador da Relação
do Estado do Brasil que occupou e
que vença o ordenado de trezentos

n
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156

e cincoenta mil reis cada anno, e as

propinas como os mais Desembar-
gadores delia. . . • P

Registo de um Alvará do Provedor-mor
o Capitão Antônio Lopes de Ulhôa ,-";
por que nomeou por condestavel do
Galeão Bom Jesus de São I)omin-
gos a Nicolau Lucas. . ..... ¦

Registo do Alvará por que foi provido
Antônio da Cruz no Officio de Ca-
lafate de sobrecellente do Galeão
Bom Jesus de São Domingos. . . .

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que faz mercê á Santa Casa da Mi-
secordia da Capitania da Parahiba
que possa gosar dos mesmos privi-
legios de que gosa a desta Cidade da
Bahia e de Pernambuco. . . • • . 157

Registo de uma Provisão de Sua Alteza
por que fez mercê a André de Brito
de Castro da serventia do Officio de
Provedor da Alfândega desta Cidade
da Bahia emquanto durar a deman-
da que trás sobre a Propriedade
delle •

Registo da Provisão da serventia dos
Officios de Escrivão do Almoxa-
rife desta Cidade, e Apontador das
obras de Sua Alteza provido na pes-
soa de João da Silva de Alpoim. .

Registo de uma Carta Patente por que
se proveu o Capitão Antônio de Bri-
to da Silva no Posto de Tenente de' 
Capitão de Mar e Guerra da Náu
Bom Jesus de São Domingos. ,-..'•

Registo de uma Provisão de cirurgião do

159

161

163
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Terço do Mestre de Campo Pedro -*
Gomes provido rta pessoa de Gaspar ¦
de Brito. ... .'^.aa^A¦..'¦¦„; *. . . . * ' 165

Registo do Alvará por que foi provido no
Officio de sota Piloto da Náu Bom
Jesus de São Domingos Manuel Ri-
beiro de Scuza :•'-•' 165

Registo de um Alvará por que foi provi-
do por carpinteiro da viagem dó Ga-
leão Bom Jesus de São Domingos
Pedro Gonçalves Diniz. ... . . .-*'",. 166

Registo de uma Provisão de Gaspar de ;*
Brito por que foi provido em cirur-
gião do Terço de Mestre de Campo
Pedro Gomes. . V . . .:. .; . ^ ; ;J. ' ;' 167

Registo da Carta Patente dò Posto de
Capitão de Mar e Guerra da-Náu
Bom Jesus de São Domingos que a ;
este Porto veio da índia que se pro-
veu na pessea de Bernardo Ramires
Esquivei. .. K i -.-... . .....*. .,,¦•¦ 169

Registo de um Alvará por que foi pro-
** vido João Gonçalves Ballea em Mei-

rinho da Náu Bom Jesus de São Do-
mingos.  . .'¦. ..... v*

Registo da Carta Patente do Posto de
Capitão de Infantaria que vae de
guarnição na Náu Sacramento de -"
que é Capitão de Mar e Guerra Bér- í -;
nardo Ramires Esquivei provido na

V- pessoa de Bento Martins Vianna. . 174
Registo da Provisão da serventia do Of-

ficio da Vara de Meirinho da Correi-
ção desta cidade provido na pessoa*-'
de Duarte de Mello de Vasconcellos.-" 177

Registo da Provisão <ie Sua Alteza por?7

173

!
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que ha por bem perdoar a todas as
pessoas que se andarem livrando
de causas digo livrando de casos cri- .
mes, ou eiveis que não tiverem parte
com a obrigação de assentarem ali
praça, e de servirem naquelle Reino
seis annos, e a mesma mercê con-
cede a todas as pessoas do Brasil se
quizerem passar ao dito Reino. . . . 178

Registo do Alvará por que Sua Alteza
fez mercê a Manuel Mendes de Si-
queira do: posto de Alferes reforma- • *
cio com declaração que não vencerá
mais que a'maioria da farda. .-. ., 182

Registo da Provisão da serventia do Of-
ficio de Almoxarife da Fazenda Real
da Capitania dos Ilhéos provido na
pessoa de Manuel Serqueira Lima

. por tempo de um anno. ..- ..... 184
Registo da Provisão da serventia do of-

:; ficio de Escrivão da Fazenda Real
da Capitania dos Ilhéos provido na
pessoa de Zena Luiz de Espinosa.-, 186

Registo da Provisão de Meirinho da cor-
reição da Villa de Olinda Capitania
de Pernambuco de que Sua Alteza
fez mercê a Antônio Fagundes Vie-
ii Clü • '• -ç'. •' - ..•¦ a ^ 

¦#''"•;'" a ¦ V '" * - V ¦ .-*,¦. • ¦a'' • * ^ ¦ . ' * y'_

Registo da Carta de Proprietário dos of- _
ficios de Escrivão da Chancellaria

j:; maior e menor, e Provedor das Di- ;;
zimas da Relação do Brasil, e Escri-
vão das suspeiçoes, e feitos de que o
chanceller conhece como juiz da

t\ Chancellaria, e das ordens feita á
pessoa de João de Souza, , ,.,;-. , a , .190

187
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Registo de uma Patente de Ajudante do
Numero do Terço do Mestre de Cam-
po Álvaro de Azevedo provido na
pessoa de Manuel Rodrigues digo de
Manuel Paes de Carvalho, b. . . 196

Registe da Carta Patente do Posto de
Ajudante Supranumer^río provido
na pessoa do Alferes Manuel Perei-
rá. . b. . . . . ,  198

Registo da nomeação que fez o Escrivão. ,
da Fazenda deste Estado na pessoa
de Thomás Moreira para official de .
penna da Casa da Fazenda .... -.-'¦ 200

Registo de um Alvará do Provedor-mor
. para que sirva de contratador do Es-

tanque do sal por tempo de tres an-'nos Manuel da Silva e Vasconcellos. 201
Registo da Carta Patente de Cirurgião

do Terço de que é Mestre de Campo
Álvaro de Azevedo provido na pes-

; soa de João Barbosa Barreto. . . '. 203
Registo da Carta Patente por que Sua

Alteza faz mercê a João de Casares
de Amorim' da Companhia de Infan-
taria que vagou por fallecimento de
Manuel da Costa da Camara. . . . 204

Registo da Provisão do cargo de Prove-
dor da Fazenda Real da. Capitania i
do Rio Grande provido em Pedro da
Costa Faleiro. . . <• . '. ... . . . • • 208

Registo do traslado da posse que por con-
ta de Sua Alteza que Deus guarde
tomou no Rio de Janeiro o Desem-
bargador Syndicante o Doutor João
da Rocha Pita na Fabrica da pesca
das Baleias, ,,,,. V ,,,>,/ . 209
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Rol da fabrica que tem a armação das
Baleias ciado por o arrendador Frail-
cisco Vás Graces. ... . . . . . .

Resolução'scbre o pagamento dos donos
: L da fabrica. • . • • •

Registo da Provisão do Officio de Almo-
xarife da Capitania do Espirito San-
to proViclo em Henrique de Noronha

*-'' por-tempo de um anno. . . ... .;¦'..•.
Registo da Carta Patente do cargo de

Medico dos soldados do Presidio des-
ta Praça provido na pessoa do Dou-
tor Manuel de Mattos de Viveiros
com o soldo de quarenta mil reis por
anno.

Registo da Provisão por que Sua Alteza
fez mercê a Luis da Silva Fragoso
da serventia do Officio de Almoxa-
rife das armas, e munições desta ei-
dade da Bahia por tempo de três an-

' 
Cg

nos. . . . . • :;.' •'

211

226

227

Registo de uma Provisão do Mestre^ de
Campo General Roque da Costa Bar-
reto por que proveu na serventia
dos Officios de Escrivão das Exe-

s cuções.da Fazenda Real Porteiro
delia e Alfândega, e Juiz do peso do
pau Brasil da Capitania de Pernam-
búco na pessoa de Bento Machado.

Registo da Carta Patente por que foi
provido Lourenço Martins Rosa no
Posto de Tenente de Capitão de mar
e Guerra da Nâveta Nossa Senhora
dos Milagres que do Estado da In-
dia veio a esta digo veio a este por-

229

231

234

236
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Registo' do Alvará por que foi provido

no Posto de Sargento do Numero
da Companhia que vae de guarnição
na Nayeta da índia Nossa Senhora
dos Milagres na pessoa de Gregorio
Fernandes Mendanha.

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que manda ao Provedor-mor faça
remate de contas ao Sargento.Da-
mião de Lanções de Andrade dos.
soldos que venceu no tempo que ser-
viu nesta cidade.  .

Registo do Alvará por que foi provido
em Alferes da Companhia que vae
de guarnição na Naveta da índia

Nossa Senhora dos Milagres de que
é Capitão de Mar, e Guerra Manuel
Godinho de Sá na pessoa de Ma-

(- nuel de Souza. ........-••
Registo da Carta Patente do Posto de

Capitão de Infantaria de guarnição
na Naveta da índia Nossa Senhora
dos.Milagres provido na pessoa de
Francisco Velloso Soares. . . ..-.'.

Registo ela Provisão sobre a informação
que o Provedor-mor da Fazenda ha
de mandar a Sua Alteza sobre a pe-
tição abaixo registada que Manuel
Vás de Gusmão fez ao dito Senhor
sobre seus particulares.... • • / •

Copia da petição que a Provisão acima
faz mençãq. . • • • .••••••• *

Registo do despache- das fazendas que
trouxe de Lisboa a charrua Ffanee3
za 

"Nossa Senhora do Rosário de¦'.que
é Mestre, é Capitão Juliào Putieii f

238
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243
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Registo de um Alvará por que Sua Al-
teza ha por bem tomar debaixo da
sua protecção o Hospício que os Pa- y
dres Capuchinhos Francezes hão de
erigir, e fabricar nesta cidade da
Bahia . < 250

Registo da Provisão por que Sua Alteza
fez mercê de cem mil reis por anno
aos Religiosos Capuchinhos france-
zes pagos no rendimento das Baleias
para poderem edificar o Hospício
nesta cidade por tempo de dez annos. 252

Registo de uma Provisão por que Sua
Alteza manda ao Provedor-mor da
Fazenda faça fazer pagamento a
Francisco de Souza de Essa da terça
parte dos soldos que se ficaram de-
vendo a seu Pae Antônio de Souza
do tempo que serviu neste Estado. 256

Registo da Patente do cargo de Capellão
mordo Terço do Mestre de Campo
Pedro Gomes provido no Padre An-
dré Parvi de Brito. .......... 258

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que ordena aos Governadores, e Ca- >
pitães Geraes deste Estado, não con-
sintam que uma légua o redor do
Engenho de Pedro Garcia Pimen-

tel se fabrique outro algum, nem se
: i façam roças nos mattos dentro dá

mesma légua. .... ..;...;.-. v- 260
Registo da Provisão de Sua Alteza por

que faz mercê da Propriedade, e con-
firmação do Officio de Escrivão da
Fazenda, e Matricula da Capitania

fv. de Itamaracá a Antônio Vás. . ii.% 267
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Registo da Provisão da serventia do Of-
ficio.de Meirinho do mar, e Alfande-
ga da Capitania de Pernambuco pro-
vido na pessoa de Antônio Neto
Cravo por tempo de um anno. . . .

Registo da Provisão da serventia do of-
ficio de Almoxarife da Fazenda Real
da Capitania da Parahiba do Norte
provido na pessoa de Ayres Teixeira
Peixoto por tempo de um anno. . .

Registo da Provisão da serventia do of-
ficio da Vara de Meirinho das Exe-
cuçoes da Fazenda Real que se pro-
veu na pessoa de João da.Silva de
Alpoim. ..............

Registo de uma Provisão de Sua Alteza
por que faz mercê a João Corrêa
Feyo fiador que foi de João Soares
de Aguirre por que ordena que se
se proceda em primeiro lugar contra
o. devedor, e seus herdeiros, e não
chegando seus bens se proceda con-
tra o dito João Corrêa Feyo. , .-...

Registo de um Alvará de Sua Alteza por
que faz aos Religiosos da Compa-

- nhia (a quem tem encarregado pos-
sam ir somente ao Sertão do Ma-
ranhão reduzir á fé aquelle gentio),
de 250$000 cada anno emquanto não
tiverem naquelle Estadoi bens suf-
ficientes para sua ^sustentação con-
signados a metade na renda das Ba-
leias, e a outra ametade ria mesma
renda do Rio de Janeiro. . . ... •

Registo da Carta de Sua Alteza por que
faz rííercê ao Doutor Francisco de

265
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273
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Puga Pinto, e Antas de um lugar de
Desembargador da Relação da Bahia
por seis annos. , \ ,;%^SU.Úi --..;-. \N ,

Registo do Alvará de mantimento doJ« Desembargador Francisco de Puga
Pinto, e Antas. . / . .-. . ;' . ^;. .

Registo da Carta de Sua Alteza por que
faz mercê de um lugar de Desem-
bargador da Relação desta Bahia

-• • por -tempo de seis annos ao Doutor
Bento de Barros Bezerra

Alvará de mantimento do dito Desem-.
bargador Bento de Barros Bezerra.

Registo da Carta de Sua Alteza por que¦''•• fez mercê' de um lugar de.Desem-
bargador da Relação da Bahia por
tempo de seis annos a Antônio Ro-
drigües Benha. . 

',. 
. i\K ¦.-.N..v. % >;:

Registo de um Alvará de mantimento do-
dito Desembargador Antônio Rodri-
gues Banha. ...... . ,. ¦. , , #!

Registo de uma certidão do Guarda-
mor da Relação por que consta ser-
vir o Doutor João do Couto de An-
drada o cargo de Procurador da Fa-
zenda. . .. ... , . ... „ ....

Registo Ida Provisão da serventia do Of-
fido de Meirinho da correição desta
cidade da Bahia provido na pessoade Duarte de Mello de Vasconcel-
los. t .. ....¦,, j . # -:,:v -.<;.rv..;¦¦¦;.• i~'N-}.:..¦¦.</¦.--

Registo da Provisão da serventia do Of-'.^ ficio de Meirinho da Relação deste
Estado provido na pessoa de JoséMachado. . M ... . ...

Registo de uma Carta Patente de Sua

278

281
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Alteza por que faz mercê a Brás de
Mello Monis do Posto de Capitão do

Mt Forte do Cahedelo da Parahiba. . ;,,.'
Registo de uma Petição que fez Domin-

gos Gomes Peleja ao Mestre de
CJampo General Roque da Costa
Barreto.  .

Registo de uma Provisão do Mestre de
,."•'££ Campo General por que proveu a

Manuel Carvalho Pinto Mestre fer-
reiro por Mestre das obras de Sua"u£ 
Alteza de seu Officio. . . . ... .

Registo da Provisão por que se concedeu
licença a Francisco Rodrigues Men-

- í? des Feitor, e Almoxarife que foi da
Capitania de Pernambuco para por
seus procuradores mandar dar suas
contas. . . . . . ... . .''••• •¦ •

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que faz mercê a Roque da Costa
Barreto digo mercê a Roque Antunes
Corrêa de que sirva por elle o Offi-
cio de Almoxarife de Pernambuco
seu filho Manuel Antunes Corrêa
emquanto durar o impedimento de
seu Pae.  < .

Registo da Carta Patente do Posto de
Capitão de mar, e guerra da charrua
São Francisco, e Sol Dourado pro-
vido na pessoa ele Antônio de Barros
Capitão.actual do Terço do Mestre
de Campo Pedro Gomes. . i« . * *

Registo de, um Alvará.de .licença para
se embarcar para o Reino Gonçalo
Ravasco Cavalcanti e Albuquerque.

Registo da Provisão da serventia do Qf-

295
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ficio de Almoxarife da Fortaleza do
Morro de São Paulo provido na pes-
soa de Manuel Freire. ... . . . . 313

Registo de uma Provisão de cirurgião da
gente de guerra que vae na charrua
São Francisco, e Sol Dourado levar
o soecorro á Fortaleza do Sacra-
mento do Rio Tia Prata provido em
Francisco Teixeira Coelho. . . . . 316i

Registo de outra Provisão do Officio de
Escrivão da dita charrua provido
em Simão de Matos  317

Registo de outro Alvará de Despenseiro
da dita charrua Sol Dourado provido
em João Monteiro de Almeida. . *.¦<» 318

Registo de outro Alvará de Meirinho da
charrua São Francisco, e Sol Doura-
do provido em Pedro de Castro. . . 319

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que manda ao Desembargador João
Castelino tire Devassa do caso sue-
cedido entre João Rodrigues dos
Reis contratador dos Dízimos Reaes
desta Capitania da Bahia, e o Des-
embargador Francisco Craveiro de
Almeida  ..',.,•¦-.- : ;;. 321

Registo da Provisão da serventia do of- -/
ficio de Provedor da Fazenda Real
da Capitania do Rio de Janeiro pro-
vido na pessoa do Doutor João da
Rocha Pita Desembargador da Re-
lação deste Estado por tempo de um
anno L ..... , . 323

Registo do Alvará por que foi provido
Manuel de Fontes no Officio de bar-
bejro no soecorro que se mandou á

mcijva Povoação do Sacramento. .'.?,. 225
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Registo da.Carta Patente de Capitão de
Infantaria' ad honorem passada a
Manuel Alv.es Paredes Mestre e Ca-
pitão da Charrua São Francisco e
Sol Dourado que ora vae.levar o soe-
corro de Munições, e mantimentos
com quatro Companhias de Infanta-
ria á Fortaleza do Sacramento do<
Rio da Prata ............

Registo da Carta de Desembargador de
um lugar da Relação deste Estado
de Francisco da Silveira Sotomayor.

Registo da Provisão do Padre Bento de
Souza provido em Capellão da Char-
rua São Francisco, e Sol Dourado de

• que é Capitão de mar, e guerra Anto-
nio de Barros que ora vae levar o
soccorro á Fortaleza do Sacramento
do Rio ela Prata. 

Registo de um Alvará de Tanoeiro da
Charrua São Francisco, e Sol Doura-
do provido em Domingos Alves. . .

Registo do traslado da Patente de Dom
Manuel Lobo Governador do Rio de
Janeiro. • ¦ • •

Provisão de Sua Alteza por que ordena a
todos os Officiaes de Guerra, Jus-
tiça, e Fazenda das Capitanias do
Sul cumpram, e guardem as ordens
do Governador Dom Manuel Lobo
para o negocio a que o dito Senhor
o manda ao'Rio da Prata. . . . ..

Registo da Carta de Sua Alteza escripta
ao. Governador Dom Manuel Lobo
sobre os ordenados, e salários. ?, .

Registo da Provisão por que foi provido

326

328

331

333

334

340

342

. 
¦ -. ¦ 

^



âÉH^H^BMÉK^KBHB^ÉBBBÍÉÍÉ9B^_

> - • .

^492—

o Capitão Domingos Dias no Officio
de Contador Geral. . . . . ... .¦ '. 344

Registo da Carta Patente do Posto de
Ajudante do Presidio da Capitania
de Itamaracá provido na pessoa do

Aiferes ríeformadlo Francisco de
Aguiar Lobo '. • . . . • • 346

Registo da Provisão por que Sua Alteza
fez mercê ao Provincial de Santo
Antônio- dos Capuchinhos de 30$000
de Ordinárias por tempo de cinco an-
nos para azeite, vinho, e cera pára o
convento da Villa do Cairú..... 353

Registo de uma Provisão do Officio de
Escrivão do Almoxarife da força do
Morro provido em Manuel Soares. '555

Registo da Provisão por onde o Capitão
,.ct Luis da Silva Frasgoso Almoxarife

da's Armas,"e*munições desta Praça
serve também de Almoxarife do sal. 356

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que faz mercê a Pedro de Souza Pe •
reira de lhe pròrogar mais dois annos
dá serventia do Officio de Provedor 

'¦¦

da Fazenda da Capitania do Rio de
Janeiro se tanto durar o impedimen- .

¦to do Proprietário Thomé de Souza
Pereira. ...... 358

Registo da Carta Fatente do Posto de
Capitão de Infantaria; ad honorem

r:; . que Sua Senhoria proveu na pessoa
de Manuel de Carvalho Capitão do
seu Navio São Luis. . . ; 1 . . . ; 360

Registo da Carta Patente do Posto de
Aiferes de cavallos que vagou por
André Cavallo andar criminoso; que ;-

\l
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se proveu na pessoa de Antônio Si-
mões Delgado. . . . ., .......

Registo da Provisão ela Propriedade elo
' Officio de Meirinho da Correição e

Ouvidoria Geral da Cidade da Bahia
que Sua Alteza fez mercê a Duarte
de Mello de Vasconcèllos. . . . . .

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que ha por bem que o Desembarga-
dor Bernardy de Macedo Velho ven-
ça o ordenado de Desembargador da
Relação da Bahia até a monção da
frota do anno que vem de seiscentos,
e oitenta e um

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que fez mercê a João Barbosa Bar-
reto do cargo de Cirurgião do Terço
da Praça da Bahia de que é Mestre
de Campo Álvaro de Azevedo por
tempo de três annos

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que fez mercê a Gaspar de Britode
lhe confirmar o cargo de Cirurgião
do Terço do Mestre de Campo Pe-
dro Gomes, ..... • • • • : ' ' '

Registo da Carta por que Sua Alteeza
fez mercê a João de Siqueira Barre-
to da Propriedade dos Officios de

Escrivão da Alfândega e Almoxan-
fado ela Capitania ele Pernambuco.

Registo da Carta Patente por que Sua
Alteza fez mercê a Sebastião de ba

do posto de Capitão, da Capitania do
' 

Siará por tempo de três annos. . . •

Registo de uma Carta Patente de; Sua

Alteza por que confirnia ao Padre

¦. I
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André Par vi de Brito no cargo de

Capellão-mor do Terço do Mestre
de Campo Pedro Gomes desta Pra-
cçy . ••** • •• * * * * * *

Registo da Provisão por que foi provido
Pedro da Costa Faleiro no- cargo de
Provedor da Fazenda Real da Capi-
tania do Rio Grande • ¦ '

Registo do Alvará por que Sua^ Alteza
fez mercê dos officios de Physico-
mor e Cirurgião-mor do Estado do
Brasil ao Doutor Francisco Vas Ca-
bral. ...'...•-•¦•¦•••¦•'¦•;. ;

Registo de uma Provisão da serventia
do Officic de Meirinho da Correiçao

provido em Domingos Ravasco por
tempo de um anno. . . . '. • • • • ;•

Registo do Alvará por que Sua Alteza
ha por bem que João Gomes de Car-
valho tendo deis annos de. serviço

possa occupar o posto de Alferes. ¦..

Registo de um Alvará por que Sua Alte-
za manda que o Provedor-mor e Of-
ficiaes, e mais pessoas das Alfande-
gas desta cidade conheçam as pes-
soas que tiverem poder dos Rendei-
ros do Sabão para os deixarem pôr
em arrecadação, e beneficiar o dito
sabão. . . V • • • • ¦ • • • - • • • •"

Registo de um Alvará de Sua Alteza por
que concedeu licença ao Chanceller

:João Castelino de Freitas para que
se possa ir curar ao Reino ficando
vencendo seu ordenado, • • • • •

Registo de um Alvará de Sua Alteza por
que concede a Francisco Gil de Arau-
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jo para que possa nomear um Loco-
Tenente. . *...;</• V- •¦ .• y-'-'"*'--.v*'i!*

Registo da Carta patente por que Sua
Alteza fez mercê a João Gomes Pe-
reira do Posto de Capitão de Infan-
taria, que vagou por entretenimento
fe Pedro dr R' Cha cV> Io Terço do
Mestre de Campo Álvaro de Azeve-
do. . • • • •-. '¦'•• ; ' •' .

Registo da Carta de Sua Alteza por que
fez mercê do Officio de Mestre dos
Calafates da Ribeira das Naus da
Bahia a Manuel Delgado

Registo de um Alvará de Sua Alteza por
que ha por bem prorogar aos Irmãos
da Santa Casa da Misecordia desta
cidade a Provisão que se lhe passou
em vinte de Outubro de seiscentos
setenta e dois por mais ortros seis
annos. .-.> ,-; • • -

Registo de um Alvará de Alferes refor-
mado que Sua Alteza concedeu a Pe-
dro de Abreu com declaração que
vencerá somente a maioria da far-
da. .-,.. • • • ' '

Registo da Carta Patente do Posto de
Ajudante do Numero de Sargento-

X:. maior do Terço do Mestre de Campo
Pedro Gomes que o Mestre de Cam-

po Geral Roque da Costa Barreto
teve por bem prover na pessoa de
Manuel Fernandes Teixeira. . . •

Registo de uma Carta Patente do Pos-
to de Ajudante Supra do Sargento-
mor do Terço do Mestre de Campo
Pedro Gomes provido na pessoa de

José de Moraes ....•..<•.«•••
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Registo da Patente por que foi provido
^ em Capitão da Fortaleza Nossa So-

nhora do Populo o Capitão Pedro
Lopes Filgueira. : ; • ; :' V'Y

Registo de uma Patente do Posto de

Ajudante do Capitão-mor das Naus

da índia Santo Antônio de Flores, e

Nossa Senhora da Vizitação provido
na pessoa de Bento Ferreira de Al-

meidá. . ....•••• • j ' '

Registo da Carta de arremataçâo de uns

chãos, e paredes que arrematou Ma-.
'.' nuel Rodrigues da Silva • •

Registo da Provisão de Sua Alteza por
que manda ao Provedor da Fazenda
da Capitania de Pernambuco assista
ás; Aldeias de Una, e São Miguel
das Alagoas com a Ordinária de

trinta mil reis a cada uma para as
',: Igrejas que couberam por repartição

aos religiosos cie Santo Antônio. .

Registo da Provisão da serventia dos
Officios de Feitor, e zelador da AL
faridega, e guarda livros dos Con-
tos, e Fazenda que se proveu ria pes-
soa de João Rodrigues por tempo de
um anno. ... ,'•

Registo de uma Provisão da serventia
da vara ele Meirinho da Relação pro-
vido em João da Rocha Portugal. .

Registo da Provisão do Officio de Es-
crivão da Fazenda Real da Capitania
de Pernambuco, provido na pessoa
de Francisco Bernardes por tempo
de três annos. . . ;. .,.'.... ^

Registo da Provisão de Mestre dos Car-
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pinteiros da Ribeira desta cidade '
provido em Leonardo Fernandes. .. 432

Registo de uma Patente de Capitão de
Infantaria ad honorem provido na
pessoa de Antônio Francisco Pilo-
to-mor da Náu Santo Antônio de

Flores que a este Porto veio da In-
dia ,,..... 434

Registo da Provisão por que foi provido
Manuel da Cunha Coelho no Officio
dePoleeiro das obras de Sua Al-
teza  435

Registo da Provisão pela qual ordenou o
Mestre de Campo General Roque da
Costa Barreto ao Provedor da Ca-
pitania de Itamaraeá execute os ve-
readdres que serviram na Câmara
daquella Capitania no anno de seis-
centos, e setenta e nove pelos soldos
do Capitão Francisco de Abreu de
Lima.  437

Registo da Patente por que foi provido
Antônio Simões Delgado em Capi-
tão da Guarda do Senhor Mestre de
Campo Geral Roque da Costa Barre-
to a cujo cargo está o Governo deste
Estado.  . . . . 439

Registo da Patente do Posto de Capi-
tão-mor do Rio Grande que se pro-
veu na pessoa de Antônio da Silva
Barbosa  442

Registo da Provisão pela qual se proveu
a Domingos Vieira no Officio de
Mestre de Bombeiros e Poleeiros. . 447

Registo da Provisão do cargo de Capei-
lão da Fortaleza do Cabedello por
que se proveu na pessoa cio Padre
Leonardo de Souza  449
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Registo da Provisão da serventia do Of-

ficio de Almoxarife da Fazenda Real

da Parahiba provido em Bartholo-
meu Peixoto de Vasconcellos... .

Registo da Patente do posto de Alferes
da Companhia de Cavallos\ desta
Praça provido na pessoa de Fehcia-

'.¦ no Nogueira de Lara
Registo do Alvará de Sua Alteza por que

ha por bem que o Desembargador
Francisco da Silveira Sottomaior
para que vença o ordenado e manti-
mento que vencem os mais Desem-
bargadores da Relação. . . . . • •

Registo da Provisão de serventia do Of-
ficio de Escrivão da Fazenda Real e
Matricula da gente de Guerra deste
Estado que se proveu na pessoa de
Francisco Dias de Amaral Cavalleiro
da Ordem de São Bento de Avis por'. ' 
tempo de ura anno se tanto durarão
impedimento da doença do Capitão
João Dias da Costa seu Pae proprie-
tario do dito Officio ¦

Registo da Provisão por que Sua Alteza
fez mercê a Francisco de Lemos da

1 ' 
Fonseca de lhe prorogar a serventia
do Officio de Almoxarife da Fazen-
da Real da Capitania de Itamaracá.

Registo da Provisão de serventia do Of-
9 ficio de Escrivão da Chancellaria

deste Estado que se proveu na pes-
soa de Manuel da Costa Madureira

vh por tempo de um anno. . . • • ••
Registo de uma Provisão da serventia

do cargo de Provedor da Fazenda
Real da_ Capitania dos Ilhéos provi-
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do em João de Araújo Deça. . . ,
Registo de uma Provisão da serventia

elo Officio de Meirinho das execu-
çÕes da Fazenda Real deste Estado
provido por tempo de um anno em
João da Silva de Alpoim
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