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CÓDICE: 1 — 14. 18, 1
(Continuação)

Certidão do Reverendo Padre Luiz Ve-
loso da Companhia de Jesus, procurador
bastante do Colégio de Santo Antão da cí
dade de Lisboa.

Francisco Fernandes Ferreira, escrivão da
Chancelaria da Relação deste estado e das suspei-
ções. Certifico que em meu poder e cartório estão
uns autos findos de requerimento por petição fei-
to ao Doutor João de Souza do Dezembargo de
Sua Majestade e seu desembargador e Chanceler,
Juiz da dita Chancelaria, executor das Dizimas do
dito Senhor, feito o dito requerimento pelo Revê-
rendo Padre Luiz Veloso da. Companhia de Jesus
desta cidade do Salvador, Bahia, como procurador
bastante que eu escrivão dou fé ser do colégio de
Santo Antão de Lisboa, sobre se tombarem várias
escrituras, títulos de terras e sesmarias e senten-
ças e mais papéis ao diante declarados em um tom-
bo que o dito Senhor concedeu aos ditos Reveren-
dos Religiosos de Santo Antão os quais constam dos
autos que alcançaram para esse efeito duas provi-
soes reais e da primeira o teor é o seguinte: Pro-
visão. Eu Rainha da Grã Bretanha, infanta de Por-
tugal como regente destes Reinos, no impedimen-
to do Senhor Rei Dom Pedro meu irmão, faço saber
aos que esta minha provisão virem que havendo res-
peito a me representarem o Reitor e mais Religio-
sos do colégio de Santo Antão da Companhia de Je-
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sús desta cidade pertencer-lhes a administração dos
bens que a Condessa de Linhares deixou à Igreja
do dito colégio, entre os quais era um engenho de fa-
zer açúcar na Bahia com todas as suas pertenças,
foros e obrigações e que os títulos que há de todas
as ditas fazendas por serem muito antigos se acha-
vam com danificação e os livros das notas se per-
deram no tempo em que os holandeses tomaram a
Bahia e para evitar qualquer dano queriam fazer lan-

çar em um livro rubricado todas as escrituras e do-
cumentos pertencentes às ditas fazendas pedindo-
me lhes concedesse que qualquer tabelião pudesse
lançar em um livro rubricado todas as ditas escritu-
ras a que se desse tanta fé e crédito como se fossem
os originais ficando em seu poder o dito livro para a
todo o tempo se poderem valer dele e tendo a tudo
consideração e ao que sobre este requerimento res-

pondeu o procurador da Coroa a que se deu vista.
Hei por bem de conceder aos ditos padres que pos-
sam mandar lançar por qualquer tabelião em um ü-
vro rubricado e numerado pelo Chanceler da Rela-
ção da Bahia todas as escrituras e documentos per-
tententes à dita administração, ao qual se dará tanta
fé e crédito como se fossem os orifinais e que tenham
o dito livro em seu poder para o que mandará o dito
Chanceler citar as partes a quem tocar o prejuízo
dos instrumentos para o que assistam ao trasladar e
concertar com o original se quiserem e as fés das tais
citações se estenderão no mesmo livro ou no princí-
pio deles se trasladará também esta provisão. Com
declaração que as escrituras que o dito chanceler fi-
zer descrever no dito tombo hão de ser os originais
tirados dos livros das Notas, pelo que mando ao meu
Governador e Capitão geral do estado do Brasil e
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mais ministros e pessoas a que tocar cumpram e

guardem e façam cumprir e guardar esta provisão
como nela se contém sem dúvida alguma, a qual va-
lera como carta sem embargo da ordenação do livro
segundo, título 40 em contrário e passou por duas
vias e pagaram de novo direito 540 réis que se car-
regaram ao Tesoureiro Francisco Sarmento Pita a
folhas 67 cujo conhecimento em forma se registou no
registo geral a folhas 263. Manuel Gomes da Silva a

fez em Lisboa ao 7 de Maio de 1705. O Secretário
André Lopes de Lavre a fez escrever. Rainha. Pro-

visão por que Vossa Majestade há por bem de con-

ceder ao Reitor e mais religiosos do colégio -de Santo

Antão da Companhia de Jesus desta cidade possam
mandar lançar por qualquer tabelião em livro novo
as escrituras e documentos pertencentes aos bens q'ue
a Condessa de Linhares doou à igreja do dito cole-

gio.de que os ditos padres são administradores e que

possam ter em seu poder o dito livro numerado pelo
Chanceler da Relação da Bahia como nela se declara

que vai por duas vias. Para Vossa Majestade ver.

Primeira via. Por resolução de Sua Majestade de 2

de Abril de 1705 em consulta do Conselho Ultrama-
rino de trinta de Março do mesmo ano. Francisco
Pereira da Silva. Gregório Pereira, Fidalgo da Sil-

veira. Dom Tomas de Almeida. Pagou 540 réis, aos
oficiais trezentos e quatorze. Lisboa, 14 de Maio de

1705. Dom Francisco Maldonado. Registada na

Chancelaria-mor da Corte e Reino no livro de ofícios
e mercês a folhas 56. Lisboa, 15 de Maio de 1705.
José Correia de Moura. Registada a folhas 259 no
livro 4.° de Provisões da Secretaria do Conselho
Ultramarino..Lisboa, 15 de Maio de 1705. André
Lopes de Lavre. E não se contém mais na dita pri-

w

;#•

•
t ..



[Bp'' 1 *• .,'*¦¦' ,¦ f" ' ri

meira provisão real depois de que alçaram os ditos
Reverendos Padres a segunda, da qual o teor é o se-
giuinte: Segunda Provisão. Eu El-Rei faço saber aos
que esta minha Provisão virem que tendo respeito
ao que se me representou por parte do Padre Rei-
tor e mais religiosos do colégio de Santo Antão da
Companhia de Jesus desta cidade em razão da dú-
vida que se ofereceu à execução da Provisão que lhes
mandei passar em 7 de Maio do ano passado para
poderem mandar lançar por qualquer tabelião em
livro novo as escrituras, e documentos pertencentes
aos bens que a Condessa de Linhares deixou à igreja
do dito colégio de que os ditos Padres são adminis-
tradores e que possam ter em seu poder o dito livro
numerado pelo Chanceler da Bahia por se declarar
na tal provisão que as tas escrituras que assim se
trasladarem seriam originais tirados dos livros das
Notas porquanto de muitas das ditas escrituras não
havia já notícia dos originais pela sua antigüidade
e confusão que houvera na entrada dos holandeses no
estado do Brasil e que os traslados que se achavam
eram antigos e a maior parte deles tinha sido apre-
sentada em juízo pelas mesmas partes, aprovando
o conteúdo neles me pediam mandasse declarar que
sem embargo da cláusula da referida provisão se
trasladassem todas as escrituras, ainda que fossem
traslados dos originais, e tendo a tudo consideração
e ao que respondeu o procurador de minha coroa a
quem se deu vista. Hei por bem que sem embargo
da cláusula da dita provisão se trasladem todas as
escrituras ainda que sejam trasladadas dos originais
com declaração que serão citadas as partes e que
no livro que se fizer se exprimirá como se fez a dita
diligência com todas as partes para que a todo o

x
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tempo conste como <não houve dúvida na aprova-

ção por elas tais trasladas e com esta declaração
mando ao meu Governador e Capitão geral do es-
tado do Brasil, mais ministros e pessoas a que to-
car, cumpram e guardem e façam cumprir e guar-
dar esta Provisão como nela se contém e assim esta
que valerá como carta sem embargo da ordenação
do livro segundo título 40 em contrário e se pas-
sou por duas vias. Pagou de novo direito 540 réis
que se carregaram ao Tesoureiro Gonçalo Soares
Monteiro a folhas 29 cujo conhecimento em forma
se registou no registo geral a folhas 24. Dionísio
Cardoso Pereira a fez em Lisboa, 3 de Julho de 1706.
O secretário André Lopes de Lavre a fez escrever.
Rei. O Conde Alvor. Provisão por que Vossa Majes-
tade há por bem de conceder ao Reitor e mais Re-
ligiosos do colégio de Santo Antão da Companhia
de Jesus desta cidade que sem embargo da cláusu-
Ia posta na primeira que se lhe passou para se lan-

çarem em livro que há de estar em seu poder as

escrituras originais pertencentes aos bens que a Con-
dessa de Linhares deixou ao dito colégio, se trás-
ladem nele as tais escrituras ainda que sejam trás,
ladadas dos originais sendo citadas as partes, como
nesta se declara que vai por duas vias. Para Vossa
Majestade Ver. Por despacho do Conselho Ultrama-
rino de 26 de Junho de 1706. Pagou 300 réis. Dom
Tomaz de Almeida. Pagou 540 réis e aos oficiais
340 réis. Lisboa, 17 de Julho de 1706. Dom Sebas-
tião Maldonado. Pagou à Chaneelaria-mor da Côr-
te e Reino no livro de ofícios cem réis, a folhas 8.
Lisboa, 17 de Julho de 1706. José Correia de Mou-
ra. Registada a folhas 27 verso, em o livro 4.° de
provisões da Secretária do Conselho Ultramarino,

/
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Lisboa, 19 de Julho de 1706. André Lopes de La-
vre, e não contém mais a segunda Provisão e na
testa da primeira tem o cumpra-se posto pelo dito
desembargador Chanceler Juiz da Chancelaria o
Doutor João de Souza do qual o teor é o seguinte:
Cumpra-se. Cumpra-se com o seu cumprimento. No-
meio a João Vanique tabelião da Vila de São Fran-
cisco de Sergipe do Conde por a maior parte das ter-
ras serem no distrito da dita vila o qual no prin-
cípio do livro do tombo lançará esta e a outra pro-
visão com que se declarou mais a primeira e os mais
documentos e autos constantes que as partes foram
citadas e serão concertados e conferidos com qual-
quer outro tabelião ou escrivão da dita vila. Bahia,

2 de Novembro de 1709 João de Souza e não se con-
tinha mais no dito, cumpra-se posto em uma das di-
tas provisões com as quais ambas fizera o Reverem
cio Padre Luiz Veloso uma petição por escrito ao
Doutor João de Souza Chanceler Juiz da Chancela-
ria deste dito estado, dizendo-lhe nela o seguinte:
Petição. Diz o Padre Luiz Veloso da Companhia de
Jesus procurador bastante do colégio de Santo An-
tão da cidade de Lisboa que o Padre Reitor e os
mais Religiosos do dito colégio alcançaram provi-
soes de Sua Majestade em que Vossa Mercê tem

posto o cumpra se como executor desta diligência ' *
forma que o dito Senhor ordena para se lançareri

em todas as escrituras e documentos pertencentes
ao engenho de Sergipe do Conde no qual tombo es-
tão já lançadas por ordem de Vossa Mercê várias
escrituras e documentos das pessoas que foram -i-
tadas, a quem tocava o prejuízo e o suplicante tem
mais escrituras e documentos para se lançarem r>o
dito tombo por cuja diligência se devem citar as

;jlí
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pessoas nomeadas no rol junto, moradores nesta c5-
dade, e para as que são moradores na vila de São
Francisco do dito Sergipe do Conde se passe carta
requisitória com o teor das procurações e rol que
oferece para assistirem se quiserem a confirmação
dos ditos títulos e mostrar o seu prejuízo se lhe pare-
cer o teem Pede a Vossa Mercê sejão citadas as pes-
soas moradoras nesta cidade e para as que são mo-
radores no termo da Vila de São Francisco se pas-
se as requisitórias necessárias na forma que o su-

plicante alega determinando o termo dentro do qual
devem vir ou mandar, se quiserem, mostrar o seu
prejuízo e depois de havidos por citados o Tabelião
João Vanique Leitão, nomeado por Vossa Mercê
para esta diligência, lance no dito tombo as ditas
escrituras e mais documentos na forma das pro-
visões de Sua Majestade. E receberá mercê e não
continha mais a dita petição que trazia dentro de
si o rol do teor e forma seguinte: Rol. Rol das es-
crituras e documentos que se hão de lançar no tom-
bo para os quais devem ser citadas as pessoas abai-
xo nomeadas moradoras nesta cidade e para as de

fora se passem requisitórias para assistirem, 'se qui-
serem, a conferência dos ditos títulos cada um no ti-

tulo que lhe tocar e achar ter prejuízo. Número 26.
- Testamento do Conde de Linhares, Dom Fernan-
do de Noronha. Número 27. A doação que fez Fer-
não de Rodrigues Castelo Branco, Almotacé-mor da

cidade de Lisboa a Francisco de Sá filho do Gover-
nador Mendo de Sá. Número 28. Devem ser cita-
dos João Madeira de Figueiredo morador nesta ei-
dade e Luiz Correia Ribeiro, Maria Serqueira e seu
filho João Serqueira Frutuoso Teixeira, Margarida
de Vargas, Inácio Pessarro, Paulo Cardoso, Fran-
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cisco de Barros, todos moradores no termo da vila
de São Francisco de Sergipe do Conde para assisti-
rem, se quiserem, a conferência de uma sentença
que o colégio de Santo Antão alcançou contra o dito
Luiz Correia Ribeiro sobre a obrigação da cana e
para a conferência da escritura de venda e trespás-
so que fez Luiz Rodrigues da Mota e sua mulher,
Joana da Siqueira a Francisco de Negreiros pro-
curador bastante dos Condes de Linhares da ilha
da Caiaba a Diniz Crabo cujos senhores e possuído-
res são de presente os sobreditos. Número 29. Deve
ser citado Manuel de Araújo de Amorim morador
no termo da vila de São Francisco de Sergipe do
Conde para a conferência da sentença de força que
contra êle alcançou o colégio de Santo Antão sô-
bre a obrigação da sua fazenda de que de presente é
senhor e possuidor o sobredito. Número 30. De-
vem ser citados o Capitão André Cavalo de Carva-
lho e Dona Ana de Azevedo e Sampaio moradores
no termo da vila de São Francisco de Sergipe do
Conde para a conferência da escritura de venda que
fizeram os colégios desta cidade e o de São Antão
de uns sobejos de terra na Patatiba a João de Sou-
za Pereira cujos senhores e possuidores são de pre-
sente os sobreditos. Número 31. Deve ser citado o
Doutor Antão Pacheco de Almieda para a conte-
rência de uma sentença de medição que fez o co-
légio de Santo Antão com Inez Gonçalves Veloso e
outros sobre a divisão de sua fazenda da qual de

t presente é senhor e possuidor o sobredito. Número
32. Devem ser citados o Capitão João Velho Bran-
dão e o Capitão João Lopes Soeiro e Luzia dos Reis
e João de Figueiredo e suas irmãs e Paulo de Brito
e os herdeiros de Manuel Soares e outros morado-

/•



11 —

res no termo da Vila de São Francisco de Sergipe
do Conde para a conferência da escritura que fez
Baltazar da Mota procurador bastante da Condes-
sa de Linhares das Terras de Santana a Domingos
de Araújo cujos Senhores e possuidores são de pre-
sente os sobreditos. Número 33. Deve ser eitado o
Doutor Antão Pacheco de Almeida para a confe-
rência da escritura que fez o Capitão, Luiz de Sou-
za de Castro de uma sorte de terra na Pitanga ao
donatário Manuel Garcia Pimentel e nela 3e decla-
ra a obrigação da cana de que de presente é senhor
e possuidor o sobredito. Número 34. Devem ser ei-
tados Salvador da Maia como tutor dos órfãos fi-
lhos de seu irmão o Alferes Francisco da Maia e o
Capitão Honório Gonçalves e Vitória Gonçalves Ri-
beiro e seu marido e outros moradores no termo da
vila de São Francisco de Sergipe do Conde para a
conferência da escritura que fez Baltazar da Mota
procurador bastante da Condessa de Linhares da
terras da Itapema a Nunes de que de
presente são senhores e possuidores os sobreditos.
Número 35. Deve ser citado Domingos Alvares de
Araújo senhor do engenho de Nossa Senhora da Pe-
nha para a conferência da sentença que alcançou o
colégio de Santo Antão contra Dom Jerônimo -de
Chaves sobre a obrigação da Fazenda cita no mes-
mo engenho de que de presente é Senhor e possui-
dor o sobredito. Número 36. Devem ser citados
Dona Ana de Azevedo e Sampaio e o Capitão Lo-
pes de Paredes para a conferência da escritura que
fez Bernardo Ribeiro procurador bastante da Con-
dessa de Linhares cie uma sorte de terra junto ao
Rio da Petiuga ao Licenciado Francisco Lopes Bran-
dão de que são de presente senhores e possuidores os

V. XX
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sobreditos. Número 37. Devem ser citados o Co-
mendador Domingos Barbalho Bezerra, Dona Luiza
Corte Real Viúva de Luiz Barbalho e seus filhos
José Rarbalho Corte Real e Antônio Barbalho mo-
radores no termo da vila de São Francisco de Ser-
gipe do Conde para a conferência da escritura que
fez a Condessa de Linhares em Lisboa de uma «or-
te de terra na Patatiba cita em São Gonçalo a Do-
mingos de Negreiros de que são senhores e possui-
dores de presente os sobreditos. Número 38. A pro-
curação que fizeram os Condes de Linhares Dom
Fernando de Noronha e Dona Felipa de Sá a Fran-
cisco de Negreiros para vender as suas terras de
Sergipe, e não se continha mais no dito rol com o
qual e as provisões sendo a petição atrás junta apre-
sentada ao dito Desembargador Chanceler juiz da
Chancelaria o Doutor João de Souza que sendo por
êle vistos pronunciara por despacho na petição o
do teor e forma seguinte: Despacho. Passe como
pede e assim aos citados nesta cidade duas audi-
ências e aos de fora oito dias. Bahia, 17 de Novem-
bro de 1710. Souza, e não continha mais o dito des-
pacho em cumprimento do qual eu escrivão em os
19 dias do mês de Novembro do ano passado de 1710,
citei ao dito João Madeira de Figueiredo por todo
o conteúdo na dita petição e rol atrás pelo que se
contém e declara no parágrafo 2." deles aos nume-
ros 26 o qual lhe declarei a dita petição e rol que
êle mui bem leu e se deu por entendido dizendo que
se dava por citado com protesto de lhe não pro-in-
dicar a citação da qual passei.certidão ao pé da dita
petição, a qual citação foi posta em juizo por João
de Reis da Costa requerente de causas nos auditó-
rios desta cidade e procurador do colégio de Santo

/ . 4
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Antão de Lisboa, estabelecido pelo dito Reverendo
Padre Luiz Veloso em os 21 dias do mês de Novem-
bro do dito ano de 1710 anos em audiência que aos
feitos e partes fazia o dito Desembargador Chance-
ler em suas pousadas em o qual dia a vendeu ao
dito João Madeira por citado por todo o conteúdo
no dito rol, lhe assinou duas audiências para que
viesse alegar a dúvida ou embargos que tivesse sô-
bre o descrever no dito tombo os documentos que
no rol se declara, de cujo ato eu escrivão fiz ter-
mo aqui, ajuntei e a petição e rol e preparados os
autos nesta forma, sendo em os 26 dias do mês de
Novembro do dito ano de 1710 foi o dito João Ma-
deira de Figueiredo lançado dos embargos ou dú-
vida que podia alegar no descrever dos títulos do-
cumentos declarados no dito rol no tombo de cujo
lançamento fiz termo nos autos e havendo eu passa-
do carta citatória ao Reverendo Padre Luiz Veloso
para serem citados na vila de São Francisco em os
18 dias do mês de Novembro do dito ano de 1710,
na qual carta, que lhe passei, incorporei o dito rol,
Petição, Provisões e cumpra-se e sendo apresen-
tada na dita vila além dos juizes ordinários dela
sendo-lhe posto por êle o cumpra-se se fizeram as ci-
tações do teor e forma seguinte: Certidão. Certi-
fico eu João Vieira de Pina escrivão

da Freguesia de Nossa Senhora da Purificação
de Sergipe do Conde que em cumprimento da Car-
ta citatória atrás e acima e seu despacho e cumpra-
se nela requerimento do Reverendo Padre Luiz Ve-
loso como procurador bastante do colégio de Santo
Antão da cidade de Lisboa, fui a Pataüba às casas
donde vivem e moram o Capitão Luiz Lopes de Pa-
redes e Antônio Barbalho da França, Domingos
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Barbalho e José Barbalho de Negreiros e Dona Lui-
za Corte Real os citei na pessoa de seu irmão e fi-
lho da dita, Antônio Barbalho da Franca e todos por
todo o conteúdo na dita Carta Citatória a qual lhe
li e declarei tudo como nela se contém em fé de que
passei a presente certidão iaos 26 do mês de Março
de 1711 anos. João Vieira de Pina. Gastei com
fazer estas diligências com minha pessoa um dia.
Pina. Certidão. Manuel Dias de Sousa Porteiro do
Conselho desta vila de São Francisco da Barra de
Sergipe do Conde. Certifico que em virtude da car-
ta atrás notifiquei em sua pessoa a Domingos Al-
vares de Araújo para vir lançar no tombo a escri-
tura e mais documentos de que faz menção a dita
Carta em fé de que passei a presente certidão hoje
18 do mês de Marco de 1711 anos. Manuel Dias de
Souza. Certidão. Manuel da Cunha Carvalho mei-
rinho pedaneo da Freguesia de São Gonçalo da Vila
de São Francisco da Barra de Sergipe do Conde.
Certifico que em cumprimento da carta atrás e seu
despacho ao pé e a requerimento do Reverendo Pa-
dre Luiz Veloso fui às paragens onde vivem e mo-
ram as pessoas declaradas a Saubara a Caiaiba e
Buraco e todas assinalei as paragens donde vivem e
moram as pessoas que declara a dita Carta e sendo
lá as citei em suas pessoas por todo o conteúdo na
dita carta, a saber: Luiz Correia Ribeiro Maria Ser-
queira e seu filho João Serqueira, Frutuoso Teixei-
ra, na Margarida de Vargas Inácio Pissorro de Var-
gas. Paulo Cardoso. Francisco de Barros, estes são
moradores na Caiaiba; Manuel de Araújo de Amo-
rim, mora junto ao Buraco o Capitão André Cavalo
de Carvalho o Desembargador Antônio Pacheco de
Almeida, o Capitão João Velho Brandão, o Capitão
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João Lopes Soeiro Luzia dos Reis e seu irmão de
Figuiro e seu irmão Paulo de Brito os herdeiros de
Manuel Soares, estes são na Saubara; o Doutor An-
tônio Pacheco na Pituiga; na Itapema Salvador da
Maia, o Capitão Honório Gonçalves, Vitória Gonçal-
ves e seu marido na Itapema e os citei em suas pes-
soas e lhes declarei assim e da maneira que nela se
contém do que passei a presente certidão por mim
feita e assinada hoje aos 18 dias do mês de Abril

li

de 1711 anos. Manuel da Cunha de Carvalho. Gas-
tei em fazer estas diligências com minha pessoa qua-
tro dias e meio. Carvalho e não se continha mais
nas fés das citações que sendo assim passadas no
fim da Carta Citatória por fim delas estava a cer-
tidão de Reconhecimento do teor e forma seguinte:
Recoriheciménto. Antônio da (Silveira de Faríá.
Tabelião público do Judicial e Notas nesta vila de
São Francisco da Barra de Sergipe do Conde e ter-
mo etc. Certifico ser a letra e sinal da certidão
atrás do escrivão Pedaneo da Freguesia de Nossa
Senhora da Purificação João Vieira de Pina, como
também da certidão abaixo ser a letra e sinal de Ma-
nuel Dias de Souza Porteiro desta dita Vila e tam-
bém a certidão atrás ser do meirinho Pedaneo da
Freguesia de São Gonçalo desta Vila, Manuel da
Cunha Carvalho e por tais os hei por reconhecidos
em fé do que assinei em público e razo de meus si-
nais costumados seguintes. Vila de São Francisco,
18 de Abril de 1711 anos. Antônio da Silveira de
Faria em testemunho de verdade, sinal público e
não se continha mais nas certidões que estavam no
pé da dita carta citatória a qual apresentando-a em
juízo o dito Requerimento João de Reis da Costa
procurador dos 'ditos Reverendos suplicantes em{
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audiência pública que aos feitos e parles era sua
pousadas fazia o dito Desembargador chanceler Juiz
da Chancelaria o Doutor João de Souza em os 27
dias do mês de Abril deste presente ano de 1711 fo-
ram todos os conteúdos nas citações atrás havidos por
citados a requerimento do dito requerente e filhos
assinou duas audiências para virem a este juizo ale-
gar a dúvida que houvesse a se descrever no dito
tombo as escrituras sesmarias sentenças e mais
títulos declarados no rol atrás inserto de que fiz
termo nos autos de como se acusaram na sobredita
forma as citações e as juntei com a dita Citatoria
aos autos pelos quais outrossim consta que sendo
em os 13 dias do mês de Maio, deste presente ano
de mil setecentos e onze foram todos os conteúdos
nas citações que se fizeram em virtude das cartas
atrás declaradas e reconhecidas lançadas na audiên-
cia que o dito Desembargador Chanceler fazia a Re-
querimento do dito requerente João de Reis da Costa
por não alegarem dúvida ou embargos alguns deste
juizo no termo que a uns e outros lhes foi assinado
e mandou na dila audiência o dito desembargador
Chanceler que eu escrivão passasse de todo o refe-
rido dos autos ao Reverendo Padre Suplicante o Re-
verendo Padre Luiz Veloso de que fiz termo nos a*u-
tos aos quais em todo me reporto passar o referido
na verdade e por virtude do dito mandado passei
a presente bem e fielmente que conferi e concertei
com o oficial comigo abaixo assinado escrevi e as-
sinei na Bahia, aos 23 de Maio de 1711 anos. Fran-
cisco Fernandes Ferreira. Concertado por mim es-
crivão. Francisco Fernandes Ferreira. E comigo
Tabelião Pedro Francisco Lisboa. O qual traslado
de certidão eu Antônio da Silveira de Faria Tabe-

• • •
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lião público do judicial e Notas nesta vila de São
Francisco da Barra de Sergipe do Conde e seu ter-
mo nomeado para o lançamento destes documentos
neste tombo o trasladei bem e fielmente da própria,
à qual em todo e por todo me reporto e com ela este
conferi e coneertei, escrevi e assinei com o oficial
comigo abaixo assinado neste engenho do Conde aos
2 dias do mês de Agosto de 1712 anos. Antônio da
Silveira de Faria. E comigo Tabelião Paulo Moreira
da Cunha. Concertado por mim Tabelião Antônio
da Silveira de Faria.

Testamento do Conde de Linhares Dom
Fernando de Noronha.

Certifico eu Sebastião de Padilha escrivão di-
ante o Juizo do Cível desta cidade e seu termo por
El-Rei Nosso Senhor em meu poder está o testamen-
to do Conde de Linhares, Dom Fernando de Noro-
nha, que Deus tem, de que o traslado é o seguinte:
Em nome da Santíssima Trindade, lembrando-me
da incerteza da vida e como no tempo da morte se
padecem tantas aflições que poderá mal ninguém
naquela hora acudir a tantas obrigações determinei
desencarregar minha conciência e dispor logo de mi-
nhas cousas para que então sem lembrança ne-
nhuma da terra trate somente do sacramento e ela
conta que hei de dar a Nosso Senhor e ordenei fa-
zer meu testamento na forma seguinte: E prim »
ro de tudo protesto a Santa Fé católica e obediência
da Santa Madre Igreja em que vivi e espero morrer
como verdadeiro cristão e encomendo minha alma a
Deus todo poderoso que <a criou e a seu unigênito
filho Jesus Cristo Nosso Senhor que a remiu com
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seu precioso sangue e peço à gloriosa Virgem Maria
sua mãe seja a diante dele minha advogada o mesmo

peço aos bem aventurados apóstolos São Pedro e §âo
Paulo e ao Padre São Bento e ao glorioso Santo An-
tônio de quem sempre fui e sou particularmente de-
voto e a todos os Santos e Santas da Corte do céu por
cuja intervenção espero me perdoe meus pecados e
me dê a glória que merecer. Deixo por meus testa-
menteiros a Condessa minha mulher e a Senhora
Dona Joana de Noronha minha irmã e aos Padres
Frei Nicolau e Frei Guilherme meus irmãos para
que todos juntos e cada um de per si façam cumprir
este meu testamento. Mando que meu corpo seja en-
terraclo na capela-mor de São Bento de Enxobregas
onde estão enterrados meu pai e meu avô, a qual to-
mamos minha mãe e eu para nosso jazigo. O meu en-
terramento seja em tudo como parecer a meus testa-
menteiros aos quais peço que não ordenem nenhuma
demasia nem cousa que pareça vaidade porque bem
sabem quanto sempre as aborreci. Por minha alma me
dirão os ofícios e missas e farão os sufrágios que orde-
nar a Condessa minha mulher porque entendo que
sabe o que lhe mereço e estou mui confiado que fará
por mim o que eu fizera por ela. Eu casei com a Con--
dessa minha mulher por contrato de dote e arras
e a metade dos adqueridos como verá pela escritu-
ra que disso se fez e porque depois não achei tudo o
que na escritura me disseram que havia de dote fa-
zendo todas <as diligências necessárias e possíveis de
claro que arrecadei todo o direito que tinha em seu
poder Nicolau Gonçalves e Pedro Rodrigues de Cas-
telo Rranco e o Conde da Sortelha e de outro não
arrecadei tudo, mas arrecadei alguma parte e não
achei o pau que diziam que estava no Brasil e das

/
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quinhentas vacas de criação muito pouco ou nada
e de tudo o mais faltou muito, mas para se saber
em certo o que cobrei deste dote se via dos livros
das Contas de Duarte Nunes e dos de Antônio da
Serra e as que neles se achar eu o houve e não hou-
ve o que nele se não achar e se arrendou afora o
que aqui declaro salvo se a Condessa disser que
se arrendou porque à sua palavra quero que se dê
inteiro crédito nisto e em tudo como se eu declara-
ra neste testamento e particularmente ela dirá o
que trouxe consigo do que tinha em seu poder quan-
do se fez a escritura de dote e tudo o que se achar
que eu houve de seu dote se lhes satisfará do me-
lhor parado de minha fazenda e no que ela escolher
fazendo-se os descontos que por obrigação das dívi-
das cpie paguei de meu sogro o qual gastei no cum-
pri mento de seu testamento e outros, se os houver, e
disto dirá a Condessa e se verá pelos papeis que An-
tònio da Serra me deu desta matéria e pelo seu ü-
vro e pelo de Duarte Nunes. Também mando que
se paguem a minha mulher as arras que lhe prometi
na escritura de seu dote pelo melhor parado como
digno do dote. O engenho de Sergipe se queimou
todo 0 eu o mandei reedificar de novo à minha eus-
ta, faça-se isto o que justiça e razão for. No dote
me deram três casais em Rima termo de Torres Vi-
dras outro em Rendide abaixo de Torres Vidras e „
outro no termo da Vila Verde os quais vendi com
licença de El-Rei Dom Sebastião e o que me deram
por eles se verá pelos livros de Duarte Nunes, se
a Condessa se não lembrar disso. El-Rei Dom Se-
bastião que está em glória me fez mercê por meus
serviços de me confirmar as doações das Terras
onde está o engenho de Sergipe e que me fazia

V-..'
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mercê delas sendo necessário esta mercê assim e da
maneira que Sua Auteza fez, deixo a minha mulher
para ela e para quem ela quiser pelo melhor modo que
posso. Das terras do engenho de Sergipe se ven-
deram muitas por muito dinheiro do qual se com-
praram as casas da Cruz de Cata que foras pelo que,
são da Condessa e alguma parte deste dinheiro não
é ainda vindo do Brasil donde quer que estiver é da
Condessa e do que veio do Brasil gastei eu alguma
parte em dívidas que paguei e eu outras cousas man-
do que tudo se satisfaça a minha mulher além do que
digo da escritura do seu dote e saber-se-à quanto di-
nheiro e pais terras que se venderam ou pelo que
disso a Condessa como ela quiser. Eu tenho a quinta
de Milescas com as casas da rua nova e todas as mais
cousas que com ela andam juntas que são Prazo da
Universidade de Coimbra no qual eu sou a segunda
viva e pago 50$000 réis cada ano de foro,, desejo
que minha mulher haja este prazo em sua vida e
para isso tenho pedido a Sua Majestade me faça
mercê escrever a Universidade que não inove de
maneira que a Condessa fique a primeira vida e ha-
vendo isto efeilo eu sasifarei à Senhora Dona Joana
minha irmã em outra cousa, mas porque não sei
o que Deus ordenará de mim, declaro que não ha-
vendo efeito a nomeação de que trato eu nomeio este
prazo na Senhora Dona Joana minha irmã e lhe deixo
todas as benfeitorias que tenho nele com todo o direi-
to e ações de pedir renovação no melhor modo e forma
que possa de feito e de direito para que ela o haja e
çossua como mais proveito lhe for e se nessa no-
meação, doação e renunciação falto algumas palavras
ou cláusulas que sejam em proveito da Senhora Dona
Joana eu as hei todas por postas e aqui declaradas

m-



«—

! ..
' d".' ¦

21

x

e expressas e dou poder a meus testementeiros para
que qualquer deles as possa acrescentar e exprimir

.por uma e por muitas vezes porque minha intenção e
vontade é dar tudo quanto posso à Senhora Dona
Joana minha irmã e no melhor modo e forma que
posso e for mais seu proveito declaro mais que não
havendo efeito em minha vida a inovação que digo
deste prazo por este peço á Sua Majestade me faça
mercê de escrever à Universidade
em minha irmã assim como lho pedia para minha
mulher e como já se fez a outros em semelhante
caso pois tenho benfeitorias por onde é justiça e
obrigação que se inove. Mando que se satisfaça a
meus criados e criadas e a qualquer pessoa que
dever serviços como por justiça e razão sabendo-se
primeiro o tempo que me serviram e o que têm rece-
bido. Mando que se paguem todas as dívidas que
constar que devo mas quem tiver assinados meus
dêm-lhes o juramento do que lhes paguei a essa
conta porque tenho pago parte dos meus assinados e
n°o mos tomaram por não teer acabado de pagar, e
não declaro quantas são as dívidas nem as pessoas
a quem devo por que vou pagando cada dia mas
deixo a minha mulher um rol assinado por mim do
que devo e as pessoas a quem'devo para que risquem
do rol o que pagar e o que não for pago o declare
por minha morte e não mostrará este rol mais que
a meus testamenteiros por ter algumas cousas de
segredo e dar a minha mulher um papel assinado por
ela e por que dos outros meus testamenteiros do que
por meu falecimento ficar devendo conforme a ordem
que digo ao qual assinado se dará o mesmo crédito
como se fora escrito neste testamento. Eu tenho
obrigação de^um voto que prometi e que não cumpri
até agora por não haver ainda ocasião para isso

X
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para o que serão necessários cinco mil cruzados,
quero que estes cinco mil cruzados se entreguem à
Condessa para a satisfação desta minha obrigação
porque a ela tenho dado conta das cousas de minha
conciência e de meus segredos. Porquanto não tenho
herdeiro forçado deixo a minha alma por herdeira
de minha fazenda e quero que o que remanescer de-
pois de pagas minhs dívidas e legados deste meu tes-
lamento se entreguem à Condessa minha mulher pá-
ra satisfazer esta minha obrigação porque a ela digo
e ela o gastará por minha alma da maneira que lhe
tenho dito em segredo sem dar disso conta a nin-
guem. Estas casas em que vivo que estão na fre-
guesia de São João da Praça foram de meu avo que
as fez e de meu pai e por isso desejo que andem
juntas com minha casa mas que minha mulher as
possua em sua vida e também duvido se terei fa-
zenda para as poder deixar a ninguém mormente pa-
gaiído primeiro os cinco mil cruzados que devo do
voto que fiz pelo que ordeno que tudo o que eu tiver de
fazenda se tome nestas casas e que minha mulher
as possua em sua vida e por seu falecimento deixo
as ditas casas ou a parte que nelas tiver à pessoa a
quem ficar a minha casa com obrigação que pague
os cinco mil cruzados que mando entregar a minha
mulher para cumprimento do voto a que sou obri-
gado e isto não tendo outra fazenda donde se pague
estes cinco mil cruzados minha mãe e eu tomamos
a Capela-mor de São Bento para jazigo de meu avô
e meu pai e nosso e ainda que não tenha obrigação
de o fazer conforme a escritura que disso fizemos
com o dito Convento contudo por desejar que me»
avo meu pai e minha mãi e minhas filhas estejam
sepultadas como é razão tratei com os Padres que
lhes queria fazer a Capela-mor muito*boa e custosa

.. 
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aceitando eles algumas obrigações mais das que hoje
têm. e até agora não estamos concertados pelo que
quero que fazendo-se o concerto em minha vida se
cumpra o que concertar com os padres e não se fa-
zendo o concerto em minha vida minha mulher com
qualquer dos outros testamenteiros ordenem nessa
nossa Sepultura o que lhes parecer assim como eu
o fizera se vivo fora. Sua Majestade me fez mercê
por meus serviços do meu título e casa e das co-
mendas para a pessoa que casasse com minha filha
e porque Deus a levou para si e com seu falecimento
não pode haver efeito estas mercês me ficam meus
«serviços por satisfazer fiz petição a Sua Majestade
em que lhe peço as mesmas mercês para um parente
meus que eu nomear de meu apelido e de que Sua Ma-

jesetade seja contente e porque os principais pa-
rentes que tenho de meu aplido são Dom Carlos de-
Noronha filho de meu primo coirmão e Dom Luiz
de Noronha irmão do Marquês de Vila Real e Dom
Afonso de Noronha filhos de meus primos segundos
eu os nomeio a Sua Majestade e lhe peço me faça
mercê dar o meu título e casa a um deles e a Co-
menda de Nodar assim e da maneira que a tinha

para quem casasse com minha filha e estou mui
confiado não permitirá a Real clemência de Sua Ma-

jestade que a casa de meu avô se acabe em mim pois
sempre gastei a vida e tudo quanto tinha no ser-
viço dos reis deste Reino e no de seu pai e no seu
e que fiquei por satisfazer tantos tão contínuos ser-
viços com tanta de — e tanta despesa e com tanto

sangue derramado e que me faça falta não ter irmão
morrendo cinco pelejando contra infiéis em
serviço desta coroa e juntamente peço a Sua Majes-
tade que ao meu Parente a quem fizer essas mercês
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lhe ponha obrigação de casar com a filha de Dom
Pedro filho de Dom Antônio meu primo coirmão,

.ij. não sendo casado, e que pague minhas dívidas as-
sim as da conciência como as mais, se me não ficar

fazenda com que as pague, e na comenda lhe ponha
pensão de quatrocentos mil réis cada ano, duzentos

para minha mulher e duzentos para minha irmã
Dona Joana e que se chame sempre de Noronha e
se conserve sempre esta casa no apelido de meu pai

e avô e sendo caso que Sua Majestade escolha Dom
Luiz irmão do Marquês lhe ponha a condição que
as casas se não a juntem mas acontecendo que ambas
venham a um herdeiro a minha venha logo ao filho
segundo. Também peço a Sua Majestade me faça
mercê dar a minha comenda de Horam e o meu
ofício de Vedor da Fazenda a Dom Carlos de No-
ronha meu sobrinho porque entendo dele que tem
as partes que se requerem para servir a Sua Majes-
tade como eu desejo que meus parentes façam. Peço
mais a Sua Majestade me faça mercê que as sab»a-
rias de sabão branco desta cidade que tenho e que
já foram de meu bisavô e de que Sua Majestade me
tem feilo mercê em duas vidas mais além da minha,
as de agora a minha mulher em sua vida, e por seu
falecimento as haja o meu parente a quem vier a
minha casa. E para efeito destas mercês que peço a

4 Sua Majestade ponho nas pessoas para quem as peç»
todos os meus serviços,ações e merecimentos e os
de meu pai e avô e a morte de tantos irmãos que
bem bastam para as mercês que peço como Sua Ma-
jestade o tem mostrado fazendo a outros muito maio-
res mercês por muito menos serviços| Quando em de-
manda com o Duque de Aveiro sobre os rendimentos
de minha Comenda de Voudar desde o primeiro que
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vagou por morte do Duque Dom Jorge até eu a ha-

ver e já esta dada sentença por mim, mas porque
Sua Majestade mandou que a sentença se não pu-
blicasse, ando em requerimeento para executar a

sentença e para que muito cedo me faça esta
mercê como lhe peco, se eu falecer antes desta sen-
tença executada peço a Sua Majstade me faça mercê
haver por bem que se arrecade o meu, pois o quero
para pagar as despesas que fiz em seu serviço e de

outra maneira não tenho donde as pague e assim
mando que esta dívida se arrecade e dela se paguem
minhas dívidas e cumpra-se este meu testamneto que
sem ela bem vejo que não tenho fazenda para pagar
o que devo. Declaro que a Senhora Dona Joana
minha irmã por minha morte é herdeira do mor-

gado que me ficou por morte de minha mãe que são

quinhentos mil réis de juro duzentos na casa dos
cinco e trezentos na casa dos desta cidade.
Eu tenho a administração da Capela de Santo An-

tonio cia Azinhada que instituiu a Senhora Condessa
de Loulel Dona Guiomar e porque esta Capela wão

tem renda que baste para se pagar ura capelão que
diga na dita Igreja missa quotidiana e as outras
obrigações conforme a instituição mandei sempre
dizer as missas e mais obrigações em mosteiros da
ordem de São Domingos e correu com isto o padre
Frei Fernando, meu tio, como êle dirá. Declaro que
a Senhora Dona Joana minha irmã me sucede nesta
administração e achando-se outro algum testamento
meu eu o revogo. Hei por revogado e este só quero
que valha e se cumpra inteiramente ou como testa-

mento ou codicilo ou por qualquer outra via e ma-
neira como melhor possa ter efeito porque esta é a
minha última vontade e roguei ao Padre Frei Gui-

s ¦
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íherme meu irmão que mo escrevesse e assinasse co-
migo, eu frei Guilherme de Santa Maria o escrevi
por mo mandar o Senhor Conde em Lisboa a 2 de
Setembro de 1608 anos. Declaro mais que tenho
200$000 réis de tença de que Sua Majestade me fez
mercê 100$000 réis deles em duas vidas além
da minha e outros cem mil réis, em minha
vida somente destes tenho pedido a Sua Ma-
jestade me faça mercê que possa testar deles fa-
zendo-se Sua Majstade esta mercê eu os deixo a
meus irmãos frades e freiras para que cada um haja
vinte mil réis desta tença e não me fazendo Sua Ma-
jestade esta mercê em minha vida por este testa-
mento lho torno a pedir me faça mercê reparar es-
tes cem mil réis de tença por meus irmãos religio-
sos como digo e quanto aos outros cem mil réis de
tença, de que posso testar, também os deixo repar-
tidos igualmente pelos mesmos meus irmãos e cada
um deles nomeará os 20$ réis que lhe cabem em
quem parecer para que assim tenha efeito a mercê
que Sua Majestade me fez destes cem mil réis em
duas vidas além da minha e comunicando isto com
o Padre Frei Guilherme, meu irmão, me pediu que
a parte que lhe deixo a desse ao convento de que
fosse conventual pelo que conformando-me com o
que êle me pediu em alguma parte declaro que a par-
te desta tença que deixo ao Padre Frei Guilherme
a haja em sua vida o convento de que êle for con-
ventual, mas o Padre Provincial por si ou com os
padres definidores aprovarão como lhe parecer des-
ta tença nas necessidades em que eu o provia, e os
conventos pobres não provêm os religiosos mas êle
nomeará quem lhe houver de suceder nos seus 20$
réis por seu falecimento como digo e com esta de-
claração da tença de meus irmãos tenho êsle testa-
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mento por acabado, em Lisboa, 23 de Setembro de
1608 anos. O Conde de Linhares. Saibam quantos
este instrumento de aprovação virem que no ano
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
1608 em 26 dias do mês de Setembro na cidade de
Lisboa nos aposentos de Dom Fernando de Noro-
aiha Conde de Linhares do Conselho de Estado de>
Sua Majestade estando aí presente o Conde, ao pre-
sente são e em todo o seu juizo perfeito se-
gundo o parecer de mim tabelião o Conde perante
as testemunhas ao diante nomeadas da sua mão deu
a mim tabelião a cédula atrás dizendo ser seu testa-
mento o que todo nele conteúdo disse, aprova que
em dele se cumpra e guarde em todo e por todo como
nele se contém por ser sua derradeira vontade; les-
temunhas que presentes foram chamados e rogados

por parte dele Conde o Licenciado Baltazar da Cos-
ta e Francisco Botelho Sacerdotes de missa e cape-
lães do Conde e Antônio chamado Vedor da sua
casa, Paulo Correia, Custódio Lobo moco da Câ-
mara de El-Rei e os ditos Antônio Chamorro e Cus>
tódio Lobo Cavalheiros fidalgo da casa do dito Se-
nhor, criados do Conde de Linhares, eu Tabelião dou
fé o Conde é o próprio; eu Paulo de Góes, tabelião
das Notas da cidade de Lisboa que este instrumen-
to escrevi e assinei de meu Público sinal. O Conde
de Linhares. Baltazar da Costa. Francisco Botelho.
Antônio Chamorro. Custódio Lobo. Paulo Corrêa.
O Licenciado Luiz Martins de Siqueira, cidadão juiz

' do cível nesta cidade de Lisboa e seus termos etc.
Faço saber aos que esta certidão virem que o escri-
vão que a fez abriu por meu mandado o testamen-
to atrás escrito de Dom Fernando de Noronha Con-
de de Linhares e me deu fé que vinha cerrado, co-
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ziclo à roda com uma linha branca escrito em qua-
tro meias folhas em que entra o instrumento da

aprovação do dito testamento e esta certidão e que
não trazia vícios nem eousa que dúvida fizesse mais
que as entre linhas e riscados que se no fim do

íi1 dito testamento que são donde matéria orde-
nara em quem lhe parecer, de que mandei passar a
presente por mim assinada Miguel Coussero a fez

em Lisboa, aos 13 dias do mês de Marco de 1609
anos. Pagou deste 20 réis e de assinar 4 réis. Luiz
Martins de Siqueira è por ser pedida a presente por
parte da Senhora Condessa de Linhares e lhe ser
mandada dar em audiência com o traslado do dito
testamento que eu ao presente tenho em meu poder
ao qual me reporto lha passei em Lisboa a 26 dias
do mês de Março de 1609 anos. Dizem as entre-li-
nhas "haver "todas' que se fez por verdade" pa-
gou desta 240 réis". Eu tabelião de Padilha a subs-
creví assinei e concertei com o abaixo assinado "Se-
bastião de Padilha". Concertado por Sebastião de
Padilha". E por mim Francisco Rodrigues Duarte.
O Doutor Antônio de Mesquita cie Oliveira do De
sembargo de Sua Majestade geral com alçada e juiz
das justificações na Relação dêsle estado do Brasil
etc. Aos que esta minha certidão de justificação vi-
rem faço saber que a mim me constou por fé do
escrivão deste juizo que esta subscreveu a letra da
subscrição da Certidão atrás que acaba acima e os
dois sinais ao pé dela em que está incorporado o
traslado do testamento nesta conteúdo ser tudo de
Sebastião de Padilha escrivão deante o juiz do ci-
vel na cidade de Lisboa pelo que hei a dita certi-
dão por justificada e se lhe pode e deve dar inteira
fé, crédito em juizo e fora dele onde apresentada
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fòr em certeza do que mandei passar a presente por
mim somente assinada, dada nesta cidade do Sal-
vador, Bahia de Todos os Santos aos 23 dias do mês
de Novembro cie 1622 anos. Pagou de feitio desta

quarenta réis e de assinatura dela quarenta réis.
Eu Fernão Vaz a fiz escrever. Antão de Mesquita.
O qual traslado de Certidão com o teor cio testamen-
to do Conde cie Linhares. Eu Antônio da Silveira
de Faria tabelião público do judicial e Notas nesta
vila de São Francisco da Barra de Sergipe do Con-
de e seu termo, Tabelião nomeado para o lançamento
destes documentos neste tombo o trasladei bem e
fielmente da própria a que me reporto, com ela este
conferi, concertei, escrevi e assinei com o oficial co-
migo abaixo assinado neste engenho do Conde aos
3 dias do mês de Agosto de 1712 anos. Antônio ela
Silveira de Faria. Paulo Moreira da Cunha concer-
tacla por mim tabelião. Antônio da Silveira de Faria.

Doação de Fernão Rodrigues de Cas-
telo Branco feita a Francisco de Sá filho
do Governador Mendo de Sá.

' 
Em nome de Deus, Amem. Saibam quantos este

instrumento cie doação e declaração virem que no
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de 1562, em 17 dias do mês de Março na cidade cie
Lisboa junto do mosteiro de Nossa Senhora da Gra-

ça nas casas de morada do Senhor Fernão Rodri-
gues de Castelo Branco do Conselho de El-Rei nos-
so Senhor e seu Almotacé-mor estando êle aí pre-
sente por êle foi dito que era verdade que o Senhor
Meudo de Sá Governador do Brasil lhe dera de ses-
maria nas terras do Brasil na Capitania da cidade
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da Baía de Todos os Santos uma água que está em
Sergipe que é o próprio rio por nome Sergipe com
duas léguas de terra ao longo do mar convém, a sa-
ber: meia légua de terra da boca do rio para escon-
tra posse e légua e meia da dita boca para escontra
Peroassu, 4 léguas para terra dentro leste oeste, e
assim duas ilhas que estão defronte da boca do rio,
convém, a saber: a grande Caiaba e a outra, a que
não sabem o nome, que está junto da grande da
banda de Peroassu como mais largamente se contém
na carta de sesmaria que lhe fez na cidade do Sal-
vador da Bahia de Todos os Santos do ano de 1559
e êle dito Senhor Fernão Rodrigues de Castelo Bran-
co por alguns respeitos que a isso moveram fez doa-
cão ao Senhor Francismo de Sá fidalgo da casa do
dito senhor e filho do dito Senhor Meudo de Sá da
dita sesmaria por instrumento Público, feito nesta
cidade por mim Tabelião abaixo nomeado em 8 dias
do mês de Junho de 1560 e porquanto por um reque-
rimento dele dito Senhor Fernão Rodrigues Castelo
Branco depois da dita sesmaria lhe ser dada teve
por informação que as confrontações que aí foram
postas na carta de sesmaria que lhe fora feita fo-
ram erradas e mal declaradas por lhe parecer en-
tão que corria a dita terra do mar para o sertão Les-
te Oeste e a costa desde o Rio de Sergipe até o Pe-
roassu se corre Leste Oeste e para o sertão se corre
ao Norte como depois soube certo pedira ao dito
Senhor Meudo de Sá que do sobredito mandasse fa-
zer nova declaração de como a dita costa e terra se
corria pela maneira sobredita e assim porquanto na
costa do mar do dito rio Sergipe ao Peroassu há ai-
guns esteiros e o mar dá muitaas voltas e entradas
pela terra que houvesse por bem que as ditas duas
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léguas corressem da boca do dito rio ou donde onde
correr conforme a carta direito pela Costa até Pe-
roassu ou onde se acabarem sem se medirem as vol-
tas e assim pedira mais lhe fizesem mercê em nome
de Sua Alteza das mais águas que na dita terra hou-
vesse e por ela mais viessem e de meia légua para
o Peroassu mais ao longo da Costa para que façam
duas léguas e meia para a Costa e quatro para o
áertão e o dito Senhor Governador Metido de Sá lhe
concedera de novo o que assim pedira e mandara
fazer as ditas declarações com outras necessárias
como mais largamente se contém em uma carta de
sesmaria que logo aí apresentou que ao diante irá
trasladada e incorporada neste instrumento por vir-
tude do qual de seu moto próprio e livre vontade dis-
se que por esse público ins trumento fazia e de feito
logo fez pura e irrevogável doação entre vivos, vale •
dora de hoje para todo o sempre das ditas terras
e águas conteúclas e declaradas nas ditas duas cartas
de sesmaria ao dilo Senhor Francisco de Sá, a isto
ausente, para êle e para todos os seus herdeiros e su-
cessores assim e da guisa e da maneira que foi dada
e lhe pertence pelas ditas cartas de sesmaria e me-
lhor se melhor em direito tudo poderá haver e pos-
suir e logo tirou cie si todo o direito e ação, posse e
propriedade e senhorio, útil domínio que ele tem e
ao diante poderia ter e haver na dita sesmaria e
toda a posse deu e trespassou no dito Francisco de
Sá e em todos seus herdeiros e sucessores que de-
pois dele viverem, para que tudo haja tenha e pos-
sua e faça da dita sesmaria e em ela como de con-
sa sua própria e lhe dá lugar e poder para que por
virtude e vigor deste instrumento, somente sem ou-
tra autoridade sua nem de alguma justiça nem fi-
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gura de juizo, possa tomar e tome posse digo e tome
da dita sesmaria águas dela e cousas tocantes a pos-
se Real, atual cível e natural possessão e logo o hou-
ve por metido e investido na dita posse e se consti-
tuiu possuí-la em seu nome como seu colono inclinio
e prometeu e se obrigou por solene estipulação de
sempre em todo lhe cumprir e manter todo o sobre-
dito e lhe não tirar a dita sesmaria para si nem para
outrem por nenhuma via que seja e para o assim
cumprir obrigou seus bens em testemunho de ver-
dade, assim outorgou e de como mandou ser feito
este instrumento e os que lhe mais. cumprirem para
mandar por vias e prometeu a mim Tabelião como
pessoa pública, estipulante e aceitante em nome do
dito Senhor Francisco de Sá ausente de todo lhe as-
sim cumprir e manter inteiramente, testemunhas
que todo foram presentes Jeronimo Barbosa e Bet-
chior Soares criados dele Senhor Fernão Rodrigues
de Castalo Branco. E eu Jeronimo Luiz tabelião o
escrevi. Traslado da sesmaria de que atrás faz men-
ção. Saibam quantos este instrumento de Carta de
dádiva de sesmaria virem que no ano do nascimen-
to de Nosso Senhor Jesus Cristo da era de 1561 anos
em 20 dias do mês de Março em esta cidade do Sal-
vador, Bahia de Todos os Santos em as pousadas de
mim escrivão por um requerente de Fernão Rodri-
gues de Castelo Branco foi apresentada uma peti-
ção com um despacho nela posto do Senhor Meudo
de Sá do Conselho de El-Rei Nosso Senhor Capitão
desta cidade e Governador geral de toda esta costa
do Brasil etc. de que o traslado da dita petição e des-
pacho é o seguinte: Diz Fernão Rodrigues de Cas-.
telo Branco que Vossa Senhoria lhe fez mercê de
duas léguas de costa na terra e rio de Sergipe e 4
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para o sertão com uma água que se chama Ipiran-
ga e porque na petição se disse que pedia duas léguas
de terra pela terra dentro leste oeste, por parecer
que se havia a dita terra do mar para o sertão leste
oeste e a costa desde o rio de Sergipe até o Peroassú
se corre leste oeste e para o sertão se corre norte
e porque a sua tenção foi pedir 4 léguas para o ser-
tão e assim lhe fez Vossa Senhoria mercê delas pela
qual se visto houve algum erro pede a Vossa Senho
ria lhe mande fazer "a dita declaração como lhe deu
as ditas 4 léguas para correrem direito elesde o mar
para o sertão ou ao norte como a terra corre e as-
sim lhas haja por dadas e confirmadas e assim peço
mais a Vossa Senhoria que porquanto na Costa do
mar do dito rio ele Sergipe ao Peroassú há alguns
esteros até o mar dar muitas voltas e entradas pela
terra que haja por bem que as ditas duas léguas
corram da boca do dito rio ou donde onde correr
conforme a costa direito pela Costa até o Peroassú
aonde se acabarem sem se medirem as voltas e as-
sim pede mais a Vossa Senhoria lhe faça mercê dar
mais águas na dita terra houver e por ela vierem e
de meia légua o Peroassú mais ao longo da Cos-
ta para que sejam assim duas* léguas e meia ao lon-
go da Costa e 4 para o sertão, no que Receberá Mer-
cê e visto pelo Senhor Governador seu pedir e dizer
ser justo e havendo respeito ao proveito que se pode
seguir acerca da república e por serviço de Deus
e de El-Rei nosso Senhor e por a terra se povoar,
houve por bem sem embargo do erro que houve no
pedir dos rumos de outra petição e lhe houve, por
dada e de como de feito dá torna novamente a
dar as ditas 4 léguas que lhe tem dado carta pà^a
o sertão a redor do mar, para o sertão ao norte ou
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como melhor corre e assim lhe deu que as ditas duas
léguas ao longo da Costa que lhe tem dadas corram
direitas ao longo do mar e assim lhe deu mais a
meia légua a que na sua petição faz menção o qual
se me dirá conforme as duas mais ao longo da Cos-
ta sem se medirem as voltas e assim lhe deu todas
as águas que nas ditas duas léguas e meia o houve
e assim as que houver para o sertão como as do lon-
go do mar, a qual terra e águas lhe assim deu de
sesmaria segundo a forma de seu regimento de que
o traslado é o seguinte: Despacho do Senhor Gover-
nador. Sem embargo do erro que o suplicante diz
que houve no nomear dos rumos eu lhe hei por dadas
as ditas 4 léguas para o sertão ao norte ou como
melhor correr porquanto esta foi minha vontade e
assim correrão as ditas duas léguas mais que me
pede e lhe dou outro tanto pela terra dentro como
tem a primeira dada sem se medirem as voltas mas
irão direitas pelo rumo que for e com estas declara-
ções e assim com lhe dar as mais águas que houver
na dita terra e por elas correrem que lhe outrossim
dou mandando que lhe façam sua carta hoje 20 dias
do mês de Março de 1651 anos. Traslado do Regi-
mento de El-Rei nosso Senhor, as terras e águas dá
Ribeira que estiverem dentro do termo e limite da
dita cidade que são seis léguas para cada parte que
não forem dadas às pessoas que as aproveitem e as
tiverem vagas e devolutas por qualquer via ou
modo que seja podereis dar de sesmaria às pessoas
que vô-las pedirem, as quais terras assim dareis li-
vremente sem outro algum foro nem tributo sòmen-
te o dízimo à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e
com as declarações e obrigações do foral dado às
ditas terras e de minha ordenação do 4.° livro de ti-

\.
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tulo das sesmaria com condição que a tal pessoa ou
pessoas residirão na povoação da dita Baía ou das
terras que lhe assim forem dadas ao menos três anos
e que dentro no dito tempo as não possam vender
nem alheiar e tereis lembrança que não dareis a cada
pessoa mais terra que aquela que segundo sua pos-
sibilidade virdes ou vos parecer que pode aproveitar
e se algumas pessoas a quem forem dadas terras no
dito termo e as tiverem perdidas por não aprovei-
tarem vô-las tornarem a pedir-vos lhas dareis de no-
vo para se aproveitarem, com as condições e obriga-
ções neste capítulo, o qual se trasladará nas costa»
das ditas sesmarias, com as quais condições e decla-
rações que lhe assim dou as ditas terras que lhe já
tenho dadas com a mais meia légua que lhe agora
de nova mercê com as ditas águas de que em sua
petição faz menção a qual lhe assim dou de sesma-
ria e para sua guarda lhe mandei ser feita esta Car-
Ia pela qual mando que êle haja a posse e senhorio
das ditas terras assim das que já lhe tenho dadas
com a meia légua com águas que lhe novamente dou
de hoje para sempre para si e para seus herdeiros e
sucessores que por eles vierem com tal condição e
entendimento que êle rompa e aproveite as ditas ter-
rase as fortifique como lhe na outra carta tem man-
dado porque não o fazendo êle assim passado o dito
tempo que lhe na outra lhe é dado se darão as ditas
terras que aproveitadas não tiver e sobretudo paga-
rá mil réis para as obras do concelho e como forem
cumpridos os ditos anos que na outra carta lhe é
dado e limitado fará das ditas terras como de cou-
sa sua própria que é, e que esta carta que será re-
ãistada dentro em um ano nos livros da fazenda
eomo o dito Senhor em seu regimento quer e manda
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e porque as ditas terras lhes assim dava livres e for-
ras, somente o dízimo a Nosso Senhor Jesus Cristo
mandou ser feita esta carta e por verdade assinou,
eu Francisco Vidal escrivão das sesmarias nesta ci-
dade e seus termos por El-Rei Nosso Senhor que este
instrumento tirei de meu livro de Notas que nele
tomei e da própria este traslado tirei bem e na ver-
dade sem cousa que dúvida faça e do dito Senhor
está assinado ao pé da dita Carta e aqui meu pú-
blico sinal fiz que tal é registada no livro da fazen-
da por mim Francisco de Morais escrivão da pro-
vedoria a folhas 40 e hoje 27 de Março de 1561 anos.
Francisco de Morais. De registo pagou nada e trás-
iadada a dita sesmaria como dito é eu Tabelião abai-
xo nomeado a concertei no passo dos tabeliões com
Diogo Corilha Tabelião nele e eu Jeronimo Luiz
tabelião o escrevi. Vasco de Andrade de Sampaio,
Tabelião público de Notas por Sua Majestade na ci-

dade de Lisboa, este instrumento das Notas de Je-
rônimo Luiz que estão em meu cartório, a que me
reporto, o fiz trasladar e concertei, subscrevi e assi-
néi de meu sinal razo e vai concertado com o Tabe-
lião abaixo assinado, este dei para Francisco Men-
des por ser pedido por êle para bem de seu direito.
Lisboa, 10 de Abril de 1614. Concertei no que hou-

y£ vesse, mo, risquei, e, s, m, rre, quedo, antre, linhei
Sjr (sic) do termo de meu livro de Notas que nele to-

mei. Vasco de Andrade Sampaio. Concertado co-
migo Tabelião. Francisco Coelho. A paga deste vai
ma primeira via. O Doutor Francisco Cardoso do
Amaral do Desembargo de El-Rei nosso Senhor juiz
das justificações de Guiné, Mina, índia, Brasil.
Faço saber aos que esta certidão de justificação vi-
rem que o escrivão das ditas justificações que esta

I
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fez, deu fé conhecer a letra e,sinal razo da subscri-
cão do instrumento de doação e declaração atrás ser
de Vasco de Andrade de Sampaio, tabelião público
de ,Notas que nesta cidade de Lisboa serviu o dito
ofício pelo que hei .9 dito instrumento por justifica-
do e verdadeiro e que se lhe dê fé e crédito em juizo
e fora dele que for apresentado e por disso me ser
pedido a presente e mandei dar somente por mim as-
sinada em Lisboa aos 11 dias do mês de Abril de
1614 anos. Antônio de Melo escrivão das ditas jus-
tificações a fez. Pagou desta 40 réis e de assinatu-
ra pagará 40 réis. Francisco Cardoso do Amaral.
O qual traslado de Doação e sesmaria eu Antônio
da Silveira de Faria, Tabelião público do judicial e
notas nesta vila de São Francisco da Barra de Ser-
gipe do Conde e seu termo Tabelião nomeado para
o lançamento destes documentos neste tombo o trás-
ladei bem e fielmente da própria doação de Sesma-
ria a que me reporto e com êle este conferi, concertei
escrevi e assinei com o oficial comigo abaixo assina-
do neste engenho do Conde aos 3 dias do mês de
Agosto de 1712 anos. Antônio dá Silveira de Faria,
e comigo escrivão Paulo Moreira Cunha. Concerta-
do por mim Tabelião, Antônio da Silveira de Faria.

Sentença do Civel de, Apelação do au-
tor. Apelado o Colégio de Santo Antão de
Lisboa contra Luiz Correia Ribeiro Sobre a
brigação das canas da ilha Caiaiba.

Dom João por graça de Deus, Rei de Portugal
e dos Algarves daquem e dalém-mar em África, Se-
nhor de Guiné e da Conquista e Navegação, Comércio
de Etiópia, Arábia, Pérsia e da índia, etc. A todos
os corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes de
fora, ordinários e de órfãos e mais oficiais de Justiça
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e pessoas dos ditos meus Reinos e Senhorios de Por-
tngal e suas conquistas, a todos aqueles e perante
quem e aos quais minha Carta de Sentença civel de
Apelação, tirada do processo dos Autos, em forma,
virem e for apresentada e o verdadeiro conheci-
mento dela com direito direitamente deva e haja de
pertencer e seu devido efeito e inteiro cumprimento
por qualquer via, forma e maneira ou razão que seja
de minha parte se pedir e requerer a todos em geral
e a oada um em particular especialmente aos meus
ordinários da vila de São Francisco de Sergipe do
Conde ou de outra qualquer parte e mais jusiça dela

a saber, em como a esta minha cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e Paços de minha
Relação dela perante mim e os do meu desembargo.
Meus Desembargadores dos Agravos e Apelação cri-
mes e eiveis que nela andam por lei dos quais
esta passou e vai assinada foram trazidos e apre-
sentados e finalmente por mim com eles de-
terminados e sentenciados uns autos de causa civel
que à dita minha Relação vieram por apelação di-
ante os ditos meus juizes ordinários da dita vila em
que neles foram partes apelante Luiz Correia Ri
beiro e da outra réus apelados o Reverendo Padre
Luiz Veloso e o Reverendo Padre Reitor do Colégio
desta cidade e isto sobre matéria, causa e por razão
do que ao diante nesta minha Carta de Sentença se
fará mais larga expressa e declarada menção e dos
ditos autos e termos deles entre outras de mais causas
em eles conteúdas e declaradas se mostra fazer ao di-
to Reverendo Padre Luiz Veloso procurador geral do
colégio de Santo Antão de Lisboa uma sua petição ao
meu Juiz ordinário da vila de São Francisco o Ca-
pitão Correia Fogueira que então servia dizendo-
lhe em ela por escrito que os lavradores que tinham

..A
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fazendas obrigadas por encargo Real ao engenho de
Sergipe do Conde de que o dito colégio era senhor
botavam cana para fora e a iam'vender a diversos
engenhos no que o dito colégio era muito prejudicado
e tinha considerável perda e assim os queria mandar
notificar para que não divertissem a dita cana para
outro engenho e a levassem toda para o dito en-
genho como eram obrigados como também os foros
de que eram devedores, pedindo enfim conclusão de
sua petição lhe fizesse mercê passar mandado para
serem notificadas as pessoas que êle suplicante dera
rol não ponham a dita cana para fora e a moessem
no dito engenho com pena de lhe pagarem a parte
do açúcar que lhe tocar e de duzentos cruzados para
as despesas e protestava por perdas e danos e Rece-
beria mercê segundo que a tudo isto assim e tão
cirmpridamente se continha e declarava e era con-
teúdo e declarado na dita petição de Notificação que
vSendo apresentada ao dito meu juiz ordinário e por
êle vista mandara por seu despacho de 7 de Julho
de 1701 que passasse mandado como pedia em vir-
tude do qual despacho se passara mandado para se-
rem notificadas as pessoas pelo rol junto como lo-
ram pelo escrivão da freguesia de Nossa Senhora da
Purificação. Domingos Nunes de Couto que foram
os notificados os seguintes, a saber: Pedro Dultra
Gaspar de Andrade. Frutuoso Teixeira. José Ro-
drigues Miguel Ferreira, Inácio Pissarro, Joana
de Matos. Dona Milícia de Barros a viúva do Alie-
res Sebastião Pereira que por nome não perca, (sic)
cuja notificação fora posta em juizo e se fizera
termo de Autuação como mais largamente dele se
mostrava que sendo no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de 1701 anos aos 13 dias do
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mês de Outubro do dito ano naquela vila de São
Francisco da Barra de Sergipe do Conde, Paços
do Concelho dela em pública audiência que efeitos
e partes fazia o juízo ordinário Francisco Correia
Fougueira aí na dita audiência por Inácio Coelho de
Carvalho procurador do Reverendo Autor fora dito
que à petição de seu constituinte vinham citadas
todas as pessoas conteudas em um rol que estava em
juizo em poder do Tabelião daquela vila Marques de
Avezedo, requerendo ao dito Juiz lhe fizesse trás-
ladar cada um de per si para correrem a parte e
visto pelo dito juiz assim o mandara e outrossim re-
quererá mais o dito procurador que jurava de ca-
lúnia por parte do dito seu constituinte( em como
bem e verdadeiramente intentava aquela causa sem
dolo nem malícia e que requeria ao dito juiz hou-
vesse por satisfeito e visto pelo dito juiz assim o
mandou de que se fizera termo em que assinara o
dito procurador do autor ao qual ajuntara a pe-
tição onde estava o mandado e certidão da notifi-
cação e procurações de ambas as partes em virtude
da do réu se lhe dera vista dos autos em mão de
seu procurador o Licenciado João da Cruz Arais que
sendo-lhe dada nos autos viera com sua razão ofe-
recicla por embargos dizendo nela por escrito que o
autor naquela causa era o Reverendo Padre Luiz Ve-
loso como pocurador do colégio de Santo Antão de
Lisboa que era de diversa jurisdição e não podia
mover aquela causa sem primeiro dar .fiança às
custas na forma da ordenação alegando os textos e
dizendo se o autor fosse extrangeiro ou pessoa que
opiAfosqt? noj o «iras opmnsse assoi aq-j anb oduia*
uia 8ôu«jj ^ip i? oput?p omi oçSipspnf «ssoa op ossoida instância e o autor condenado nas custas e como
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o Reverendo autor fosse de diversa jurisdição devia
dar a dita fiança para o que lhe devia o dito juiz
assinar tempo para a dita fiança e não a dando no
dito termo pedia a execução da instância a cujo fim
ofereceria aquela por embargos de nulidade ao pro-
cedimento da ação de que pedia cumprimento e re-
cebimento de justiça omim meliori modo júri com ex-
pensis ((sic) e assinou com a qual razão cie embargos
dando-se os autos em Juizo se mostrava deles fazer-
se requerimento por parte de Inácio Coelho de Car-
valho requerente de causas na dita vila de Sáo
Francisco e procurador do Reverendo Autor em
Juizo em os 17 dias do mês de Novembro de 1701
anos, que dando o autor fiança às custas houvesse
por satisfeito e mandasse dar vista ao réu para dizer
a bem da causa e ficasse cessando a sua razão por
embargo e visto pelo dito Juiz ordinário assim o
mandou, informado do referido ser verdade, e se
mostrava dos autos fizesse termo de fiança as custas
çeles e aos 18 dias do dito dia, mês e ano acima de-
clarados em que ficara por fiador e principal pa-
gador a pagar pelo dito Reverendo autor o dito
Inácio Coelho de Carvalho por sua pessoa fazenda
todas as custas em que por sentença final ou por
despacho fosse condenado e assinara o dito fiador
ao pé do termo e logo se dera vista dos autos ao
réu em mão de seu procurador o bacharel Pedro Bar-
bosa da Fonseca que sendo-lhe dada neles viera por
sua cota por escrito narrando nela que pela petição
folhas 2 pedia o Reverendo autor a várias pessoas
que declarava no rol a folhas 4 entre as quais no
meava ao réu Luiz Correia Ribeiro para que. lhe
dessem cana ao seu engenho chamado do Conde e
juntamente lhe pagassem seus foros porém hão
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mostrava título por onde lhe fosse obrigado assim
a dar a cana como a pagar-lhe a renda ou foros alr
giuns sem o que não podia ter ação com que se devia
mandar que apresentasse os títulos por onde dizia
lhe tocavam as ditas obrigações para o réu se poder
defender,, aliás pedia a solução com custas com a
qual cota sendo os autos dados em juizo e dando-
se vista -deles ao procurador do Autor este viera com
sua cola por escrito dizendo nela que ia o documento
que se pedia e requeria que se extendesse naqueles
autos um protesto que fizera o Reverencio autor sô-
bre a perda e dano que resultasse na moagem do en-
genho visto ter faltado o réu a sua obrigação como
também no que respeitava a pena de comisso re-
querendo que aquele se apensasse com custas e as-
sinou, cujo traslado do título do documento de que
se faz menção de verbo ad verbum é o seguinte:
saibam quantos este público instrumento de pro-
curação virem que no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesii.s Cristo de 1601 em 16 dias do mês de
Setembro na cidade de Lisboa no Xafaris de El-Rei
nas casas da morada cio Conde de Linhares Dom Fer-
nando de Noronha do Conselho de Estado por Sua
Majestade e vedor de sua fazenda e estando o dito
Conde presente e a Condessa Dona Felipa de Sá sua
mulher logo por eles Conde e Condessa foi clito pe-
rante mim tabelião e testemunhas ao diante no-
meadas que eles por este público instrumento fazem
ordenam e de feito logo fizeram ordenaram por seu
procurador bastante a Francisco de Negreiros es-
tante na Bahia de Todos os Santos do estado do
Brasil seu feitor e mostra dor deste instrumento ao
qual eles Conde e Condessa disseram outorgavam
todo o seu livre e cumprido poder, mando especial e

¦ >
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geral para que em nome deles Conde e Condessa
possa o dito Francisco de Negreiros> vender e venda
as sortes de terra que o dito Francisco de Negreiros
lhes avisou que lhe compravam que estão na dita
Bahia que já estava contratado de vender algumas
pessoas como avisou a eles Conde e Condessa por
cartas suas, certidões e memoriais das pessoas que as
queriam comprar e venderia as benfeitorias que nas
ditas sortes de terras estão feitas pertencentes a eles
senhores, isto pelos preços que bem lhe parecer, pago
a dinheiro de contado ou em letras para esta cidade
ou em açúcar, o qual preço poderá receber e dar dele
quitações com declaração que além do preço que lhe
derem pelas ditas terras e por cada uma delas fi-
eurão as dilas terras e cada uma delas foreiras a
eles Conde e Condessa e a seus herdeiros e sucessores
com moderação de foro e obrigadas as ditas terras
e os compradores delas, as pessoas que depois deles
as possuírem a que todas as vezes qne o engenho
de Sergipe que ora eles ditos Conde e Condessa têm
moente e corrente, com os mais que se fizerem nas
suas terras de Sergipe assim nas sortes que ora ven-
dem como nas outras que tiverem necessidade das
canas que nas ditas sortes de terra estiverem plan-
tadas os possuidores das ditas terras e senhores das
ditas canas as irão moer no ditos engenhos e, não
em outra parte com declaração que lhes não vende
nenhumas águas em nenhuma maneira porque todas
ficarão com eles senhorios e seus sucessores sem
os compradores das ditas terras nem seus herdeiros
nem pessoas que as possuírem se poderem aproveitar
delas mais que para regar suas canas, hortas e ár-
vores sempre sem prejuízo dos engenhos que se fi-
zerem e que havendo nas ditas terras alguns sítios
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de engenhos de águas poderão mandar fazer eles se-
nhores havendo água para isso nas ditas terras, ou
vindo de outras partes com condições que havendo
algumas madeiras reias nas ditas sortes de terra
os compradores nem possuidores delas as não cor-
tarão de nenhuma maneira e o farão a saber aos
ditos senhores ou seus feitores para que saibam que
estão as ditas madeiras reais nas ditas terras e com
condição que os compradores das ditas terras e
pessoas que as possuírem darão a eles senhores e
seus sucessores loclos os caminhos e serventias poi
todas as partes e lugares das ditas terras que eles
senhores feitores quiserem para as terras que lhe
ficarem para o sertão assim de pé como de carros
sem em nenhuma maneira as poderem tolher nem
impedir e assim que os ditos compradores e pessoas
que as ditas terras possuírem terão obrigação de ven-
derem aos feitores deles senhores farinhas e man-
timentos que tiverem pelo preço que comumente va-
lerem e com estas condições de obrigações o dito
Francisco de Negreiros em nome deles senhores
Conde e Condessa outorgara os escritos e escrituras
públicos de venda das ditas terras obrigando nelas
e em cada uma delas Conde e Condessa que as cons-
tituiram, as quais escrituras sendo assim feitas pelo
dito Francisco de Negreiros eles Conde e Condessa
se obrigam de sempre a ratificar nesta cidade por
escritura pública tanto que vindo-lhe for apresen-
tada sem dúvida alguma para que obrigam seus bens
havidos e por haver e em testemunho de verdade as-
sim o outorgaram eles Conde e Condessa e man-
daram fizesse este e que cumprissem, que eíi tabelião
aceito em nome dos ausentes a que tocar como pessoa
pública estipulante e aceitante e posto que eu con-
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tiriuasse esta escritura na cidade de Lisboa outor-
gou-se na quinta deles Conde e Condessa cita no
lugar de Telheiros em 29 dias do dito mês e ano
sendo presentes por testemunhas João Nunes e An-
tonio de Serpa Capelão deles Senhores Conde e Con-
dessa que também disse serem os próprios Miguel
Ribeiro que os escrevi. Item„ declararam eles Se-
nhores Conde e Condessa que os compradores das
ditas terras e possuidores pelas serão obrigados a
quando tiverem canas nas ditas terras, de que hajam
de fazer açúcar, farão a saber ao dito Franscisco de
Negreiros ou a quem em seu lugar pelo tempo em
diante estiver para que quando moer as ditas canas
neste engenho ou nos que ao diante se fizerem fi-
quem obrigados a fazê-las no dito engenho ou en-
genhos e não em outro algum e não as querendo os
ditos senhores ou feitores para as fazer no dito en-
genho ou engenhos em alguns dos anos as poderão
ir fazer aonde lhes bem parecer e assim outorgaram
aceitaram e testemunhas os ditos Miguel Ribeiro
que o escrevi e declararam eles senhores que os
compradores das ditas terras e seus herdeiros e pos-
suidores delas cumpriram as condições desta escri-
tura mas não cumprindo em todo ou em parte em
tal caso cairão em comisso e nas mais penas e or-
denacões deste reino testemunhas os dilos Miguel
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Ribeiro que o escrevi. O Conde de Linhares. A Con-
dessa de Linhares. João Nunes. Antônio de Serpe.
K eu Domingos da Silva tabelião público de Notas
por Sua Majestade na cidade de Lisboa e seu termo
que este instrumento das notas de Miguel Ribeiro
que este ofício serve, aqui me reporto, o fiz trasladar
concertei e subscrevi e assinei em público em Lisboa
aos 7 dias do mês de Dezembro de 1684 anos. Lugar
do sinal público. Em testemunho de verdade Do-
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mingos da Silva. Reconhecimento. O Doutor Do-
mingos Marques Geraldes do Desembargo de El-Rei
nosso Senhor seu Juiz de índia e Mina das justifi-
cações ultramarinas etc. Faço saber aos que a pre-
sente certidão de justificação virem que a mim me
constou por fé do escrivão que esta subscreveu ser
a subscrição e sinal público e razo acima de Do-
mingos da Silva, Tabelião nesta cidade o que hei por
justificado. Lisboa 9 de Dezembro de 1685, eu An-
tônio da Silva Gouveia o subscrevi. Domingos
Marques Geraldes. Trespasso. Saibam quantos este
instrumento de trespasso e obrigação virem que no
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
1603 anos aos 30 dias do mês de Junho do dito ano
na cidade do Salvador Baía de Todos os Santos,
partes do Brasil junto ao Mosteiro de São Francisco
dela e casas de morada de Luiz Rodrigues da Mata
lavrador e morador no termo da mesma cidade es-
tando êle aí presente e bem assim Joana da Silveira
sua mulher a este outorgante por eles marido e
mulher foi dito em presença de mim tabelião e tes-
temunhas ao dianle nomeadas e assinadas que era
verdade que êle houyera por título de compra de
Francisco de Negreiros, procurador do Conde de Li-
nhares, a ilha por nome Caraiba cita nos limites de
Sergipe termo cia mesma cidade por preço quantiade três mil cruzados em que entra a pretenção e di-
reito que o dito Conde tinha nas benfeitorias que ha-
via na dita ilha, assim canaviais como olarias e
outras cousas dos quais três mil cruzados lhe fi-
zeram logo pagamento e lhe deu. quitação como da
escritura no caso feito constava por mim tabelião e
neste livro lançado aos 27 dias do mês de Junho do
ano presente e que porquanto a metade da dita ilha
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e pertenças, benfeitorias dela pertencia e era de
Diniz Brabo morador na mesma cidade residente e
para êle comprara a metade da dita ilha por nome
a Cajaiba e com seu dinheiro pagara a dita a metade
do preço da dita ilha que são 600$ réis os quais re-
ceberam do dito Diniz Brabo em dinheiro de Con-
taclo pelo que disseram eles ditos Luiz Rodrigues e
sua mulher Joana da Silveira que por bem deste ins-
trumento trespassavam e de feito trespassaram a
metade de dita ilha Cajaiba e a metade das benfei-
torias canaviais e olarias cousas outras que nela
houver que aí lhe foram vendidas pelo dito Francisco
de Negreiros em nome e como procurador do dito
Conde e Condessa de Linhares ao mesmo Diniz Brabo
e a seus herdeiros deste dia para todo o sempre e
lhe ciavam e de feito deram pura quitação e a seus
bens e herdeiros e isto assim e da maneira que lhe
foi vendida e com as condições declaradas na dita
escritura e procuração por virtude da qual foi feita
a dita venda em que tudo o dito Diniz Brabo ao fazer
este instrumento e com obrigação outrossim deve
o dito Diniz Brabo pagar em dia de Janeiro de cada
um ano para sempre da dita terra ao dito Conde e
seus herdeiros, a saber: a seu procurado uma ga-
linha boa de receber que lhe será pedida da dita terra
e com obrigação que em caso que o diío Conde e Con-
dessa de Linhares ou seus herdei d os e pessoas outras
pelo tempo em diante se oponham contra a dita
venda em parte ou em todo êle Diniz Brabo e seus
herdeiros serão obrigados a defender a causa e
causas como que direito comprador da metade da
dita ilha fora e que a houvera da mão do mesmo
Conde e do dito Francisco de Negreiros seu pro-
curador sem poder chamar a eles Luiz Rodrigues e
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sua mulher por autores nem defensores da metade
da dita ilha e pertenças dela e poderá e chamará ao
dito Conde e Condessa e seus herdeiros para o que
lhe trespassarão ao dito Diniz Brabo todas as ações
e poderes conteúdos no dito instrumento de venda
e nesta forma lhe houveram por trespassada a me-
tade da dita ilha da Cajaiba e pertenças dela e se
obrigaram ter e cumprir o conteúdo neste instru-
mento e lhe houveram a posse da dita ilha por dada
real e atual e corporalmenle e lhe dão poder para
que por si ou por quem lhe aprouver possam tomar
a dita posse corporalmente sem mais autoridade
ordem nem mais figura de juizo e para tudo cum
prirem obrigaram seus bens em testemunho de ve? -
dade assim o outorgaram e mandaram ser feito este
instrumento nesta nota donde o dito Luiz Rodrigues
assinou e pela dia Joana da Silveira não saber as-
sinar rogou ao Licenciado Daniel do Lago seu irmão
que por ela assinasse a seu rogo, assinou e passar
os traslados que fossem pedidos que o dito Diniz
Brabo aceitou e se obrigou a pagar a dita galinha
em cada dia de Janeiro de cada um ano para sempre
na dita ilha ao procurador do dito Conde ou de seus
herdeiros e tiram disso a paz e a salvo ao dito Luiz
Rodrigues e a cumprir e guardar as condições con-
teúdas na dita procuração e por estar presente o dito
Francisco de Negreiros por êle foi dito que em nome
de seus constituintes aceitava este trespasso na
forma dele e da dita galinha de foro cada um ano
devida ao dito Conde e Condessa e seus herdeiros e
havia por desobrigado ao dito Luiz Rodrigues e seus
herdeiros, que aceitava na mão e poder do mesmo
Diniz Brabo e seus herdeiros e para tudo cumprir
obrigou os bens do dito Conde e Condessa seus cons-

\
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tituintes sendo testemunhas Gaspar Ferreira e
Gaspar de Oliveira mancebos solteiros que rendem
com o dito Licenciado Daniel do Lago e eu tabelião
conheço aos ditos Luiz Rodrigues e sua mulher,
Diniz Brabo e Francisco de Negreiros que todos as-
sinaram. Antônio Guedes Tabelião o escrevi. Luiz
Rodrigues. Assino a rogo da dita Joana da Silveira.
O Licenciado Daniel do Lago. Diniz Brabo. Fran-
cisco de Negreiros. Gaspar Ferreir°a. Gaspar de
Oliveira. O qual traslado e trespasso e obrigação eu
Francisco Pinto tabelião público do Judicial e Notas
nesta cidade do Salvador Baía de Todos os Santos
e seus termos o fiz trasladar de um livro de Notas
em que a escreveu o Tabelião Antônio Guedes a que
me reporto e com êle o concertei e o oficial comigo
assinado, subscrevi e assinei de meu público sinal
razo aos 9 dias do mês de Dezembro de 1601 anos.
Francisco Pinto. Concertado por mim tabelião Fran-
cisco Pinto. Avaliação: é verdade que eu Manuel
de Ledesma e eu Antônio Gomes fomos avaliadores
da terra da Pioca (sic) que possue Diniz Brabo a
qual terra avaliamos em três mil cruzados e assim o
juramos aos Santos Evangelhos e por ser verdade
dei esta certidão por mim feita e assinada em três do
mês de Abril de 1618. Manuel de Ledesma. Reco-
nhecimento. Antônio Guedes, tabelião público de
Notas por- El-Rei Nosso Senhor na cidade do Sal-
vador Baía de Todos os Santos. Certifico e dou fé
que a letra do papel acima a reconheço ser de Ma-
nuel de Ledesma lavrador nos limites de Sergipe do
Conde termo da mesma cidade; certifico assim na
Baía aos 9 dias de Maio de 1605 anos. Lugar do
sinal público, em testemunho de verdade. O qual
traslado do eu Manuel Marques de.

i /
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Azevedo tabelião público do Judicial e Notas nesta
vila de São Francisco da Barra de Sergipe do Conde
e seu termo fiz trasladar bem e fielmente dos pró-
prios autos que ficam em meu poder e cartório, aos
quais em todo e por todo me reporto e este com êle
conferi , subscrevi e assinei com o oficial comigo
abaixo assinado aos 20 dias do mês de Julho de 1708
anos. Manuel Marques de Azevedo. Concertado por
mim tabelião Manuel Marques de Azevedo. E comigo
tabelião José Tavares da Costa. E com esta quota
dando-se os autos em juizo se mostrem deles aos 5
dias do mês de Dezembro de 1701, naquela vila de São
Francisco da Rarra de Sergipe do Conde e Passos
do Conselho em pública audiência que a feitos e
parles fazia o Juiz ordinário o Capitão Francisco
Correia Fogueira, aí na dita audiência pelo Licen-
ciado Manuel da Silva Moura procurador doAutor
fora dito que o réu Luiz Correia Ribeiro tinha pe-
dido vista da notificação que lhe havia feito o Re-
verendo autor para dar cana ao engenho do Conde
aonde era administrador, por ser aquela obrigada por
encargo Real, e que visto a não ciar como era obri-

gada desde logo protestava haver todas as perdas e
danos de Luiz Correia Ribeiro e a moagem do en-
genho e de tratar pela melhor forma e via de di-
rei to da pena do Juizo e que aquele protesto re-
queria ao dito Juiz lhe mandasse escrever nos autos,
e visto pelo dito juiz assim o mandara de que se fi-
zera termo e se lhe fizeram os autos conclusos que
sendo-lhes apresentados e vistos por êle por seu des-
pacho de quinze de Dezembro de 1701, mandara que
estava satisfeito com o documento junto, tornasse
vista ao réu para dizer a bem da causa em virtude
do tal despacho dando-se vista ao procurador do réu
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este viera com sua cota por escrito dizendo que pelo
traslado da petição folhas 2 pedia o Reverendo autor
às pessoas declaradas no rol folhas 4 pediaprevique
(sic) que lhe dessem cana para o engenho chamado
do Conde com protesto de que as fazendas das tais
pessoas eram obrigadas, por encargo real, a dar cana
ao dito engenho causa por que se requereu pela cota
a folhas 9 verso se juntasse o título por onde cons-
tava a tal obrigação e como o traslado que se apre-
sentava constava por êle a tal obrigação nem ainda
a respeito dos foros se mostrava que a fazenda que
o réu possuía fosse obrigada, alguém pois suposto
que aquele havia de uma galinha respeito da metade
da ilha Cajaiba não declarava da qual a metade
termos em que devia o autor apresentar o título es-
pecífico para o réu se poder defender, aliás requeria
a solução e assim se devia mandar o devia o autor
declarar em como não tinha outros documentos e ha-
via de que queria usar e como se havia defender, pois
como ignorava a obrigação que se lhe pedia preci
samente lhe era necessário mostrar-se-lhe com cia-
reza com a qual se lhe devia mandar satisfazer com
custas. E assinou com a qual cota sendo os autos
ciados em juízo e dando-se deles vista ao provedor dos
autos deles também vieram com sua cota por escrito
dizendo nela que constava do título junto no apenso
vender-se a terra da contenda com obrigações da es-
critura da primeira venda e da procuração que o
Conde e Condessa de Linhares haviam feito em ter-
mos a seu procurador Francisco de Negreiros como
constava da procuração em virtude da qual se ven-
deram as terras, todas serem do engenho com en-
cargo Real e foros junto o Reverendo autor a pro-
curação de que fazia menção o título de venda devia AA-:
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o réu contrariar, se lhe parecesse ter direito com
custas e assinou e sendo os autos dados em juizo se
mostrava deles fazerem-se conclusos ao dito meu j-uiz
ordinário que sendo-lhe apresentados e vistos por êle
neles por seu despacho de 5 de Fevereiro de 1702
mandara que estava satisfeito o título que apresen-
tasse o autor, contrasiasse o réu até a primeira cujo
despacho sendo assim dado e em virtude dele dando-
se vista ao réu por seu procurador e sendo-lhe dada
neles viera com outra cota dizendo nela por escrito
que no Relatório da petição folhas 2 fazia o Revê-
rendo autor menção de uns foros que dizia lhe de-
viam as pessoas declaradas ao pé da dita petição e
no peditório dela não faltava nos foros devia de-
clarar se insistia nos foros ou não. Com custa . E
assinou. E com esta Cota sendo os autos dados em
juizo e continuando-se deles vista ao procurador do
autor este viera também por sua cota por escrito di-
zendo nela que o Reverendo autor de presente se li
tiga sobre a obrigação da cana a que está o réu obri-
gado por encargo real e no que tocava aos foros pro-
testava tratar pela^nelhor forma, via de direito e
assim se devia mandar ao réu, contrariar até a pri-
meira pois até o presente tinha vindo com cinco cotas
todas delatorias contra a forma da lei porque devia
atender que na conclusão da petição não falava e
pede cousa alguma o autor no que tocava aos foros
e sua obrigação era aquela que devia o réu respon-
der e não vir com tantas dilações e a razão era por-
que não importava o que se narrava e sucedia aten-
der alegando seus textos e devia contrariar com
custas e assinou e com esta cota sendo os autos dados
em Juizo e fazendo-se conclusos ao dito meu juiz or-
dinário e sendo-lhe apresentados neles por seu des-
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pacho de 20 de Março de 1702 proferira que dissesse
o réu a bem da causa sem embargo do que requeria
que não tinha lugar, visto o pedido pelo autor em
virtude deste despacho dando-se vista ao procurador
do réu este viera com,sua cota dizendo nela por es-
crito que pela cota retro declarava o Reverendo
autor que por ora não insistia nos foros de que tra-
tava na sua petição folhas 32, sendo que nas mais
cotas insinuava no insistir também nos foros por-
que em uma falava no comisso em outra expressa-
mente em foros como agora disse que não insistia por
ora nos foros, devia fazer disso assinar termo que
assim o requeria com que satisfeito lhe tornasse
vista para dizer o que mais fosse a bem da justiça
de seu constituinte com custas e assinou com a qual
cota sendo os autos dados em juizo se mostrava deles
que sendo aos 5 dias do mês de Maio de 1702 anos
naquela vila de São Francisco da Barra de Sergipe
do Conde e paços do Concelho em pública audiência
que efeitos e partes fazia o juiz ordinário o Doutor
João de Aguiar Vilas Boas aí pelo Licenciado o
Padre Barbosa da Fonseca lhe foram dados aqueles
autos ao escrivão deles e logo pelo Bacharel Manuel
da Silva Moura,, procurador, fora dito que por ora
não tratava mais que tão somente da obrigação da
cana e que protestava por parte de seu constituinte
tratar de haver os foros pela via que lhe parecesse
e que não demandava assinar o dito termo o que
feito e assinado tornasse vista direitamente ao réu
para dizer a bem da causa e visto pelo dito juizo as-
sim o mandou de que fizera termo em que assinara
o dito provedor do autor e se continuara vista ao
réu que sendo lhe dada nos autos viera com sua cota
dizendo nela por escrito que faltava fazer-se e as-
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.sinar-se o termo que por parte do réu se requeria
pela do autor se oferecia e enquanto se não satis-
fizesse com o dito requisito se não podia continuar
com aquela causa visto o estado e termos em que
se achava e assim se devia mandar com custas e as-
sinou com a qual cota sendo os autos dados em juizo,
se mostrava deles fazer-se requerimento em os 29
dias do mês de Maio de 1702 anos naquela vila de
São Francisco da Barra de Sergipe do Conde e
passos do Conselho em pública audiência que efeitos
e partes fazia o juiz ordinário o Coronel Antônio de
Brito Correia aí na dita audiência pelo Licenciado
Pedro Barbosa da Fonseca foram dados aqueles
autos ao escrivão deles com a sua cota atrás e logo
na dita audiência pelo Licenciado Manuel da Silva
Moura foi dito que logo assinado o termo que re
queria ao dito Juiz houvesse por satisfeito e que lhe
fosse vista para contrariar direitamente e vislo pelo
dito Juiz assim o mandou de que se fizera termo
nos autos e dera vista deles ao procurador do réu que
sendo-lhe dada neles tornava a vir com sua cota di-
zendo nela por escrito que aquela causa, como dela
constava, era sobre bens de raiz e o réu Luiz Correia
era casado atualmente como também era notório e
até o presente se não achava ser citada sua mulher
em cujos termos conforme os de direito se não podia
prosseguir aquela causa, seus termos sem citação da
mulher do réu com que devia o autor preparar se
requeria correr com a causa e satisfeito lhe tornasse
vista para dizer o que fosse a bem da causa com
custas, e assinou e com esta- cota sendo os autos
dados em juizo se mostrava deles estar uma pe-
lição do autor junta com um despacho do juizo or
dinário daquela vila em virtude do qual citara a



— 55 — -

mulher do réu Luiz Correia Ribeiro para esta mesma
causa pelo Escrivão Domingos Nunes do Couto da
freguesia cie Nossa Senhora da Purificação a qual
citação se acusara em juizo em os onze dias do mês
de Setembro de 1702 anos em audiência pública e se
mostrava dos autos que sendo aos 2 dias do mês de
Outubro de 1702 anos naquela vila de São Fran-
cisco da Barra de Sergipe do Conde e paços do
Conselho dela em pública audiência que a feitos e
partes fazia o juiz ordinário o Coronel Antônio de
Brito Correia aí pelo Solicitador de Causas pro-
curador do autor fora dito e requerido que êle pro-
testava visto estar com um engenho que era seu pre-
parado moente e corrente, de haver todas as perdas
e danos do réu de lhe não dar canas na forma da
obrigação que tinha e das mais penas que podia in-
correr que requeria se lhe mandasse escrever o que
êle protestou nos autos e visto pelo dito Juiz seu re-
querimento lhe mandara escrever o seu protesto de
que se fizera termo e dando-se vista ao procurador
do réu que sendo-lhe dada nos autos viera com sua
cota por escrito dizendo nela que o réu houvera a
propriedade sobre cuja obrigação se contendia por
título de compra como livre e isenta de encargo ou
obrigação alguma e como agora se lhe movia aquele
pleito queria chamar aos vendedores ou seus her-
deiros para autorizar para deles haver o seu inte-
resse ou prejiuizo no caso que o autor tivesse ven-
cimento como por direito e lei do Reino se deter-
minasse em semelhantes casos e como as ditas
pessoas eram moradores em diversas partes e ai-
gumas longínquas como era João Ribeiro na mata
de São João Manuel Gomes Henriques, Manuel de
Paiva, Jerônimo Gomes, Bento de Andrade e outro
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João Ribeiro e era necessário assinar lhe tempo con-
veniente para os fazer citar, passado o qual protesto
lhe tornasse vista para alegar o mais que fosse a
bem de seu constituinte e assim se devia mandar
com custas e assinou e com esta cota dando-se os
autos em juizo se mostrava deles por requerimento
que se fizera em audiência de 9 do dito mês e ano
acima declarado assinar-se 30 dias para virem ei-
tadas as pessoas nomeadas ainda que se nao soubesse
parte certa aonde moravam e passados que foram
os ditos 30 dias e requerendo-se lançamento dos no-
meados por se não trazerem citados e não apare-
cerem dentro no dito termo assinado sendo apre-
goado em audiência de 13 de Novembro do dito ano
as suas revelias as houvera por lançadas e mandara
que fosse vista ao réu direitamente para dizer a bem
da causa que sendo-lhe dada nos autos viera com sua
cola por escrito dizendo nela que pela petição folhas
2 movia o Reverendo autor aquela causa como pro-
curador do Colégio de Santo Antão de Lisboa e até
o presente não mostrava documento algum por dotrde
lhe toca as obrigações que pedia e dizia lhe per-
tendam nem o mesmo engenho a que dizia serem de-
vidas e como aquela causa fosse sobre bens de raiz
conforme a Lei Regia devia apresentar título claro
e distinto por donde competia a dita ação requeria
absolução, pois os títulos que apresentaram faziam
respeito em relação ao Conde de Linhares não ao
colégio de Santo Antão e assinou com a qual cota
sendo os autos dados em juizo e dando-se deles vista
ao procurador do autor e sendo-lhe dada nos autos
viera com sua cota dizendo nela por escrito que ti-
vera princípio aquele processo em 14 de Outubro de
1701 porem o réu não tinha contestado a petição do
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autor em lodo aquele tempo que por fazer as ten-
tações de retardar causas sendo em direito tão re-
provada a demora naquele caso e tinha satisfeito
com oito cotas em quasi dois anos o que se via dos
autos e naqueles termos já parecia tempo bastante
e conveniente para o réu contrariar porque público
e notório era que o colégio de Santo Antão da ci-
dade de Lisboa fora instituído por herdeiros da
terra da Condessa de Linhares Dona Felipa de Sá
e assim satisfazia o Reverendo autor com a verba
do testamento, porém ainda esperava que o réu viés-
se com mais cotas e assinou e dos autos se mostra
estar uma petição do autor com um despacho do Juiz
daquela vila em que lhe pedia por certidão em que,
constasse da verba do testamento com que falecera
a Condessa de Linhares deixar a sua terra ao co-
légio de Santo Antão de Lisboa e senclo-lhe mandado
assim passar passara o tabelião Francisco da Silva
D ultra daquela vila a dita Certidão em que narrava.
Francisco da Silva Dultra, tabelião do público ju-
dicial e Notas nesta vila de São Francisco de Ser-
gipe do Conde e seu termo. Certifico que em meu
poder e cortório correm uns autos de ação de noti-
ficação entre partes o Padre Manuel de Oliveira
como procurador do colégio de Santo Antão contra
o Coronel Pedro Garcia Pimentel e sua mulher Dona
Leonor de Brito em os quais autos a folhas 16 está
a verba que se pede, cujo teor é o seguinte: Deixo
por meu herdeiro a minha alma e a minha igreja
de Santo Antão a quem deixo todos os meus bens
e ações assim os que tenho neste Reino como no
Brasil e outrossim se segue outra verba mais abaixo
de que o teor é o seguinte: Os bens que me lembram
assim os que estão no contrato que fiz com o padres



¦¦' ¦ "

I

— 58 —

da Companhia são os engenhos de Sergipe e Ilhéus
e terras a eles vizinhas e estes e todos os mais assim
moveis como de raiz, como dívidas que se me deviam
todos deixo ao dito meu herdeiro que é minha alma
com a qual certidão que eslava assinada pelo dito
tabelião e fazendo-se conclusos ao juiz ordinário e
sendo-lhe apresentados e vistos por êle neles por seu
despacho de 7 ele Fevereiro de 1703 proferira que
havia por satisfeito o documento que de novo se
ajuntava contrariasse o réu em termo de uma au-
diência. Aranha. Em virtude daquele despacho
dando-se-lhe vista ao réu para contrariar viera nos
autos com suas razões por embargos dizendo nelas
o conteúdo e fazendo-se conclusos ao meu juiz ordi-
nário e sendo-lhe apresentados e vistos por êle neles
por seu despacho de 28 de Fevereiro de 1703 man-
dará que fosse vista as partes sobre os embargos e
em virtude deste despacho dando-se vista às partes
em mão de seus procuradores ambos e cada um de
per si alegaram todo o seu direito e justiça e com
o que mostravam e apontaram indo os autos con-
clusos ao meu juiz ordinário e sendo-lhe apresen-
tados e vistos por êle neles por seu despacho man-
dará que apresentasse o Reverendo autor a doação
ou sesmaria por onde fora dada a seu antecessor
a terra da conteira e sobre o mais que o réu pedia
não havia lugar, visto estar apenso àqueles autos
a procuração a que se referia a escritura do apenso
e vista a verba do testamento e daquela sorte havia
por deferido a razão de embargos, vila. de Abril 17
de 1703. Aranha. Segundo se continha no dito des-
pacho que sendo assim dado e publicado e mandado
cumprir em virtude dele dando-se vista ao procurado''
do autor viera com sua razão por embargos dizendo
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o conteúdo nela e dando se os autos em Juizo e fa
zendo-se conclusos ao dito Juiz .ordinário e este
sendo-lhe apresentado por seu despacho de 26 de
Abril de 1703 mandara que houvesse a parte vista
da razão de embargos em virtude do dito despacho
dando-se vista ao procurador do réu este viera com
sua Cota dizendo nela que era suspeito naquela causa
por razões que de novamente se lhe oferecia tivera
com o réu e assim o jurava e que fosse vista a outra
saleriado nos autos, aliás se devia citar para fazer
novo procurador com a qual cota sendo os autos
ciados em juizo e fazendo-se requerimento que se
mandasse dar vista a outro procurador e sendo as-
sim mandado pelo juiz da audiência e dando-se-lhe
vista ao Licenciado João da Cruz Arais este viera
com a cota dizendo nele que não via parte e com
esta quota clando-se os autos em juizo e fazendo-se
termo de conclusão para se fazerem conclusos aqui
acudira o réu e fizera sua procuração e juntamente
uma sua petição narrando nela que havia sido lan-
eado à revelia pelo advogado, dizer dos autos que ju-
rava de ser suspeito a êle réu ser sabedor e dando-
se vista ao segundo, disse que não via parte e por
que ia em defesa e a causa era de consideração e
estava na conclusão lhe pedia mandasse abrir a con-
clusão e cobrados que fossem os autos se lhe con-
tinuasse vista a seu procurador em virtude da dita
sua procuração que havia feito em casa do escrivão
para vir com seus embargos ao termo de lançamento
que se lhe havia feito e sendo assim mandado pelo
dito Juiz e dando-se vista ao procurador do réu este
viera com seus embargos por escrito e conteúdo
neles e dando-se os autos em juizo na audiência de
8 do mês de Junho de 1603 anos aparecendo o Li-
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cenciado Manuel da Silva Moura procurador de
Autor por êle fora dilo que confessava os embargos
do réu e que convinha lhe fosse vista direitamente
para contrariar a petição como estava mando de que
se fizera termo que assim o mandara o juiz da au-
diência em que assinara o dito procurador do autor
e dando-se vista ao procurador do autor nos autos
viera com sua razões por embargos alegando nelas
o conteúdo e com elas dando-se em juizo e fazendo-
se conclusos ao meu juiz ordinário e este sendo-lhe
apresentados e vistos por êle neles por seu despa-
cho de 5 de Julho de 1703 mandara que sem embar-
go da razão oferecida por embargo que não recebia
vista a qualidade da causa se cumprisse o que esta-
va mandado, o qual despacho sendo assim dado fora
outrossim publicado e mandado cumprir como nele
se continha em audiência de 6 dias do dito mês e ano
e logo pelo solicitador de causas Inácio Coelho de
Carvalho procurador do autor fora dito que agrava-
va do despacho do dito juiz para a Relação deste es-
tado requerendo-lhe mandasse escrever seu agravo o
que assim fora mandado pelo dito juiz que então era
o Coronel Egas Muniz Barreto a quem se dera vis-
ta dos autos para responder ao agravo o qual res-
pondera com os mesmos autos e dando-os em juizo
dando-se dele vista ao procurador do Autor este res-
pondera que ia satisfeito com a sesmaria que pedia
o réu ainda que era escusada no presente caso po-
rém por servir a vontade do réu porque de todo se
desenganasse se juntava em termos que devia con-
trariar se ache direito com expensis e se mostrava
dos autos estar uma petição do Padre Luiz Veloso
procurador do colégio de Santo Antão em que pedia
por certidão uma sesmaria que se lhe mandou dar
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por despacho cujo teor e traslado é o seguinte: O
Padre Manuel de Oliveira da Companhia de Jesus
procurador do colégio de Santo Antão de Lisboa que
para bem de sua justiça lhe era necessário o trasla-
do de uma sesmaria e mais papéis por onde lhe per-
tencem as terras de Sergipe do Conde pede a Vossa
Mercê lhe mande dar os traslados dos papéis que
apresentar em modo que faça fé. E Receberá Mer-
cê. Dê-se ©s traslados que pede em modo que faça
fé. Bahia, 4 de Maio de 1679. Guedes. Dis o Padre
Reitor do Colégio de Santo Antão por seu procura-
dor que nos livros da Alfândega desta cidade que
se perderam na tomada da Bahia estava registada a
sesmaria que se oferece e agora vem novamente
confirmada a dita sesmaria por Sua Majestade.
Pede a Vossa Mercê visto o que alega mande ao es-
crivão dos ditos registos da Alfândega registe a dita
sesmaria. E receberá Mercê. Despacho. Visto cons-
tar ser registada nos livros que se perderam o es-
crivão da Alfândega registe a sesmaria. Bahia 18
de Setembro de 1673. Brito. Saibam quantos este
instrumento dado em pública forma com o traslado
de uma petição e despacho e outros papéis adiante
declarados virem que no ano do nascimento de Nos-
so Senhor Jesus Cristo de 1673, em o primeiro dia
do mês de Julho na cidade de Lisboa cen-
trada na rua dos cônegos nas pousadas de Baltazar
Rodrigues Velho tabelião de Notas nesta cidade apa-
receu presente o Reverendo Padre Diogo Cardim
uma petição com um despacho posto ao pé dela do
Governador Diogo de Mendonça Furtado, que Deus
tem, e o foi em o estado do Brasil e nas costas da
dita petição uma carta de sesmaria assinada em pú-
blico por Braz da Costa tabelião do Público Judicial

I
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na cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos e
escrivão das sesmarias do dito estado e a folhas 3
uma certidão do registo assinado por Diogo de Pi-
nho ao pé da qual estava uma certidão de justifica-
ção assinada pelo Doutor Antão de Mesquita Ou
vidor Geral que foi em o dito estado do Brasil e ul-
timamente um alvará de Sua Majestade na volta do
qual estava uma petição com todos os registos ne-
cessários e me pediu que de tudo lhe passasse o trás
lado em pública forma e por estar sem cousa que
dúvida faça, passei o traslado de que todo de ver-
bo ad verbo é o seguinte. Senhor: Diz o Padre Rei-
tor do Colégio de Santo Antão da Companhia de Je-
sús da cidr.de de Lisboa que a Condessa de Linha-
res Dona Felipa de Sá, que Deus tem, fez um con-
trato com o dito colégio e em seu testamento deixou
toda a sua fazenda que tinha neste estado do Bra-
sil à igreja que mandou fazer no dito colégio para
nela se enterrar e deixou por administrador da dita
igreja ao dito Reitor e porque lhe veio uma notícia
que algumas pessoas assim religiosas como seculares
pediam sesmaria de alguns sobejos nas terras de
Sergipe do Conde das quais a dita Condessa estava
de posse de mais de trinta, quarenta e cinqüenta
anos e nelas ter a dita Condessa feito muitas ben-
feitorias e por si e por seus feitores com muito pro-
veito da fazenda de Sua Majestade e para mais abas-
tança e para evitar demandas pede a Vossa Senho-
ria que medindo-se as ditas terras e achando-se ai-
guns sobejos pelos rumos das sesmarias que a
dita Condessa tem confirmadas por Sua Majestade
lhe faça mercê mandar passar Carta de sesmaria dos
ditos sobejos desde logo. E receberá Mercê. Des-
pacho. Passe-lhe carta como pede sem prejuízo de

; ,V



— 63 —

terceiro. Bahia 11 de Dezembro de 1621. Governa-
dor. E estava mais no dito despacho a Rubrica do
mesmo Governador. Saibam quantos este público
instrumento de sesmaria virem que no ano do nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1621 anos
aos 10 dias do mês de Dezembro do dito ano na ci-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos e partes
do Brasil e pousadas de mim tabelião e escrivão das
sesmarias por parte do Padre Reitor do colégio de
Santo Antão da Companhia de Jesus da cidade de
Lisboa me foi dada uma petição com um despacho
nela do .Senhor Diogo cie Mendonça Furtado Ca-
pitão e Governador geral deste estado do Rrasil, da
qual petição e despacho o traslado é o seguinte: Diz
o Padre Reitor do Colégio de Santo Antão da Com-
panhia de Jesus da Cidade de Lisboa que a Con-
dessa de Linhares Dona Felipa de Sá, que Deus tem
fez uni contrato com o dito colégio e em seu testa-
mento deixou toda a sua fazenda que tinha no es-
tado do Brasil à igreja que mandou fazer no dito co-
légio para nela se enterrar e deixou por adminis-
trador da dita igreja ao dito Reitor porque à sua
notícia veio que algumas pessoas assim religiosas
como seculares pediam sesmarias de alguns sobejos
•nas lerras de Sergipe do Conde, das quais a dita
Condessa estava de posse de mais de trinta, quaren-
ta, cinqüenta anos e nelas ter a dita Condessa feito
muitas benfeitorias por si e seus feitores com muitos
proveitos à fazenda de Sua Majestade e para mais
bastança .e para evitar demanda. Pede a Vossa Se-
nhoria que medindo-se as ditas terras e achando-se
alguns sobejos pelos rumos das semarias que a dita
Condessa tem confirmadas por Sua Majestade lhe
faça mercê mandar passar carta de sesmaria dos

V
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ditos sobejos desde logo. E receberá mercê. Des-

pacho. Passe-lhe carta como pede sem prejuízo de

terceiro. Bahia hoje 10 de Dezembro cie 1621 anos.

Governador. Traslado do,regimento de El-Rei nosso

Senhor. As terras e água da Ribeira que estiverem
dentro do termo e limite da dita cidade que é seis

léguas por cada parte que não forem dadas às pes-
soas que as aproveitem e estiverem vagas e devo-

lutas para mim por qualquer via ou modo que seja

podereis dar de sesmaria às pessoas que as apro-

veitem e vô-las pedirem as quais terras dareis as-

sim livremente sem outro algum foro nem tributo

somente o Dízimo à ordem de Nosso Senhor Jesus

Cristo com as condições e obrigações do foral dado

às ditas terras e de minha ordenação título das ses-

marias com condição que a tal pessoa ou pessoas re-

si dam na povoação 
"da dita Bahia ou das terras que

assim lhe forem dadas ao menos três anos e que den-

tro do dito tempo não possam vender nem alienar

e tereis lembrança que não deis mais terras a cada

pessoa que segundo sua possibilidade virdes ou vos

parecer que pode aproveitar e se alguma pessoa a

quem forem dadas terras no dito termo estiverem

perdidas por as não aproveitar com as condições
e obrigações conteudas neste capítulo, o qual se trás-

ladará nas cartas das ditas sesmarias as tais con-

dições, deu o dito Senhor Governador de sesmaria ao

dito convento os sobejos que pede conteúdos em sua

petição e pelas confrontações dela sem prejuízo de

terceiro para o dito convento e seus descentantes
com tudo o que nos ditos sobejos houver tudo forro

e isento sem outro algum foro nem tributo somente
o Dizimo a Deus de tudo o que neles houver darão
caminhos e serventias para o Concelho que neces-
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sários forem de que lhe mandou passar a sua carta

rela qual manda que lhes darão posse e senhorio

de tudo e farão registar esta carta nos livros da

fazenda de Sua Majestade dentro de um ano e as-

sinou aqui o dito Senhor Governador e eu Braz da

Costa tabelião e escrivão das sesmarias o escrevi

0 Governador Diogo de Mendonça Furtado. O qual

instrumento de Carta de sesmaria eu Braz da Costa

tabelião do público judicial e escrivão das M»

rias nesta cidade e seus lermos por Sua Majestade

em meu livro de sesmaria tomei e dele este fiz pas-

sar e concertar e assinei de meu público sinal, fica

trasladada e registada no livro dos registos do estado

a folhas 144 por mim escrivão da dita Alfândega

abaixo assinado em os 23 dias do mês de Dezembro

do presente ano de 1621 anos. Certifico assim pas-

sar „a verdade em cuja fé me assine, no dito mes

ano ut supra. Diogo de Pinho. Antão de Mesquit

de Oliveira do Desembargo de Sua Majestade ouvi,

dor geral e juiz das justificações com alçada na Re-

cão deste estado do Brasil etc. Faço saber ao

Je esta certidão virem que a mim me çomstop
fé do escrivão de meu cargo que esta «*"?™*"

a letra da subscrição da Carta de sesmana atras e

sinal público ao pé dela de Braz da Costa tabebao

do Público judicial e notas nesta ^fj0^£

seu termo e escrivão das sesmarias des aCapitema

da Bahia e outrossim ser a letra e sinal ra o acima

donde se começou de Diogo de Pinho qu W»

serve atualmente de esérivão da Alfândega desta

dita cidade do Salvador ao qual pertence etes carto

de sesmarias nos livros da fazenda de, Su..Mm»

tade pelo que hei as ditas letras e sina s por just

ficadas e verdadeiras de que mande, passar a pre
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sente por mim feita e assinada somente dada na ci-

dade do Salvador aos 29 dias do mês de Dezembro.
João da Fonseca Peixoto a fez por Fernão Vaz
Freire escrivão da Ouvidoria geral e justificações

este estado do Brasil por Sua Majestade
no ano de 1622 por ser depois do nascimento de .

Nosso Senhor Jesus Cristo (sic) pagou desta quaren-
ta réis e de assinatura dela quarenta réis e eu Fer-
não Vaz a fiz escrever. Antão de Mesquita. Eu-Rei
faço saber aos que este alvará virem que havendo
respeito ao que na petição escrita dizem o Padre
Reitor e mais religiosos do colégio de Santo Antão
da Companhia de Jesus desta cidade de Lisboa e
visto as cousas que alegam reporta do procurador
de minha coroa a quem se deu vista e o que dela
constou hei por bem de confirmar por como este •

confirmo a carta de data dos sobejos das sesmarias
das terras de Sergipe do Conde sitas no Brasil de

que na dita petição se faz menção que o Governador
do estado do Brasil Diogo de Mendonça Furtado na
forma de seu regimento lhe passou em meu nome,
sem prejuízo de terceiro, assim e da maneira que
nela se contém que se lhes guardará inteiramente,
como nela se declara sem dúvida ou embargo ai-

gum porquanto eu hei por bem de lhes confirmar
como dito é os sobejos dns ditas sesmarias na forma
que pelo dito governador foram dadas em meu nome
pelo que mando ao Governador do Estado do Brasil
que de hoje em diante for, chanceler e desembarga-
dores da Relação e mais justiça a quem o conheci-
mento disto pertencer cumpra este Alvará inteira-
mente como nele se contém o qual me prás que valha
e tenha forma como se fora carta em meu nome por
mim assinado sem embargo da ordenação do segun-
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do livro título 40 que diz que as cousas cujo efeito

houver de durar passem por cartas e passando por

Alvará não valham. Pedro Alvares a fez em Lisboa

a 7 de Março de 1624 e vai por duas vias, uma só

haverá efeito. Manuel Fagundes a fez escrever.

Rei. Alvará por que Vossa Majestade há por bem de

confirmar ao Reitor e Religiosos do colégio de Santo

Antão da Companhia de Jesus desta cidade de

Lisboa a carta de data dos sobejos das sesmarias das

terras de Sergipe do Conde sitas no Bratil que o Go-

vernador dele na forma de seu regimento lhe passou
em nome de Vossa Majestade sem prejuízo de ter-

ceiro pela maneira acima declarada para Vossa Ma-

jestade ver, e vai por duas vias. Por despacho da

mesa. Vicente Caldeira de Brito. Luiz de Araujo

cie Barros. Dizem o Padre Reitor e mais religiosos

de Santo Antão da Companhia de Jesus desta ei-

dade de Lisboa que entre os bens que a Condessa de

Linhares Dona Felipa de Sá,que Deus tem, deixou

para se fazer a igreja do colégio foram as terras das

sesmarias de Sergipe do Conde de que Vossa Ma-

jestade lhe fez mercê e lhas confirmou e de que esta

de posse a mais de vinte, trinta, quarenta anos aonde

tem feito muitas benfeitorias em muito proveito do

estado da fazenda e da fazenda de Vossa Majestade

e sendo demarcadas pelo rumo das sesmarias se

acharam alguns sobejos que o Capitão geral e Go-

vernador de Vossa Majestade do estado do Brasil
Diogo de Mendonça Furtado conforme o seu regi-

mento para se aproveitarem inconvenientes deman-
cias e discórdias o que podia haver de ficarem os

ditos sobejos de fora da demarcação das sesmarias
lhas deu a eles suplicantes e passou carta de ses-

maria que apresentaram. Pedem a Vossa Majestade

1
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lhe confirme a provisão da data dos ditos sobejos
e que se pessoa outra tenha pedido antes ou depois

os ditos sobejos erá tal sesmaria nula visto ter gas-
tado sua fazenda em as benfeitorias. E receberá

mercê. Procurador o Padre Estevão de Castro. Vi-

cente Caldeira de Brito. Francisco Vaz Pinto. Re-

gistada na Chancelaria a folhas 26. Manuel Cas-

tanho Cardoso. Pagou dez réis por ser outra via,

em Lisboa 20 de Abril de 1624. Manuel Maldonado.
Registado no livro 13 da Mina a folhas 25 verso em

23 de Abril de 1624. Álvaro Carneiro. Begistada a
folhas 86. Manuel Fagundes e traslado tudo na con-
formidade dita os concertos com os próprios a que
me reporto, que tomei ao dito Padre Diogo Cardim
e aqui assinou de como os tornou a levar e este vai
concertado com o tabelião abaixo assinado e eu Mi-

guel Antônio Tabelião público de Notas por El-Rei
nosso Senhor na cidade de Lisboa e seu termo no
ofício de que é proprietário Baltazar Rodrigues
Coelho este instrumento do próprio a que me reporto
o fiz trasladar, concertei, subscrevi e assinei de
meu público sinal. Pagou desta conta, contadas as
letras, 300 réis. Concertado por mim tabelião Miguel
Antônio e comigo tabelião Tome de Souza. Diogo
Cardim. Justificação. O Doutor Paulo de Meireles
Pacheco do desembargo de El-Rei Nosso Senhor e
Juiz dos Feitos e Causas do Juizo de Guiné, Mina,
índia e Brasil com alçada nesta cidade de Lisboa,
etc. Faço saber aos que esta minha certidão de jus-
tificação virem que a mim me constou por fé do
escrivão, que esta subscreveu, a letra do escrivão e
sinal público do instrumento atrás ser de Miguel
Antônio tabelião público de Notas nesta cidade de
Lisboa pelo que hei o dito instrumento por justifi-
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cado se lhe deve dar fé, crédito onde quer que for

apreseentado e por certeza dele se passpu a presente

por mim assinada em Lisboa, aos 6 dias do mês

de lulho de 1637 anos. Pagou desta 40 réis. Martim

de Souza a fez escrever. Paulo de Meireles Pacheco,

fica registado este instrumento e os papéis de que

faz menção que nele vêm insertos e justificação aci-

ma e petição que ora se fez ao Provedor da Alfân-

dega e despacho por onde se manda registar tudo

no livro da fazenda de Sua Majestade que serve de

Registos das sesmarias na Alfândega desta Capi-

tania da Bahia a folhas 104 até 106 verso por mim

Gonçalo Pinto de Freitas escrivão da dita Alfândega

por Sua Majestade. Bahia 23 de Setembro de 1637.

Gonçalo Pinto de Freitas. Carta de sesmaria da

Terra e águas das fazendas de Sergipe. Petição;

Diz o Padre Reitor do Colégio de Santo Antao da

cidade de Lisboa por seu procurador o Padre Simao

cie Souto Maior da Companhia de Jesus que o livro

dos Registos das sesmarias da Alfândega que co-

meçou em 26 dias de Novembro do ano de 1577 a

folhas 88 se perdeu na entrada desta cidade pelo

pela qual razão lhe é necessário por esta

carta de sesmaria e confirmação no livro que hoje

corre dos registos das ditas sesmarias as quais oie-

rece autênticas e trasladadas do outro livro que se

perdeu de então era Antão da Rocha e reconhecida

pelo tabelião Antônio Guedes e porque êle supli

cante quer que. lhe fique a dita sesmaria registada

para que dela possa tirar todos os traslados que lhe

forem necessários. Pede a Vossa Mercê mande ao

escrivão dos registos lance estas sesmarias no livro

dos registos que ora servem para que dele lhe de os

traslados que lhe forem necessários em modo que
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faça fé e receberá mercê. Despacho. Visto perder-
se parte do livro das sesmarias ou folhas dele no
tempo que os Holandeses ocuparam esta cidade se
lhe registou como pede, 3 de Dezembro de 1644.
Sesmaria da Terra da Condessa dada a Fernão Ro-
drigues Castelo Branco e confirmação. Petição. Se
nhor, diz Francisco de Negreiros procurador do Con-
de de Linhares que a êle lhe é necessário o traslado
da carta de sesmaria que foi passada ao Conde de
Linhares do engenho cie Sergipe que está registada
no livro dos registos da fazenda. Pede a Vossa Mercê
mande Antão da Rocha que lhe passe e Receberá
Mercê. Despacho. Dé-se-Ihe modo que faça fé a 31
de Agosto de 92 anos. De Barros. No livro do re-
gistos das sesmarias que começou na Alfândega
desta cidade cio Salvador Bahia de Todos os Santos
partes do Brasil a 26 dias do mês de Novembro de
1577 a folhas 88 está registada uma carta de con-
íirmação das terras e águas de Dom Fernando de
Noronha Conde de Linhares que foram de seu sogro
Menclo de Sá, que Deus tem. do qual o traslado é o
seguinte: Dom Sebastião por graça de Deus Rei de
Portugal e dos Algarves daquem e dafém-mar em
África Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação,
Comércio da Etiópia Arábia, Pérsia e da índia, etc.
Faço saber aos que esta Carta de Confirmação de
datas de terras de sesmarias virem que por parte de
Dom Fernando de Noronha e Dona Felipa de Sá,
sua mulher, me foram apresentados uns instrumen-
tos de terras de sesmarias que foram dados por
Mendo de Sá esta por Governador nas partes do
Brasil na repartição da cidade do Salvador de que
os traslados dos ditos instrumentos são os seguintes:
Saibam quantos êsle instrumento de Carta de Ses
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maria virem que no ano do nascimento de Nosso Se-

nhó Tesús Cristo de 1559 :anos aos 20 dias do mes

flgosto na cidade do Salvador Bahia de Todos os

Santos por parte de Fernando Rodrigues de Cas-

„ Branco foi a mim escrivão apresentado uma pe*

So com um despacho nela do Senhor Mendo de

S do Conselho de El-Rei Nosso Senhor Capitão da

dita cidade e Governador geral em estas partes do

Brasil da qual petição e despacho o Iras ado e<se

euinte- Diz Fernando Rodrigues de Castelo Bianco

Z êle há muitos anos que devia fazer um engenho
'terra 

e gastar nisso muito dinheiro por enobr,

simenl0 (sic) dela e se até aqui duvidou de o fazer

foi por não haver-água em, que o pude se fa*n e

ora é informado de uma água que esta em Seippe

1 é o próprio rio por nome Sergipe pelo que pede
"ossa 

Senhoria lhe faça mercê do dito no 
J

duas léguas de terras ao longo do mar, "*«.«£

légua de terra da boca do no para escon .apasse

(de) e !égua e meia da dita boca para esconfra Para

U e quatro léguas pela terra dentro de Lesle a

Oeste e assim umas ilhas que estão defronte da boca

do rio, a saber: a grande que se chama Caimba o

tra que não sabem o nome que esta jun d grand

da zanda do Paraasso, porquanto quer fazei na drta

água um engenho e aproveüar esta terra E . «*

berá mercê. Pedindo a dita terra ao d, o Sen o

Governador que da dita água é com as duas.toa

pela sobredita maneira lhe fizesse 
= 

e^ 
^.

lhe mandasse 
^^£S%> 

-*
ma e visto pelo dito feennor anroveitacão
e dizer ser justo e havido respeito »*«

que se pode segoir à república *£%££%
de El-Rei nosso Senhor e para a tei ra se po
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ao suplicante a água do rio de Sergipe que pede para
fazer um engenho que diz com duas léguas de costa
e quatro para o sertão como diz e pelas confronta
ções na sua própria petição conteúda, a qual água
e terras e ilhas estão nos ditos lugares acima con-
teúdos e declarados partem ditas confrontações e as
léguas de terra serão medidas e demarcadas pelo
conto e milhas medidas que se costumam medir o
que tudo lhe .deu e concedeu na . maneira abaixo
declarada segundo a forma de seu regimento de que
tudo o traslado é o seguinte: Despacho do Senhor
Governador. Dou ao suplicante a água do rio Ser-
gipe que pede para fazer o engenho que diz com
duas léguas de costa e quatro para o sertão como
diz e pelas confrontações na sua própria petição con-
teúdas hoje, 25 dias do mês de Julho de 1559 anos.
Traslado do 1" capítulo do Regimento de El-Rei
nosso Senhor. As terras e águas da ribeira que es-
tiverem dentro do limite da dita cidade que são seis
léguas para cada parte que não forem dadas às pes-
soas que as aproveitem e estiverem vagas e devo-
lutas para mim, por qualquer via ou modo que seja
podereis dar de sesmaria às pessoas que vô-las pedi-
rem, as quais terras assim dareis livremente, sem
outro algum foro nem tributo algum somente à or-
dem de nosso Senhor Jesus Cristo e com as condi-
ções e obrigações do foral dado às ditas terras e de
minha ordenação do 4.° livro título das sesmarias
com condição que a tal pessoa ou pessoas residam
na povoação da dita Bahia ou das terras que lhe as-
sim forem dadas ao menos 3 anos o que dentro no
dito tempo as não possam vender nem alhear, tereis
lembrança que não deis a cada pessoa mais terra
que aquela que segundo sua possibilidade virdes ou
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vos parecer que pode aproveitar e se algumas pes-

soas a quem forem dadas no dito tempo e as ti-

verem perdidas pelas não aproveitarem vô-las tor-

liarem a pedir vos lhas dareis de novo para as apro

tarem com as condições e obrigações conteudas

neste capítulo, o qual se trasladará nas cartas das

ditas sesmarias; o segundo capítulo do regimento as

águas que estiverem dentro no dito termo que hou-

ver disposição para se poder fazer engenho de açu-

car ou outras quaisquer cousas dareis também de

sesmaria libertamente sem foro algum e as que der-

des para engenho de açúcar será a pessoa que tenha

yosse e habilidade para o que dever fazer dentro no

tempo que lhe limitardes que será o que vos bem

parecer para serviço mesmo dos ditos engenhos de

açúcar lhe dareis a terra que virdes que é necessa-

ria e as ditas pessoas farão obrigação de cada um

em sua terra fazer uma torre em casa forte ou casa

forte de feição e grandura que segundo o lugar que

estiver vos parecer necessário para segurança do dito

engenho e pousadas de seu limite e serão obrigadas

a aproveitarem as ditas terras e águas como dito e

sem as poderem vender nem .trespassar a outras

pessoas nem por outra via alhear por tempo de três

anos e para se assim cumprir se traslade nas cartas

de sesmarias que lhe forem passadas este capitulo e

assim o que esta antes deste desse a algumas pes
soas a quem fossem dadas águas no dito termo antes

de se povoar a dita Bahia assim de presentes como

ausentes as que forem agora aproveitar e vo-Ias pe
direm e requererem para isso lhas podereis dar com

as condições e obrigações conteudas neste capitulo

e isto não sendo já dadas a outras pessoas. Terceiro
capítulo do regimento. Além da terra de engenho

m
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que haveis de dar para serviço lhe
confinareis a terra que vos parecer e o senhorio dela
será obrigado dando o dito engenho. Lavrar os la-
vadores que no dito limite houverem de suas novi-
dades ao menos seis meses no ano que o tal engenho
lavrar e por lhes lavrar levarão os senhorios aquela
parte que por infomação que tomareis vos parecer
bom de maneira que fique o partido favorável aos
lavradores, para eles com melhor vontade folgarem
de aproveitarem as terras e com esta obrigação e
declaração do partido o que mandem lavrar as suas
terras se lhes passarão suas cartas de sesmarias.
Outro capítulo sobre as árvores. Eu ordenei e man-
dei para segurança das fortalezas e povoações das
ditas portes fossem obrigados os Capitães e as ditas
Capitanias e senhorios dos engenhos e moradores
delas terem artilharia e armas seguintes: A saber,
cada um dos capitães em sua capitania fossem obri-
gados a ter ao menos dois falcões e seis barcas e
seis meios barcos e vinte arcabuzes e espingardas e
os pelouros e pólvora para isso necessário, vinle bes-
tas e vinte lanças ou chuços e quarenta espadas e
quarenta corpos de armas de algodão das que se
usam nas ditas partes do Brasil e cada um dos se-
nhorios dos engenhos e fazendas que tão de ter tor-
res e casas fortes fossem obrigadas a ter ao menos
quatro ferros das espingardas e pólvora necessária
e dez bestas e lanças ou chuços, vinte espadas, vinte
corpos de armas de algodão e cada morador que nas
ditas partes tiverem casas, terras, águas ou navio
tivesse ao menos besta, espingarda, espada, lança
ou chuço e mandei a Tome de Souza por um capi-
tulo de seu regimento que fizesse notificar e apre-
goar em cada uma das ditas Capitanias que se não ti-
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vessem a dita artilharia pólvora e armas se pro-
vessem delas do tempo da dita notificação a um ano
e que se passado o dito ano as não tivessem mais co
mo são obrigados se havia de assentar neles em dò-
bro a valia das armas que lhe falecessem mandou que
tivesse a metade para quem os acusasse e a outra a

metade para os cativos e os provedores de minha ia-

zenda e provedores do Rezedo Capitanias onde o dilo

provedor-mór fosse ausente mandou-se por seus
regimentos que tivessem cuidado de urna vez no
ano saber se tinham os capiães de cada uma das

ditas Capitanias artilharia e armas que erão obri-

gados a ter e que os ditos capitães cada um em sua
Capitania fizessem a dita diligência com outras pes-
soas que por bem do dito Capítulo haviam de ter ar-
tilharia e armas e nos que as não tivessem exe-
catassem as ditas penas como mais largamente é

conteúdo no regimento do dilo Provedor-mór e pro-
vedores das ditas Capitanias e por isto ser cousa
muito importante à segurança e defensão das ditas

povoações hei por bem e vos mando que além do cui-

dado que o dito Provedor-mór há de ter neste ne-

gócio vos lhe heis também de lembrar e saber o que
se nisso faz Por a dita diligencia se
lazer uma vez cada ano, como dilo é, e querendo ai-

gumas pessoas prover-e das ditas armas ou ai-

g-umas delas lhe serão dadas do meu armazém ha-

vendo-as nele e não sendo necessárias para defensão
da dita cidade do Salvador dar-se-lhe-ão pelos preços
que lá custam aos meus oficiais de que mandei An-

tônio Cardoso que ora serve de Provedor-mór que
levasse uma certidão do Provedor-mór de meus ar-

mazéns desta cidade de Lisboa e o preço por que
se as ditas armas deverem carregarão em receita

/
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sobre o Almoxarife que as der ou sobre o meu te-
soureiro da dita Rahia que passará conhecimento em
forma ao dito Almoxarife como vos bem parecer e
se as armas que lá são enviadas forem já despesas
e vos parecer que será necessário enviarem-se ou
trás mo fareis a saber por vossa carta em que será
declarada as que devem ser e quantas e de cada sorte
para se prover nisso e disse mais o dito Governador
e declarou quanto era o partido que o dito Fernão
Rodrigues Castelo Branco havia de mandar moer as
canas aos lavradores que no dito seu limite lavras-
sem que ele lho declarara e mandara ao tempo que
ele mandar fazer o dito engenho e aproveitara a
dita terra e água que será da notificação que lhe
for feita a um ano primeiro seguinte e que antes
que êle assente na terra dirá e declarará de cmé
grandeza e feição há de ser a torre ou casa forte
que é obrigado o fazer a ter na dita terra engenho
para defensão dele e da gente do dito limite e as-
sim pela mesma maneira ias armas e artilharia que
é obrigado a ter na dita fortaleza conforme o dito
Regimento de Sua Alteza que antes de se fazer as-
sento êle ou o Governador que o suceder lhe decla-
rara o dito partido e obrigação com que há de man-
dar moer as ditas canas e os moradores e os mais
vassalos da torre ou casa forte e armas que hão de
ter e granclura para o assento que há de ter e as-
sento e feição dele para tudo estar seguro dos gen-
tios conforme ao dito regimento e capítulo dele, com
as quais condições e declarações lhe assim deu a
dita terra e ilhas e água para o dito engenho de ses
maria e para sua guarda lhe mandou ser feita esta
carta pela qual mandava que êle haja a posse e se-
nhorio dela para sempre para si e para seus her-
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(1eiros e sucessores que por ele vierem com tal con-

dição e entendimento que êle rompa as ditas terras

e ilhas e as fortifique da notificação que lhe for feita

três anos primeiros seguinte porque não o fazendo

cie assim, passados os ditos três anos, se darão as

ditas terras que aproveitadas não tiver de sesmaria

, euem as pedir para as aproveitar de sesmaria e

lhe* será deixado algum logradouro do que aprovei-

tado não tiver e sobretudo pagará mil réis para o

conselho e dará por elas caminhos e serventias or-

denados necessários para o Conselho para pontes e

fontes, muros e pedreiros que lhes necessários forem

o que> tudo manda que se cumpra e guarde sem ou-

tra nenhuma dúvida que lhe sej.a posta e que esta

carta seja registada dentro em um ano nos livros

cia fazenda como o dito senhor em seu regimento

manda sob as penas em eles conteúdas, as quais ter-

ras e ilhas e águas lhe dava forras e isentas sem

foro nem tributo algum somente de todo o que o

Senhor Deus em elas der de suas novidades e cria-

Vões pagará os dízimos a nosso Senhor conforme ao
'dito 

regimento e porque o sobredito Fernão Rodn-

gues de Castelo Branco todo prometeu de ter e cum-

prir pela dita maneira lhe mandou passar esta carta

e por verdade eu Onoíre Pinheiro de Carvalho o

escrevi. Mendo de Sá aos 27 dias do mes de Ja-

neiro da era de 156Ü anos em esta cidade do Sa -

vador Bahia de Todos os Santos perante mim es ri-

vão apareceu um requerente de Fernão **>"«•

de Castelo Branco e me apresentou uma petição co

um despacho nela posto do Senhor Governador

Mendo de Sá Gevernador geral nestas partes ao

Brasil e Capitão desta cidade do Salvador para que

lhe passasse sua carta em como nela se segue de

*
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que o traslado da dita petição e despacho é o se-
guinte: Diz Fernão Rodrigues de Castelo Branco
que êle por desejar fazer um engenho nesta Capi-
tania pediu a Vossa Senhoria uma água em Sergipe
que vai cair no rio de Sergipe uma légua da boca
da Barra pelo rio acima a qual se chama Ipitanga
que é a água que êle há de fazer o engenho ou en-
genhos e por ela vir cair no rio Sergipe, pediu a
água em Sergipe que o próprio rio por nome Ser-
gipe chamado de Ipilanga e porque isto foi erro
em o nome que houvera de dizer em Ipitanga o que
lhe não pode impedir por a dita água ser a que êle
(piís pedir e vir por a sua Pede a Vos-
sa Senhoria para se tirarem dúvidas declare qual a
água que lhe fez mercê para fazer o dito engenho
é a de Ipitanga e esta lhe deu então e dá agora e
assim lhe dê todas as águas que na sua terra houver
e que por elas vierem e sem embargo de não regis-
tar a carta dentro em um ano e a ter tirada já a
carta possa tirar outra carta e registá-la dentro de
seis meses lhe fará mercê de lhe dar os três
anos em que é obrigado a fazer benfeitorias e en-
genho desde agora e dentro neles não seja obrigado
a fazer nem a vir residir em pessoa a esta capitania
havendo respeito a qualidade de sua pessoa e a ser
Almotacé-mor de Sua Alteza porque lhe pediu jun-
lamente a dádiva da terra firme duas ilhas que es-
tão na boca de Sergipe a saber: a grande por nome
Caiaiba e outra pequena a que não sabe o nome e
Vossa Senhoria lhas concedeu por seu despacho da
Nota posto que eu tudo mais faça nelas. Pede a Vos-
sa Senhoria declare como então lhas deu e para
mais abastanca lhe confirme e de novo por tirar dú-
vidas, no que Receberá Mercê. Despacho do Senhor
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Governador. Quando-diz a Fernão Rodrigues de

Castelo Branco a terra e ilhas e águas de que em

sua petição faz menção logo lhe dei água que agora

nomeia I pi tanga e essa foi a minha tenção e de quem
a pediu e então mandou ver e se podia nela fazer

engenho e a que da que tinha e por onde podia vir

parece que foi erro no nome pelo que lhe hei a dita

água por dada e confirmada e que a sua só data
valha desde então como se dissera Ipitanga e as-

rim lhe confirmo as ilhas e dou porque lhas dei
então e se necessário é lhas dou de novo a água

da Ipitanga e assim o hei por bem que o tempo dos

3 anos com esse desde agora e dentro delas e de-
.sobrigo de fazer engenho nem benfeitorias e po-
dera tirar segunda carta sem embargo de ter tirado

já outra e a registará dentro de 6 meses posto que
a não registasse dentro no tempo limitado de que
o relevo e assim de vir residir ao Brasil em a fa-

zenda vista qualidade de sua pessoa e a ser Al-
motacc-mor.de Sua Alteza, hoje 26 do mês de Se-

tembro de 1570 anos. Mendo de Sá. Por virtude do

qual despacho do dito Senhor Governador tirei este
traslado do livro das Notas onde está a dita carta
escrito por Onofre Pinheiro Carvalho escrivão que
a tomou em este livro de Notas ante esta assinada

pelo dito Senhor Governador Mendo de Sá e este
traslado tirei dela sem borradura nem entrelinha
e aqui meu público sinal fiz que tal é, ano do nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Cristo da era de 1507
ano. Saibam quantos este instrumento de sesmaria
virem que no ano do nascimento cie Nosso Senhor.
Jesus Cristo de 1561 anos aos 27 dias do mês de
Março em esta cidade do Salvador Bahia de Todos
os Santos em as pousadas de mim escrivão por um
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requerente de Fernão Rodrigues de Castelo Branco

me foi apresentada uma petição com um despacho

nela posto do Senhor Mendo de Sá do Conselho de

El-Rei Nosso Senhor Capitão desta cidade e Gover-

nador geral de toda esta Costa do Brasil de que trás-

lado do de Capitão é o seguinte: Senhor. Diz Fernão
Rodrigues de Castelo Branco que Vossa Senhoria lhe

fez mercê de duas léguas de terra de Costa na terra

e rio de Sergipe e quatro para o sertão com uma

água que se chama Ipitanga e porque na petição
disse que pedia duas léguas de terra ao longo do
mar e quatro léguas de terra pela terra dentro Leste
a Oeste desde o rio de Sergipe até o Paraassú
corre Leste a Oeste e para o sertão se corre ao Norte

e porque sua tenção foi pedir quatro léguas para o
sertão e assim lhe fez Vossa Senhoria mercê dar-
lhas pelo que sem isto houve algum erro. Pede a
Vossa Senhoria mande fazer a dita declaração como
lhe deu as ditas quatro léguas para correrem direito
desde o mar para o sertão ao Norte ou como se cor
rera a terra e assim lhas haja por dadas e confir-
madas e assim pede mais a Vossa Senhoria que

porquanto na costa do mar do dito rio de Sergipe
ao Paraassú há alguns esteros e o mar dá muitas
voltas e entradas pela terra que haja por bem que
as ditas duas léguas corram da boca do dito rio ou
donde hão de correr conforme a dita carta direito
pela Costa até o Paraassú ou donde se acabarem
sem se medirem as voltas e assim pede a Vossa Se-
nhoria mais lhe faça mercê das mais águas que na
dita terra houver e por ela vierem e de meia légua
mais para o Paraassú ao longo da Costa e quatro
para o sertão no que receberá mercê e visto pelo
Senhor Governador seu pedir e dizer ser justo ha-
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vendo respeito ao proveito que se pode seguir acerca

da republica e por ser serviço de Deus e de El-Rei

Nosso Senhor e por se a terra aproveitar e povoar

houve por bem que sem embargo do erro que houve

no pedir dos rumos da outra petição lhe houve por

dada como de feito torna novamente a dar as ditas

quatro léguas de que lhe tem dado carta para o ser-

tão correndo do mar para o sertão ao norte ou como

melhor correr e assim lhe dá que as ditas duas le-

guas ao longo da Costa que lhe tem dado corram di-

reito ao longo do mar e assim lhe deu mais meia

légua que na sua petição faz menção que se me-

dirá conforme as duas mais ao longo da Costa sem

se medirem as voltas e assim lhe deu todas as águas

que nas ditas duas léguas e meia houver e assim

as que houver para o sertão com as do longo do mar

a qual terra e águas até assim de sesmaria segundo

a forma de seu Regimento de que o traslado e o se

guinte: Despacho do Senhor Governador. Sem em-

bargo do erro que o suplicante diz que houve no

nomear dos rumos eu lhe hei por dadas as ditas

quatro léguas para o sertão correndo do mar para

o serão ao norte ou como melhor correrem porquanto
esta foi minha vontade e assim correrão as ditas duas

léguas de Costa que lhe tenho dadas ao longo do

mar direitos com -a meia légua ma.S que me pede

e lhe dou com outra tanta pela terra dentro como

tem a primeira dada sem se medirem as voltas mas

que são direitas pelo rumo que for e com estas de-

clarações assim lhe dou as mais águas que houvei

na dita terra que por ela correrem que he outros-

sim dou, mando que lhe façam «^f/Tr

dias do mês de Março de 1561 anos. Traslado do Re

gimento de El-Rei Nosso Senhor. As terras e águas
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da Ribeira que estiverem dentro do termo e limite
da dita cidade que são seis léguas para cada parte
que não forem dadas às pessoas que as aproveitem e
estiverem vagas e devolutas para mim por qualquer
via ou modo que seja podereis dar de sesmaria às
pessoas que vô-las pedirem as quais terras assim
dareis livremente sem outro algum foro ou tributo
somente dízimo à ordem de Nosso Senhor Jesus
Cristo e com as condições e obrigações do foral
dados às ditas terras e de minha ordenação do quar-
to livro título das sesmarias com condição que a
tal pessoa, ou pessoas residam na povoação da dica
Bahia ou das terras que lhe assim forem dadas ao
menos e que dentro no dito tempo as não pos?:vr.
vender nem alhear e tereis lembrança que não deis
e cada pessoa mais terra que segundo aquela que a
sua possibilidade virdes ou vos parecer que pode
aproveitar e se alguma pessoa a quem forem dadas
terras no dito termo as tiverem perdidas pelas não
aproveitarem que vô-las tornarem a pedir vós lhas
dareis de novo para as aproveitarem com as obri-
gações conteudas neste capítulo o qual se trasla-
dará nas cartas de sesmaria com as quais condições
e declarações lhe deu as ditas terras que lhe assim
já tem dadas com a mais meia légua que lhe agora
dá novamente com as ditas águas que em sua peti-
ção faz menção a qual lhe assim deu de sesmaria e
para sua guarda lhe mandou ser feita esta caria pela
qual manda que êle haja posse e senhorio elas ditas
terras e assim das que já lhe tem dadas como a
meia légua com as águas que lhe livremente dá de
hoje para sempre para si e para seus herdeiros e su-
cessores que após êle vierem com tal condição e en-
iendimento que êle rompa e aproveite as ditas terras
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e as fortifique como lhe na outra carta foi mandado
norque não o fazendo êle assim passado o dito tempo

que na outra é dado se darão as ditas terras que
aproveitadas não forem nem tiver de sesmaria a

quem as pedir e lhe será deixado algum logradouro
no que aproveitado não tiver e sobretudo pagará
mil réis para as obras do Conselho e como forem
cumpridos os ditos que ma outra carta lhe hei ii
mitado fará das ditas terras como de cousa sua

própria e que esta carta seja registada dentro em

um ano nos livros da fazenda como o dito Senhor
em seu regimento manda porque as ditas terras lhe
assim dava livres e forras somente Dízimo a Deus
Nosso Senhor, lhe mandei ser feita esta carta e por
virtude assinou e eu Francisco Vidal escrivão que
o escrevi. A qual carta pela dita maneira eu Onofre
Pinheiro de Carvalho escrivão das sesmarias por
El-Rei Nosso Senhor em esta cidade do Salvador e
seus termos tirei dos livros das Notas onde etá as-
sinada pelo Senhor Governador e feita por Francisco
Vidal que ao tal tempo servia o dito cargo em minha
ausência e por eu ser impedido ao tal tempo e a ti
rei dos ditos livros por mo assim mandar o Senhor
Governador por não se ter tirado nenhuma das ditas
notas e em ela de meu Público sinal costumado as-
rsinei que tal é Registada no livro da fazenda onde
se registam as cartas dadas das terras de sesma-
rias de verbo ad verbum sem cousa que dúvida faça
a folhas 166 no dito livro por mim Salvador da Fon-
seca, escrivão da Provedoria nesta cidade e seus ter-
mos, por El-Rei Nosso Senhor que o escrevi, a qual
carta eu escrivão registei sem embargo do tempo
ser passado por virtude de uma petição que me apre-
sentou com um despacho nela posto que dizia sem
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embargo do tempo ser passado, registe-se esta hoje
18 dias do mês de Dezembro de 1565 anos a qual
petição fica em meu poder por virtude da qual lha
registei hoje 19 dias do mês de Dezembro de 1505
anos e assinei de meu sinal razo costumado que tal
é. Salvador da Fonseca o qual traslado eu Diogo
Ribeiro Tabelião Público do judicial escrivão das ses-
marias por El-Rei Nosso Senhor nesta cidade do Sal
vador e seus termos trasladei do próprio livro de
sesmarias que em meu poder fica bem e fielmente
sem eousa que dúvida faça e aqui meu Público sinal
fiz que tal é e a concertei com o escrivão abaixo as-
sinado hoje 26 de Novembro de 561 comigo tabe-
íião Diogo Ribeiro. Saibam quantos este instrti-
mento de carta de sesmaria virem que no ano do
¦nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1564
anos aos 23 dias do mês de Setembro do dito ano
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
terras do Brasil e pousadas de mim tabelião pú-
blico ao diante nomeado 'apareceu Vicente Monteiro
estante nesta cki(ade e por parte de Fernão Ro-
drigues Castelo Branco Almotacé-mor na cidade de
Lisboa me foi dada uma petição com um despacho
nela do Senhor Mendo de Sá do Conselho de El-Rei
Nosso Senhor Capitão desta cidade do Salvador e Go-
vernador Geral nestas partes do Brasil na qual pe-
tição e despacho o traslado é o seguinte: Diz Fernão
Rodrigues de Castelo Branco Almotacé-mor de Sua
Alteza que êle tem uma dada em Sergipe onde faz
um engenho e gasta muito dinheiro e porque para
bem e fornecimento do dito engenho lhe é neces-
sário por lá muito gado e na dita sua terra há pouco
pasto ao longo do mar para gado. Pede a Vossa
Senhoria lhe dê mais uma légua de terra ao longo
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do mar a qual começará adonde acaba a sua dada
da banda do Paraassú por diante e para sertão ou-
tra tanta como êle tem por sua dada e só medirá
assim e da maneira que se há de medir a sua dada
com as declarações que por sua doação tem no que
Receberá Mercê. Despacho. Dou a Fernão Rodri-

gues de Castelo Branco Almotacé mor de Sua Al-
teza a légua de terra que pede ao longo do mar e

para o sertão outra tanta terra como tem na sua
doação e se medirá assim e da maneira que se manda
medir a sua dada com as declarações nela conteú-
das de que lhe farão sua carta em forma hoje dez de

Abril de 1564. Mendo de Sá. E visto pelo Senhor
Governador seu pedir do dito suplicante ser justo
e havendo respeito ao proveito que se pode seguir
acerca da Republica e serviço de Deus e de El-Rei
Xosso Senhor e pela terra se povoar lhe dou ao dito
suplicante a dita légua de terra que em sua petição
pede seja não há a outrem a qual légua de terra

que lhe assim dá de sesmaria ao longo cio mar e

para o sertão outra tanta terra como tem o dito
suplicante na dita sua doação lhe dá e concede na

maneira abaixo declarada segundo forma de seu Re

gimento de que o traslado é o seguinte dada por Sua
Alteza. As terras e águas da Ribeira que estiverem
dentro no termo e limite da dila cidade são seis léguas

para cada parte que estiverem vagas e devolutas pa-
ra mim, por qualquer via ou modo que seja podereis
dar de sesmaria às pessoas que vô-las pedirem as

quais terras assim dareis livremente sem outro aí-

gum foro ou tributo somente o Dízimo à ordem de

Nosso Senhor Jesus Cristo e com as condições e obn-

gações do foral dado às ditas terras e de minha or-
denação do quarto livro título das sesmarias com
condição que a tal peasoa ou pessoas residam na po-
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voação da dita Bahia ou das terras que lhe assim
forem dadas ao menos três anos dentro no dito
tempo as não vender nem alhear e tereià lembrança
que não deis a cada pessoa mais terra que aquela que
segundo sua possibilidade virdes que pode aprovei-
tar e se algumas pessoas a quem forem dadas terras
no dito termo e as tiverem perdidas pela não apro
veitarem vô-las tornarem a pedir vós lhas dareis de
novo para as aproveitarem com as condições e obri-
giaçôes conteudas neste capítulo o qual se traladará
nas cartas de sesmaria com as quais condições e de-
clarações o Senhor Governador lhe assim deu a dita
légua de terra de sesmaria e para sua guarda lhe
mandou ser feita esta carta pela qual manda que
o suplicante Fernão Rodrigues de Castelo Branco
haja a posse e senhorio dela para sempre para si e
para seus herdeiros e sucessores que após êle vierem
e com tal condição e entendimento e declaração que
êle rompa e mande romper e aproveitar a dita Lé-
gua de terra a fortifique da data de seu despacho
a dois anos primeiros seguintes porque não o fa-
zendo êle assim passados os ditos dois anos se dará
a dita terra de sesmaria a quem a pedir para apro
veitar e lhe será deixado algum logradouro do que
aproveitado não tiver e além disso pagará mil réis
para o conselho e dará por ela caminhos e servem
tias, ordenados e necessários para o conselho para
pontes e fontes, viveiros e pedreiras que necessários
forem a qual terra pela sobredita maneira lhe dava
forra e isenta sem foro nem tributo algum somente
do que o Senhor Deus, nela der de suas novidades e
criações pagará os dízimos ao Nosso Senhor con-
forme ao regimento o que tudo manda que se cum-

/ pra sem dúvida nem embargo que lhe seja posto e
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que esta carta seja registada dentro em um ano nos

)ivros da fazenda como o dito Senhor em seu regi-

mento manda sob as penas em êle conteudas e dele

3he mandou ser feita esla carta que êle Senhor Go-

vernador assinou em sua pousada e eu Luiz Costa

tabelião público e judicial por El-Rei Nosso Senhor

nesta cidade do Salvador e seus termos que este ms-

trumento de carta de sesmaria o escrevi em meu

livro de Notas porquanto Onofre Pinheiro de Car-

valho escrivão das sesmarias estava preso em sua

casa e não escrevia as ditas cartas ao presenle e este

tirei da minha nota bem e fielmente e concertei com

o próprio na verdade que fica assinado pelo Senhor

Governador e aqui assinei do público sinal que tal

é Saibam quantos este instrumento de carta de ses-

maria virem que no ano do nascimento de Nosso

Senhor Jesus Cristo de 1568 anos aos 29 dias do

mês de Outubro cio dito nesta cidade do Salvador

Bahia de Todos os Santos terras do Brasil mas pou

sadas de mim público tabelião abaixo nomeado apa-

receu um requerente de Fernão Rodrigues de Cas-

tela Branco fidalgo da casa de El-Rei Nosso Senhor

e seu Almotacé-mor e me apresentou uma petição
com um despacho dela do Senhor Mendo de

Sá do Conselho de El-Rei Nosso Senhor capitão cia

dita cidade e Governador geral destas partes do

Brasil da qual petição o traslado é o seguinte. Diz

Fernão Rodrigues de Castelo Branco Altnotecemo.

de Sua Alteza que Vossa Senhoria lhe lem dado duas

léguas e meia de terra ao longo do mar em Sergipe

e quatro para o sertão e depois soube que Vossa Se-

nhoria tinha dado a algumas pessoas e assim ou-

trás pessoas servindo em lugar de Vossai Senhoria

a deram não podendo dar pois nao tinham podet

>*

>7
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para isso e eles as não aproveitaram até agora e
passam muito mais dos três anos pelo que pede a
Vossa Senhoria que me dê novamente todas as ditas
terras que dentro da minha dada com declaração que
Vossa Senhoria ao depois fez e estiverem visto como
as não aproveitaram dentro no dito tempo que Sua
Alteza no Regimento de Vossa Senhoria manda no
que Receberá Mercê. Pedindo ao Senhor Governador
que das ditas terras pela sobreclita maneira lhe fi
zesse mercê e dela lhas mandasse passar sua carta
de sesmaria em folha lhe faria mercê e visto pelo
Senhor Governador seu pedido e dizer ser justo e
havendo respeito ao proveito que se pode .seguir
'acerca da Republica e serviço de Deus e por a terra
se povoar deu ao dito Fernão Rodrigues de Castelo
Branco as ditas terras que estão dentro da sua dada
que foram dadas por Sua Senhoria ou por outra
pessoa que em seu lugar servisse assim da primeira
dada como nas que se conpreendem na declaração
que lhe depois fez a Sua Senhoria visto as cousas que
alega as quais terras estão no dito lugar como diz,
o que tudo lhe deu e concedeu na maneira abaixo
declarada segundo a forma de seu regimento de que
o traslado é o seguinte. Despacho do Senhor Go-
vernador. Dou as terras a Fernão Rodrigues de
Castelo Branco que dentro na sua dada foram dadas
por mim ou por outra pessoa que em meu lugar ser-
vissem assim da primeira dada como nas que se
compreendem na declaração que lhe depois fez visto
as cousas que alega, hoje 28 dias do mês de Outubro
de 1568 anos. Mendo de Sá. Traslado do Regimento
de El-Rei Nosso Senhor. As terras e águas da Ri-
beira que estiverem dentro no termo e limite da dita
cidade que são seis léguas de cada parte que não
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forem dadas às pessoas que as aproveitem e estive-
rem vagas e devolutas para mim por qualquer via ou
modo que seja dareis de sesmaria às pessoas que vô-
Ias pedirem as quais terras assim dareis livremente
sem outro foro nem tributo somente o dízimo à or-
ciem de Nosso Senhor Jesus Cristo e com as con-
dições de foral dado às ditas terras e de minha or-
denação do 4." livro título das sesmarias com tal con-
dição que a tal pessoa ou pessoas residam na po
voação da dita Bahia ou das terras que assim lhe fo-
rem dadas ao menos 3 anos e que dentro no dito
tempo as não possam vender nem alhear e tereis lem-
branca que não dareis a cada pessoa mais terra que
aquela que segundo sua possibilidade virdes e vos
parecer que pode aproveitar e se algumas pessoas a
quem forem dadas terras no dilo termo e as tiverem
perdidas pelas não aproveitarem e vô-las tornarem
a pedir de novo vós lhas dareis para as aproveita-
rem com as condições e obrigações conteudas neste

¦capítulo .o qual se trasladará inas cartas da ditas ses-
marias e com as quais condições e declarações lhe
assim deu as ditas terras de sesmaria e para sua
guarda lhe mandou ser feita esta carta pela qual
manda que êle haja a posse e senhorio delas para
sempre para si e para seus herdeiros e sucessores
que após ele vierem com tal condição e entendi-
mento que êle rompa e aproveite as ditas terras e
as fortifique da data desta carta em três anos pri-
meiros seguintes porque não o fazendo êle assim
passados os ditos 3 anos se darão as ditas terras que
aproveitadas não tiver de sesmaria a quem as
pedir para as aproveitar e lhe será deixado ai-
gum logradouro que aproveitado não tiver e so
bretudo pagará mil réis para o Conselho e dará
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por elas caminhos e serventias ordenados c ne-
cessários para o concelho para fontes e pontes,
vieiros e pedreiros que lhes necessárias forem,

as quais terras pela dita maneira lhe dava forras
e isentas sem foro nem tributo algum somente de

F tudo o que o Senhor Deus nelas de suas novi-
dades e criações pagará nos dizimos a Nosso Sc-
nhor conforme ao dito regimento o que tudo
manda que se compra e guarde sem outra algu-
ma dúvida (pie lhe seja posta e quer que esta
carta seja registada dentro em um ano nos livros
da fazenda como o dito Senhor manda que em
seu regimento sob as penas em cie conteudas e
lhe mandou passar esta carta feita por mim ta-
belião, a qual fiz por mandado de Sua Senhoria
em ausência de Onofre Pinheiro escrivão das ses-
marias que por ser fora a fiz e este livro de Notas
e dela dará ao suplicante as que lhe cumprir para
sua guarda que o Senhor Governador assinou aqui
nesta minha nota de seu sinal. Mendo de Sá. Eu
Aleixo Limas Tabelião público do judicial por
El-Rei Nosso Senhor nesta cidade do Salvador e
seus termos que este instrumento de carta de ses
maria fiz e a tomei em meu livro de Notas está
assinado poi1 Sua Senhoria donde este íirei na ver-
dade bem e fielmente e sem cousa que dúvida
laça e aqui assinei de meu público sinal que tal
é. Saibam quantos este instrumento de carta de
confirmação e doação virem que no ano do nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1501
anos, aos 6 dias do mês de Outubro do dito ano
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos, Terras do Brasil nas casas do Senhor
Mendo de Sá do Conselho de El-Rei Nosso Senhor
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e Governador geral nestas partes do Brasil aí era
presença de mim público tabelião abaixo nomea-
do e das testemunhas, que a todos foram presen-
res, estando aí o dito Senhor Governador disse
a mim tabelião que êle tinha por novas e -por lho
dizerem que Fernão Rodrigues de Castelo Bran-
co Almotacé-mor de El-Rei Nosso Senhor era fale-
cido e que antes de sen falecimento renunciara
às terras que tem em Sergipe da sesmaria nesta
Capitania em Francisco de Sá filho desse dito Se-
nhor Governador e assim e da maneira que a êle
linha por carta de sesmaria dele Senhor Governa-
dor com suas águas e duas ilhas como se pelas
cartas de sesmaria vira (pie eu tabelião vi e desse
êle dito Senhor Governador que êle havia por con-
firmada a dita renunciação que o dito Fernão Ro-
drigues de Castelo Branco tinha feito ao dito Fran-
cisco de Sá necessário lhe dava de
novo as ditas terras assim e da maneira que o dito
Fernão Bodrigues de Castelo Branco as linha por
titulo de sesmaria com as ditas águas e ilhas e
pelas ditas confrontações conteudas e declaradas
nas ditas cartas de sesmaria lhas havia por con-
firmadas e porquanto êle dito Senhor Governador
fizera um engenho de água na Ribeira de Ipitanga
e todas as mais benfeitorias que nas ditas terras
estão feitas e se fizer com muitas casas fontes e
outras muitas roças que são canaviais e posto
muita escravaria da terra e cie Guiné em que Sua
Senhoria tem gasto mais de vinte mil cruzados
sem o dito iFernão Rodrigues gastar cousa alguma
nem fazer benfeitoria, pelo que Sua Senhoria fa-
zia a dita doação e confirmação das dilas terras
e águas e engenho ao dito seu filho Francisco de
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Sá com tal condição e declaração que os usos e
frutos Sua Senhoria os reservava para ir em sua
vida os ditos usos c frutos do dilo engenho ou en-
genhos e benfeitorias que nas ditas terras fez e
fizera em sua vida e o dito seu filho os haverá
por sua morte porquanto o dilo engenho e terras
tem muitas despesas e gastos e é necessário fa-
zerem-se e que êle não é poderoso para podê-los
fazer e Sua Senhoria ter outros filhos a que há de
satisfazer os gastos que tem feito no dito engenho
e terças e com estas condições e declarações lhe
úvu e confirmo o dito engenho c terras e águas e
ilhas ao dito seu filho é dado de novo como dito
é deste dia liara todo o sempre para êle e todos
os seus herdeiros e sucessores e para mais abas-
lança o dilo seu filho pedira a Sua Alteza eonfir-
inação do dito engenho e terras e águas e ilhas
conteudas e declaradas nas ditas cartas Jc ses-
maria o que assim outorgou em fé e testemunho
de verdade e dele mandou ser feito este instru-
incuto de carta de confirmação e dar desta nota
ao dilo Francisco de Sá seu filho as que lhe cuui-
pri rem o que assim lhe prometeu de cumprir sob
obrigação de todos os seus bens c rendas móveis
e de raiz, havidos e por haver e eu tabelião como
pessoa pública, aceitante e estipulanle, aceilei e
estipulei esla doação e confirmação em nome do
dito Senhor Francisco de Sá e ausente e assinou
com as testemunhas (pie a todos foram presentes
Vicente Monteiro e Diogo de Matos e Duiz Nunes
morador nesta cidade e eu Aleixo Levas tabe-
lião do público e judicial por El-Rei Nosso Senhor
nesta cidade do Salvador e seus termos que êste
instrumento de doação e confirmação tomei no
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meu livro de Notas donde está assinado o dito Sc-
nhor Governador e testemunhas donde êsle tirei
na verdade bem e fielmente sem cousa que dú-
vida faça e assinei de meu público sinal que tal
é e pedindo-me o dito Dom Fernando de No-
ronha e Dona iFelipa de Sá sua mulher que por-
quanto o dito Fernão Rodrigues de Castelo Branco
renunciara em Francisco de Sá, seu cunhado, ir-
mão dela Dona Felipa, as ditas terras c águas
como tinha pelas ditas Cartas de que eles eram
universais herdeiros, lhe confirmam os ditos ins-
trumentos de dádivas das ditas terras de sesmaria
e visto seu requerimento e um instrumento de re-
niniciação que parecia ser escrito e assinado por
Jeronimo Luiz tabelião público nesta cidade, aos
17 dias do mês ide iMarço de 1572 anos porque
constava o dito Fernão Bodrigues renunciar no
dito Francisco de Sá as ditas terras e águas de
uma certidão e justificação do Doutor Antônio
Pimenta juiz 'dos feitos e justificações de Guiné e
índias porque se mostra o dito Dom Fernando e
Dona Felipa de Sá sua muher serem universais
herdeiros do dito Francisco de Sá e de Mendo ide
Sá seu pai que lhes suas fazendas e bens deixa-
ram por seus testamenteiros como na dita certi-
dão de justificação era declarado e por fazer-se
ao dito Dom [Fernando de Noronha hei por bem
de lhe confirmar c hei por confirmadas as ditas
cartas de sesmarias das ditas terras e águas na
forma e maneira em que pelo dito Governador
foram dadas e como êle, pelo regimento que para
isso tinha, as podia dar e mando que se cumpra
e guarde inteiramente para sempre ao dito Dom
Fernando de Noronha e a todos os seus herdeiros

f-
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e sucessores que depois dele vierem como se nas
ditas cartas contem e ao provedor ele minha Fa-
zenda nas ditas partes que lhe faça registar esla
carta no livro da dita fazenda em que se registam
as cartas das ditas terras que se dão de sesmaria
dada na cidade de Lisboa aos 27 dias do mês de
Fevereiro. Diogo de Lexas. Ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1576 anos. Gaspar
de Rebelo fez escrever. Martim Gonçalves da
Câmara escrivão, confirma Vossa Mieza a Dom
Fernando de Noronha e a Dona Felipa de Sá sua
mulher as terras e águas que foram dadas nas
parles do Brasil pelo Governador Mendo de Sá
pelos instrumentos de dádivas das ditas terras
que vão traslados nesta caria que lhes pertencem
pela maneira que se nela contem. Pagou trezen-
tos e sessenta réis, em Lisboa a 26 de Junho de
1576 anos e aos oficiais quinhentos. Pedro de Oli
veira. Registada na Chancelaria. Pedro de Oli-
veira, a folhas 83. Simão Gonçalves Preto. A
qual carta de confirmação eu Francisco de Araújo
fiz trasladar aqui da própria que tornei a dar à
parte bem c fielmente com a entrelinha que diz
sua mulher e a concertei hoje 18 dias do mês de
Setembro de 1578 anos. Francisco de Araújo. A
qual carta eu Antão da Rocha fiz trasladar do
dito livro por virtude do despacho atrás do pro-
vedor-mor da fazenda e concertei este traslado
com o dito livro de que lhe passei o traslado por
vias de que esta é a primeira cumprida uma e ou-
ira não haverá efeito. E dizem os concertados: e
o Almotacé, tem, de> (sic) e disporem nada regra há
de, e risque aonde dizia Felipa, tudo por verdade
no Salvador a 16 de Setembro de 592 anos. Antão
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da Rocha. Antônio Guedes tabelião público de
Xotas por El-Rei Nosso Senhor nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Eantos. Certifico e dou
fé que a letra da inscrição da caria acima e trás
sinal razo ao pé é de Anlão da Rocha que nesta
cidade serviu de escrivão dos contos de sua fa-
zenda do dito senhor e a seus papéis se dá cré-
dito por certeza do qual passei a presente na Bahia,
onze de Março de 1617. Pagou nada. Fica re
gistada no livro dos registos dos Contos e Fazenda
a folhas 39 e eu Matias de Abreu Lobato escrivão
desta,Alfândega a fiz registar por mandado e des
pacho do provedor da dita Alfândega em os dois
dias do mês de Março de 1645 anos. Matias de
Abreu Lobato. O qual traslado da sesmaria eu
Antônio Cardoso da Silva tabelião público do ju-
dicial e notas nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos e seus termos fiz trasladar das
próprias que entreguei a Sebastião Gomes da Silva
e de como recebeu assinou, com os (piais este con-
certei, inscrevi e assinei com o oficial comigo
abaixo assinado. Bahia 7 de Março de 1679 anos.
Concertado por mim tabelião. Antônio Cardoso
da Silva Sebastião Gomes cia Silva. O qual trás-
lado de sesmaria eu Francisco da Silva Dultra
tabelião público do juílicial e notas nesta vila de
São .Francisco dc Sergipe do Conde e seu termo
fiz trasladar bem e fielmente dos próprios autos
em que está a dita sesmaria os quais andam pen-
dendo em juizo em esle cartório aos quais e em
lodo e por todo me reporto em fé de que esta
concertei, conferi, inscrevi e assinei com o oficial
comigo abaixo assinado aos 11 dias do mês de
Agosto de 1703 anos. Francisco da Siiva Dultra.
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Concertado por mim tabelião Francisco da Silva
Dultra concertado por por mim tabelião Fran-
cisco da Silva Dultra e comigo Tabelião João Va-

nique Leilão. Segundo se continha, declarava e

era conteúdo e declarado nas ditas petições e ses-
marias e mais papéis em virtude dos quais e do

requerimento que se fez dando-se dos autos vista

ao procurador do réu se mostrava deles vir com

sua execução e prescrição deduzida por artigos di-

zendo em ela por escrito que por execução de

prescrição de carência de ação que em direito me-

lhor lugar haja dizia o réu pela melhor forma e

via de direito o sendo necessário provaria que

pela petição folhas 2 fizera notificar o Reverendo
Autor ao réu e excipiente para dar a moer a cana
da sua fazenda do engenho do reverendo exito e

o fundamento de dizer ser obrigada por encargo

Real ao dilo engenho cuja notificação não devia
alegar contra o réu excipiente por estar prescrita
esla ação e juntamente carecer o reverendo exito
dela porque provaria que pela escritura do apen-
so que apresentou o Reverendo autor exito que
fez Luiz Rodrigues a Diniz Brabo da metade da
ilha da Caiaiba se mostrava dizer nela o dito
Luiz Rodrigues a folhas 1 verso haver êle com-

prado a dita ilha ao Conde de Linhares pela en-
{reposta pessoa de seu procurador Francisco de
Negreiros por escritura feita na nota daquele
mesmo tabelião em 7 de Junho de 603 até o de

6 de Outubro de 1701 em que o réu excipiente fora
notificado para aquela causa como se mostrava
da certidão a folhas 3 verso iam 98 anos e dois
meses e 10 dias sem que no decurso daquele, tem-
po se tivesse moído a cana do réu que era iuna
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parte da dita ilha no referido engenho e sem o
reverendo excipientê e seus antecessores terem
teito citação alguma para esse fim pois não mos-
trava disso certidão por onde tinha prescrito
aquela ação porque provaria que o réu possuía a
30 anos, pouco mais ou menos, uma parte da me-
fade da dita iího daquela que ficara ao dito Luiz
Rodrigues primeiro comprador dêstc passara a
João Ferreira por morte do qual passara a seus
filhos e herdeiros e deles a outros até comprar o
réu excipientê a terra que possuia na dita ilha
sem que alguns de seus antecessores dessem a
moer a cana dele ao dito engenho nem reconhe-
cerem servidão alguma, mas iodos assim o em-
bargante como seus antecessores possuírem a dita
ilha livre e isenta de toda servidão passados de
uns a outros possuidores livre e desobrigada sem
haver nisso a mínima dúvida ou controvérsia
dando a moer a dita cana em estes termos pro-
varia que toda a ação prescrevia pela prescrição
ordinária de 30 anos e sendo sobre bens da igreja
sendo da Romana por quarenta e como passe até
o tempo da Notificação mais de 98 anos, não so
incorria naquele caso a prescrição de 30 e 40 anos,
mais quasi a santaria reçulada poréf memorial (sic)
razão por que todas as vias estava prescrita aquela
ação além do que provaria que caso negado que
aquela ação não estivera prescrita como estava
anda nesse caso para o Reverendo excito a poder
moer devia apresentar título expresso que contas-
se expressamente da servidão da cana da dita
ilha ao sobredito engenho que não mostrava, pois
não apresentava escritura por onde o dito Luiz
Rodrigues comprara ao dilo procurador do Conde

4
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de Linhares a dita ilha para se ver a forma da
compra das obrigações que lhe foram impostas
sem o que se não podia dar servidão ao dito en-
gcnho e mais, quando provaria que dizendo o dito
Luiz Rodrigues na escritura do apenso que êle
comprava com as obrigações declaradas na dila
escritura que lhe fizera o procurador do sobredito
Conde e declaradas na sua procuração relatando
porém estas obrigações somente expecifica o foro
de duas galinhas sem outra servidão alguma e
como o Reverendo exeito não movem aquela cau-
sa pelo dilo foro e pelo não pedir em sua petição,
e declara assim na cota a folhas e pedir somente
a servidão da dita cana devia apresentar título ex-
presso da servidão e desta escritura cio primeiro
comprador Luiz Rodrigues feita no ano de 603
porque provaria que pela escritura no apenso pri-
meiro a procuração feita ao dito Francisco de Ne-
greiros para vender as terras do dito Conde e nela
se diga que vendera com estas e aquelas obri-
gações, isto não basta para considerar que ven-
desse a dita ilha com a servidão da moagem das
canas dela ao dilo engenho porque bem a poderia
vender sem essa servidão porque poderia vender
a mandado o que assim se presume pois pondo o
dito Luiz Rodrigues na dita escritura do apenso
expecifica as obrigações com que comprara a dita
ilha se fazia menção do dilo foro e não de outra
certidão e se a comprara com mais obrigações as
havia também de declarar exceto que as não de-
clarou nem o Reverendo excito mostre a dita pri-
meira escritura carecia de ação. contra o réu pro-
varia que todas as vezes que uma escritura se re-
teria a outra não fazia prova sem se apresentar



— 99

a referida e não bastava que se apresentasse parte
dela mas havia de ser toda de verbo ad verbum
ou todas ou elas em que se referir e como o dito
Luiz Rodrigues dissesse na escritura do apenso

que cumprira com as obrigações e condições de-
claradas na dita escritura de compra e procuração
feita ao dito Negreiros ainda que o Reverendo ex-
ceto tinha apresentado aquela procuração devia
apresentar também a dita escritura porque aque-
Ia procuração houvera parte da dita escritura ou
documento particular, se era parte da escritura
não bastava porque devia apresentar-se toda e se
era particular também não bastava porque sendo
dois idocumentos.a que se referia deviam ser apre-
sentados ambos, para se saber com que forma
satisfizera o mandado e sobretudo provaria que
nem ainda pela dita procuração do apenso cons-
titula o dito Conde encargo real idas moagens das
canas ao dito enegenho das fazendas que vendes-
se o dito seu procurador porque palavras absolu-
tas suas sobre condição de que tendo necessidade
de canas o dito engenho e as mais que se fizesse
na terra do dito Conde se moerem nos ditosjm-

genhos em estes termos não havia encargo real
nas terras que vendeu o dito procurador porque
para se dar encargo real havia de ser com servi-
dão pura e fixada e com proibição absoluta e
como não fosse por aquele modo a faculdade que
se dava na dita procuração mas debaixo da con-
dição que se tiver necessidade para ter lugar a
presente ação devia primeiro ser emplietada na
dita condição e fundar-se nela o Reverendo exce-
to pedindo as canas por necessidade e não por en-
cargo Real absoluto sem tratar cie purificar a dita

1
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condição quanto mais que provaria que além de
ser sobre a dita condição o poder que dava o dito
Conde não era expressamente para o dito engenho
mas para outro qualquer daqueles que se fizes-
sem nas suas terras e como a sesmaria que fora
dada ao antecessor do dito Conde fosse de duas
léguas a beira-mar e quatro pela terra a dentro
como se via a folhas 50 verso e nas terras desta
sesmaria houvesse hoje quantidade de engenhos,
que passaram de cento, em qualquer deles que

o réu excipiente desse a moer á sua cana tinha
satisfeito o que se ordenava na dita procuração
pois ao engenho onde o excipiente as dava a moer
tinha necessidade de canas e era um dos que es-
tavani dentro da dita sesmaria provaria que não
se mostrando como se não mostrava obrigação ou
servidão expressa ao dito engenho das canas das
dita ilha pois o Reverendo excito não mostrava
disso título suficiente sinâo podia dar ou presu-
mir a dila servidão porque todas as cousas se con-
sideram conforme o direito, livres isentas de todo
encargo quando não constasse da obrigação e a
dita procuração não bastava para se presumir o
dito encargo porque dado que o procurador não
excedesse o mandato ao poder que se lhe dava
para impor o dito encargo era sobre condição da
qual se não ajudava o Reverendo exeito porque
nela se não fundava mais ido que em um encargo
Real ao que não aparecia e, além disso,
não era para o engenho do Reverendo exceito só-
mente senão para qualquer que estivesse nas ter-
ras da dila sesmaria sem que nenhum deles se
desse a relação com o que por todas as vias se
mostrava ler lugar naquele caso as presentes duas



— 101 —

execuções de prescrição e carência de ação que se
devia receber e julgar por provadas era fama pú-
blica. Pedindo enfim como de sua execução re-
cebimento e cumprimento de justiça meüore ju-
ris modo cum expensis. E assinou. Arrais. Se-
gundo que tudo isto assim e tão cumpridamente se
continha e 'declarava e era conteúdo e declarado
na dita execução que sendo assim feita e assina-
da e dando-se os autos em juizo e assinando-se-
lhe em audiência de 12 dias do mês de Novembro
de 1703 anos, dez dias de dilação depois de rece-
bida citados os procuradores daquelas partes iden-
tro dos quais dera sua prova de testemunhas, com
as quais pessoas aos autos fazendo-se conclusos
ao meu Juizo ordinário daquela vila de São
Francisco Antônio Moreira de Gamboa e sendo-
lhe apresentados e vistos por eles neles por seu
despacho proferiu o seguinte: Recebo a execução
de prescrição vistos os autos documentos e prova
apensa à parte contrária ou confere-lhe parecer,
Vila 31 de Janeiro de 1704. Gamboa. O qual des-
pacho sendo assim dado fora outrossim publica-
do e mandado cumprir em presença dos procura-
dores idas partes como nele se continha em audi-
ência do primeiro dia do mês de Janeiro do dito
ano pelo dito Juiz ordinário do agravava o pro-
curador do autor no auto do processo e se lhe
mandara escrever o seu agravo e dando-se vista
ao autor em mão do seu procurador este viera
com sua cota por escrito dizendo nela que o ex-
cipiente articulava na sua execução e lograva e
possuía a terra da contenda por título de compra
que idiz fizera aos herdeiros de João Ferreira e
não podia usar da chamada prescrição de que se
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queria valer sem apresentar o título de compra
e assim que devia mostrar o título na forma da
lei do Reino e assinou com a qual cota sendo os
autos dados em Juizo e dalndo-se deles vista ao
procurador do réu este também viera com sua
cota por escrito dizendo nela que para o réu tra-
tar de sua execução de prescrição não necessitava
apresentar título algum porque toda a matéria
dela podia provar por testemunhas pelo que idis-
punha a ordenação e alegou com os textos em fine
naqueles lermos não necessitava apresentar o ti-
tulo que se pedia pois sem êle se podia apresentar
a prescrição e assim devia o Reverendo
contrariar-se-lhe parecer pena de lança muito com
custas, arrais com a qual cota sendo os autos daidos
em juizo e fazendo se conclusos ao dito juiz or-
dinário e sendo-lhe apresentados e vistos por êle
nele por seu despacho de 21 de Fevereiro de 704
mandara que contrariasse e aceito sem embargo
da sua cola que não tinha lugar visto a execução
de que se tratava ser de prescrição que conforme
a Lei Regia pelo exeprente alegada se podia pro-
var por testemunhas. Gamboa, o qual despacho
sendo assim dado e publicado pelo dito juiz or-
dinário, Antônio Moreira de Gamboa em audiên-
cia dc 22 dias do dito mês e ano que mandara
se cumprisse e guardasse como nele se continha
em presença dos procuradores destas partes e pelo
procurador do autor lhe fosse pedido vista do dito
despacho que lhe mandou dar e sendo-lhe daido
nos autos viera com seus embargos por escrito
deduzidos por artigos dizendo que o Reveremdo
Padre Luiz Veloso tinha legítimos embargos de
nulidade ao despacho retro e só assim de se re-
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vogar e julgar por nulo dizia pela melhor forma
e via de direito e sendo necessário provaria que
conforme o direito todo o possuidor de má fé não
podia prescrever em tempo algum ainda que fos-
sem passados mais de cem anos em cujos termos
ficou sendo nulo o despacho porque provaria que
para se dizer possuidor de boa fé era necessário
que houvesse título junto e ligítimo e não apre-
sentando o réu embargado o título por que pos-
suia a terra da contenda não podia usar do re-
médio da prescrição, provaria que suposta a pres-
crição se provasse por testemunhas era tão só-
mente para o tempo de «tez, vinte, trinta, qua-
renta e mais anos e não para que faltando o ti-
tulo tivesse vigor o dito tempo porque então se

presumia logo a má fé por cujos fundamentos o
dito despacho se devia julgar por nulo recebendo-
se logo os presentes embargos julgando-se por
provados fama pública pejdindo enfim conclusão
de seus embargos recebimento e cumprimento de
justiça em expensis, Moura, segundo se continha
e declarava e era conteúdo e declarado nos ditos
embargos com os quais sendo os autos dados em
juizo e fazendo-se conclusos ao dito juiz ordiná-
rio que sendo-lhe apresentados e vistos por eles
neles por seu despacho de 14 de Março de 701
anos manjdara que fosse visto as partes sobre os
embargos e assinou em virtude do dito despacho
dando-se vista aos procuradores destas partes e
cada um de per si alegando por parte de seu cons-
tituinte por razões todo o direito de sua justiça
e com o que se deram, alegaram, mostraram,
apontaram e defenderam fazendo-se os autos con-
clusos ao dito Juiz ordinário e sendo-lhe apresen-
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tados e vistos por êle neles proferira por seu des-
pacho que recebia os embargos por sua matéria e
revogando o despacho a folhas 33 verso mandava
que o réu apresentasse o título que se pedia, Vila
2 de Maio de 170-4 anos. Souza. Em virtude deste
despacho dando-se vista ao procurador do réu a
que êle viera por seus embargos por escrito de-
duziidos por artigos dizendo neles que por embar-
gos de nulidade ao despacho retro ou como em
direito melhor nome, lugar haja. afim de se re-
vogar dizia o réu exupiente pela melhor via de
direito e sendo necessário provaria que o Revê-
rendo exeto não movia aquela causa por lhe di-
zer lhe pertencia a terra que o réu possuía mais
do ipie tão somente que a cana dela era obrigada
ao seu engenho como se via da petição a folhas
2 e assim se mostrava não ser aquela causa, sobre
propriedade, mais [do que sobre o excedente da
certidão termos em que provaria que não se tra-
laudo da propriedade da dita terra não tinha
lugar o dizer-se que o réu era possuidor de má
fé pois o autor não movia aquela causa pela dita
terra e assim não impugnando a posse nem o do-
mínio não podia dizer ser o réu possuidor de má
fé mas antes conforme o direito era possuidor ide
boa fé ainda que não mostrasse título pelo largo
tempo que possuía e assim provaria que se em
tal caso, que se trata da propriedade em que o
réu contrariando a causa principal
menção de algum título Então era o que tinha lu-
tgar apresentá-lo e não nos termos presentes que
nem a causa era sobre propriedade nem se tra-
tava sobre a causa principal mais do que somente
da execução de prescrição folhas . Pro-

"——
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varia que conforme a lei do Reino para prova das
execuções de prescrição se não queria escritura

porque bastava provar-se por testemunhas, e sen-
do aquela disposição da lei não podia o juiz or-
dinário revogá-la nem deixar de lhe dar cumpri-
mento porque todo o julgador era obrigado a jul-
gar pelas leis do Reino conformando-se com a sua
disposição posto que entendendo-se o contrário e

procedendo de outra sorte fazia injúria, provaria
que todo o julgador devia emendar no processo,
mal, individualmente mandou por certa disposi-

ção de idireilo que dos presentes era emendar o
réu e assim sendo o despacho embargado profe-
rido contra a lei do Reino devia ser revogado por-
que, aliás, era frustar a disposição da dita lei que
expressamente faltava naquele caso, provaria que
só em tal caso que não houvera a lei expressa sobre
aquele particular então era que tinha lugar as dis-

posições de direito para se apresentar o título de

que se fazia menção quanto mais que o réu exci-

piente na sua execução não fazia menção de título
algum e assim contra todas as disposições se pro-
feriu o despacho embargado pois não fazendo men-

ção de título algum se mandava que se ajuntasse
quando ainda não fizera nem podia ser a isso cons-
trangido pela disposição da lei com que por todas

. as vias se devia revogar o dito despacho revendo-
se e julganclo-se por provados os embargos era fama

pública pedindo enfim conclusão de seus embargos,
recebimento e cumprimento de justiça cum expensis
arrais segundo se continha e declarava e era con--
teúdo e declarado nos ditos embargos que sendo
dados os autos em juizo e fazendo-se conclusos ao
dito Juiz ordinário e sendo-lhe apresentados e vistos

ê
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k.

por êle neles por seu despacho de 16 de Junho de

1704 mandou que dissessem as partes sobre o re-
cebimento dos embargos, as quais dando-se vista em

mão de seus procuradores por virtude do dito des-

pacho e vindo estes cada um de per si com suas im-

pugnações e sustentação ou razões alendo, mostram

do e defendendo todo o direito e justiça de seus

constituintes e com o que disseram, mostraram,
apontaram e defenderam fazendo-se os autos con-

clusos ao dito Juiz ordinário que sendo-lhe apresen-

tados e vistos por êle neles proferira por seu des-

pacho de 21 de Novembro de 1704 que recebia os

embargos retro e os julgava logo por provados por
sua matéria, vistos os autos, pois conforme a Lei

Regia nem o réu em parte era obrigado a juntar ti-

tulo de que não fazia menção como também a ma-

teria de que se tratava se podia provar por teste-
munhas portanto revogando o despacho a folhas

havia por não recebidos os embargos a

folhas 48 verso e mandou-se cumprisse o despacho
a folhas 85 verso. Gamboa, segundo se continha no

dito despacho que sendo assim dado fora publicado

pelo dito juiz em audiência de 21 do dito mês e

ano e logo se agravara para a Relação deste estado

por parte do autor que se lhe mandou escrever e

dando-se vista ao dito juiz para responder, aquele
dissera por escrito que respondia com os autos e eu
mandaria o que fosse servido e dando os autos ao
escrivão deles e continuando aquela vista ao pro-
curador do autor excito êle viera com sua contra-
riedade por escrito reduzida por artigos dizendo
nela que contrariando cum excipiendo dizia o Revê-
rendo Exuto pela melhor forma e via de direito e
sendo necessário provaria que pelos termos de di-

//
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reito uma opinião dos doutores se não podia pres-
crever a presente ação sem serem passados cem

anos termos em que se não podia valer o exupiente

da prescrição porque provaria que na obrigação de

se moerem as canas da terra da contenda era uma

servidão real e diz continua em razão de que só se

usava dela seis ou sete meses no decurso do ano

que comumente botavam a moer os engenhos em

o mês de Agosto e acabavam a moagem em o mês

de Março causa por que ficava sendo discontínua e

não cotidiana em cujos termos para se poder extin-

guir e acabar a dita servidão pela prescrição de-
viam ser passados mais de cem anos ou tantos que

já a memória dos homens a não alcançasse^ além
do que provaria que sendo os bens ou servidão real
da moagem das canas, os bens meramente eclesiás-
ticos, segundo o que constava dos autos a folhas
24 verso, donde insituiu a Condessa de Linhares
a igreja -de Santo Antão por sua herdeira razão
cabal por que não tinha lugar a dita execução por-
que também por esta cabeça deviam ler passados
os ditos cem anos o que se mostrava de direito a
seu tempo provaria que o excepiente alegava pres-
cri ção de 98 anos sendo que era falsa e contra tôcla
a verdade porque caso negado mais de uma vea
foram passados os ditos anos nunca se podia o réu
excepiente se valer porque como por direito se li-
mitasse tempo certo de cem anos para se poder pres-
crever a certidão descontínua e a que tem corria
de hora a hora e momento a momento em que não
estava completo de todo o tempo da lei não tinha
lugar a dita execução por ser matéria odiosa o que
tudo se mosiraria de direito quanto mais que pro-
varia que as terras da contenda não foram e eram
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sempre lavradas de canas porque muitos anos es-
tiveram em capoeiras sem as lavrarem de canas os
próprios possuidores razão por que se mostrava não
se poder prescrever a dita obrigação real porque
devia sempre na dita terra em espaço de cem anos
se lavrada e beneficiada com canas, provaria que
sendo como eram bens meramente eclesiásticos e
sendo obrigação dos compradores daquelas terras do
Gonde c Condessa de Linhares obrigadas da sua
parte a satisfazerem as condições da dita procura-
ção que o excepiente não negava não podiam os pos-
suidores e- lavradores das ditas terras prescrever
por tempo algum porque para assim o poderem fazer
deviam no dito tempo de cem anos fazer sabedor ao
dito Conde, aliás, aos possuidores do dito engenho
que tinham canas para darem a moer e que os ad-
ministradores, senhores e possuidores do dito en-
genho as não queriam moer e satisfazendo os ditos
lavradores da sua parte como dito tinha pedia cem
anos, então era que poderia o excepiente como pos-
suidor da dita terra usar da prescrição centuária
procedendo todos os anos aquela obrigação de o fa-
zerem saber na forma da procuração provaria que
o excepiente confessava no undéssimo artigo de sua
execução e reconhecia serem aquelas canas que la-
vrava obrigadas ao engenho do Conde e que satis-
fazia com dar as canas a qualquer dos engenhos que
se achava fabricado dentro na sesmaria do dito
Conde e constava dos autos a folhas Vov
cuja concessão devia o réu ser condenado porque
provaria que os ditos Condes quando venderam por
seu bastante procurador as terras da contenda com
obrigação de se moer a cana delas no dito seu en-
genho fora somente atendendo a sua utilidade de
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ter muita cana para o dito seu engenho ou para
outro qualquer qwe eles próprios fizessem para si
como deixaca ver na procuração a folhas, provaria
que o dilo Conde não fizera outro algum engenho
e só conservava sempre o seu de Sergipe chamado
o Engenho do Conde de que são Administradores
o Reverendo Reitor do Colégio e seus sucessores de
Santo Antão de Lisboa e só quando tivesse outro
engenho, seu próprio, era que seria o excepiente
relevado dando a cana que fabricasse e lavrasse na
e não bastava feito em terras suas que ao depois fi-
zera venda de muita parte de terra a várias pessoas
e aquelas fabricam alguns engenhos para que os
lavradores deixassem de dar a dita cana que la-
vravam ao dito engenho do Conde e não a outro
algum que se achar nas ditas terras não sendo aque-
ie fabricado e feito pelo dito Conde e seus suces-
sores provaria que todo o possuidor de má fé não
podia prescrever em tempo algum ainda que fossem
passados mais de mil anos e como o excepiente não
mostrasse título legítimo e verdadeiro que encon-
trasse ser a cana, que lavrava na dita terra obri-
gada ao dito engenho de que o Reverendo eulo (sic)
era administrador mais antes confessasse a obriga-
ção real com que foram vendidas as ditas terras
devia sempre ser excluído a dita chamada execução
e condenado na forma de sua condição exeto que o
autor exuto pelos títulos que mostrava tinha pro-
vado a servidão real e obrigação provaria que era
falso e contra os termos de direito dizer o exci-
piente que o procurador podia exceder o mandato
porque o tal não podia mostrar em razão de que o
mandatário não podia exceder às ordens do man-
dante e como os compradores das terras naquele

o

í V
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tempo comprassem com as obrigações da dita pro-
curação ficava afetado aquele alegado maiormente

quando o mesmo excepiente confessava a mesma
obrigação provaria que o Reverendo exeito .muitas

vezes para o seu engenho de que era administrador

por falta de cana e a tinha pedido muitas vez-::
ao excepiente e o mesmo fazia o Reverendo Padre
Manuel de Oliveira antecessor do Reverendo exeito

pedindo a dita cana a todos os lavradores da ilha

Cajaiba e Pioca e outros muitos lavradores da beira-
mar o que tudo era público e notório e de fato ti-
nha feito o dito Reverendo exeito vários requisitos
•ao cxcipiente sobre a falta de cana como constava
dos autos a folhas 11 e 21 com que por todo o so-
bredito a dita execução e carência de ação se não
devia receber e menos julgar por provada a dita exe-
cução era fama pública pedindo enfim a conclusão
de sua contrariedade, recebimento e cumprimento de

justiça melhorj mod jure cum expensis. Moura.
Segundo se continha e declarava ha dita contrarie-
dade do autor exuto que sendo dada em juizo re-
bida se enquanto e dando-se visla ao procurador do
réu excipiente aquele viera com sua réplica por es-
crito de fora deduzida por artigos alegando o cor
teúdo nela e dando-a em juizo com os autos juntan-
do-se a eles e dando-se vista ao procurador do autor
exceto este viera com urna sua cota dizendo nela
por escrito que triplicava por negação e ficasse o
feito era prova cie 20 dias e se assinara dilação e
lugar da prova para as partes a darem e se citara
para correr a dita .dilação, dentro da qual deram
suas testemunhas que judicialmente lhe foram per-
pertundatadas, (sic) escritas e assinadas e Iançan-
do-se as demais provas e dando-se nomee de testemu-
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jihas as vieram com seus embargos de contraditas
com as quais e as inquirições apensas fazendo-se os
autos conclusos ao meu Juiz ordinário Miguel Teles
Barreto e sendo vistos por êle por seu despacho de 25
de Agosto de 1705 proferira que sem embargo dos
embargos de contraditas que não recebia ex-causa
que afinal se haveria respeito havia as inquirições
por abertas e publicadas dissessem as partes afinal.
Barreto. Em virtude do qual despacho que fora pu-
blicado em audiência e jiuntando-se as inquirições
destas partes aos autos e dando-se deles «vista a seus
si sendo-íhe dada nela vieram com suas razões afina!
por escrito alegando, mostrando e defendendo toe!;:
o direito e justiça se seus constituintes e aqui se mos-
trava dos autos fazerem-se conclusos a minha Re-
lação para deferir sobre os agravos atrás ,e sendo-
lhe apresentados e vistos por mim com os do meu
desembargo em Relação neles será o acórdão se-
guinte: acórdão, em relação etc. que agravo e o
agravante pelo primeiro agravado autor dó processo
folhas 137 verso pelo juiz ordinário de Sergipe do
Conde em julgar a execução folhas 72 recebida a
folhas 89 por não provada vistos os autos e como
a dita execução de prescrição se acha legitimamente
provada pelos mesmos revogam sua sentença e hão
por provada a dita execução e assim a julgam e
condenam ao agravado nas custas e ao segundo
agravo se não deferem por não ser necessário. Bahia
de Agosto 6 de 1705. Pacheco. Freire. Morais. O
qual acórdão fora junto aos autos por certidão que
passara o Tabelião João Vanique Leitão daquela vila
de São Francisco e com o que disseram, alegaram,
apontaram, mostraram e defenderam alguns do-
eumentos que ambas as partes juntaram em que fa-
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zia a bem de sua justiça em que neles constava o

conteúdo fazendo-se os autos conclusos ao meu juiz
ordinário André Cavalo de Carvalho que sendo-lhe

apresentados e vistos por êle neles dera a sua sen-

tença do teor seguinte: A execução a folhas 79 re-

cebida pelo despacho a folhas 81 verso. Julgo por
não provada vistos cs autos e como deles consta se-

rem os compradores obrigados e seus sucessores a

curador dos Condes de Linhares Dom Fernando e

sua mulher Dona Felipa, Francisco de Negreiros a

Diniz Brabó e a Luiz Rodrigues cuja procuração
consta cio apenso e outrossim como se mostra da es-

critura de venda aceitarem os ditos compradores os

encargos da procuração como se vê na escritura a

folhas 141 verso da segunda venda que consta do

apenso cuja obrigação era de que assim os ditos com-

pradores corno seus herdeiros e sucessores seriam
obrigados a dar a cana que nas ditas terras hou-
vessem ao engenho de Sergipe que era dos ditos
Condes que pelos lermos de direito podiam os ditos
vendedores por aquele encargo Real na causa que
vendiam cujo encargo aceitaram logo os compra-
dores obrigando-se a não faltarem tanto ao sobre-
dito encargo como ao foro de duas galinhas sen.

que foi imposto para o reconhecimento da obrigação
Real e como outrossim dos mesmos títulos conste se-
ras, então é que se podia prescrever a dita er-
fazerem ao procurador dos vendedores se queria
moer a cana que nas ditas terras houvesse e não a

querendo então as poderiam dar a moer a outro en-
genho qualquer o que não satisfizeram sendo obri-
gados só quando nesta parte cumprirem e não que-
rendo o dito engenho moer as canas daquelas ter-
ras, então é que se podia prescrever a dita ser-
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vidão real e discoatinuar e sendo passado o tempo
imemorial que se quer por direito para se poder
prescrever semelhante obrigação demais que o mes
mo réu exupienle confessa a dita obrigação que-
rendo satisfazer com aquele encargo com dar a cana

a qualquer dos engenhos que estivessem na sesma-
ria dos ditos Condes o que não pode prevalecer pois
o dito encargo e obrigação foi posto somente ao en

genho dos ditos vendedores e como finalmente o réu

não mostra título algum pelo qual encontre os títulos

juntos por parte do exuto em cujos termos se pre-
sume possuir de má fé que pelos termos de direito
não pode prescrever sem que obste os ditos das suas
testemunhas em que se funda serem estas partes
interessadas nas mesmas causas porquanto mando

que o réu exupiente contrariação do reverendo autor

e condeno ao exupiente nas custas da retardada vila,

8 de Fevereiro de 1707 anos. André Cavalo de Car-
valho segundo que tudo isto assim e tao cumprida-
mente se continha e declarava e era conteúdo e de-

clarado na dita sentença que sendo assim dada pelo
dito juiz ordinário outrossím publicada e mandada
se cumprir como nela se continha da qual se agra-
vara no autor do processo com pretexto de se to-

mar conhecimento do agravo quando aqueles autos

fosem à relação se contarem as custas retaradadas

que foram dois mil seiscentos e noventa reis que
recebeu o Bacharel Manuel da Silva Moura pro-
curador do autor de que deu quitação e se mostrava
dos autos dar-se vista ao réu por seu procurador que
sendo-lhe dada neles viera com sua cota por escrito

dizendo nela que o Reverendo autor movia aquela

causa em nome de seu colégio com o pretexto de

que era herdeiro da Condessa de Linhares e para
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esse fim apresentara a certidão a folhas 24 do teor
de uma verba do testamento da dita Condessa e como
da dita certidão não constava que o dito testa
mento não continha outra verba em contrário devia
o Reverendo autor apresentar o teor de todo o dito
testamento para se ver si se derrogou ou nao a
dia verba na instituição da crença (sic) de que cons-
tava a dita certidão e satisfeito protestava por vista
por parte do réu com custas e assinou, com.a qual
cota sendo os autos dados em juizo e dando-se deles
vista ao procurador do autor tão bem viera por sea
coto por escrito dizendo nela que pelo despacho a
folhas 28 se achava satisfeito o novo requerimento
ou escusada a cota com que agora novamente vinha
o réu porque aí havia já o Juiz o Capitão Bernardo
Aranha por satisfeito com a verba do testamento
da Condessa que se achava a folhas 24 verso na-
queles termos ficara passando aquela interlocutor ia
em causa julgada por ser proferido aquele despacho
em 17 de Abril de 1703 do qual não agravara o réu
e assim consentindo no dito despacho já agora se
não podia tornar a ventilar o que se linha decidido
rnzão por que devia o meu juiz mandar que o réu
contrariasse ação de notificação que se lhe fizera até
a primeira pena de lançamento com custas e assi-
nou com a qual cota sendo os autos dados em juizo
e fazendo-se conclusos ao dito juiz ordinário sendo-
lhe apresentados e vistos por eles o seu despacho
de 15 de Abril de 1706 proferira que apresentasse
o Reverendo autor o teor do testamento que se lhe"
pediu na cota do réu e se lhe continuasse vista com
o dito documento na forma que requeria e assinou
o qual despacho sendo assim dado fora outrossim pu-
blicado e mando cumprir à revelia das partes em
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presença de seus procuradores como nele se con-
tinha em audiência de 16 dias do dito mês e ano
e logo na mesma audiência por Inácio Coelho de
Carvalho procurador do autor foi agravo do •dito.

despacho para diante do meu corregedor que se lhe
mandou escrever e fazendo-se-lhe com razões em sua
petição o dito agravo e indo para despachar nele
proferira o seu despacho que junta aos autos es-
tando por agravado tornasse com resposta do juk,
ordinário. São Francisco 19 de Abril de 1706. Prelo.
A qual petição juntando-se aos autos e dando-se
vista ao juiz para responder aquela respondera com
os mesmos autos e indo conclusos ao dito corregedor
Miguel Mauro Preto e sendo-lhe apresentados e
vistos por êle neles proferira o seu despacho se
guinte. É agravado o suplicante pelo Juiz ordinário
desta vila em obrigar que apresente o testamento
da Condessa provendo em seu agravo vistos os autos
de que consta ter-se já ventilado este requerimento
e se haver por satisfeito com verba que se ajuntou
termos em que já se não pode tratar deste incidente
que passou em causa julgada mormente não podendo
o suplicante ser obrigado a mostrar o dito testa-
mento conforme os termos dos autos e disposição
de direito portanto mando que o dito juiz proceda
na causa sem obrigar ao suplicante a mostrar o dito
testamento. São Francisco, 22 de 1706. Preto. O
qual despacho sendo assim dado fora outrossim pu-
blicado e mandado cumprir como nele se continha
e em virtude dele fazendo-se conclusos ao juiz or-
dinário que sendo-lhe apresentados e vistos por êle
neles proferira o seu despacho que em observância
do provimento retro do Doutor ouvidor e provedor
da comarca revogando o seu despacho folhas 154
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mandara que sem embargo do requerimento do réu
lhe fosse vista direitamente para dizer a bem cia
causa e pagasse as custas do agravo, Vila 29 de
Abril de 1706 anos. José de Góis Siqueira. Com o
qual despacho sendo assim dados os autos ao es
crivão deles depois de publicados se mostrava deles
em os 30 dias do mês e ano acima declarado ir o
escrivão e procurador do réu à casa do dito corre-
sredor de seu despacho ou provimento atrás agravar
para a minha relação deste estado porquanto tinha
entreposto outro agravo no auto do processo de não
se julgar a sua e não por provada protestando de
que primeiro se tomasse conhecimento do dito pri-
meiro agravo do processo se lhe mandara escrevei-
• dito seu agravo e dando-se vista ao dito corregedor
«la comarca este viera com sua resposta por escrito
dizendo o conteúdo nela, com a qual dando-se os
autos em juizo ao escrivão deles,, se mostrava jun-
lar-se o traslado de um papel que havia dado Do-
mingos Alvares Cardoso procurador do réu em que
nele deu o conteúdo e dando-se vista dos autos ao
procurador do autor neles viera com sua cota di-
zendo o conteúdo nela com a qual dando-se vista ao
réu em mão de seu procurador aquele viera com seus
embargos deduzidos por artigos dizendo neles por
escrito que por embargos de nulidade a notificação
folhas e de carência de ação eu como em direito
melhor nome e lugar haja dizia o réu Luiz Correia
Ribeiro pela melhor via de direito e se cumprir pro-
varia que posto fizesse o Reverendo autor embar-
gado notificar ao réu embargante para dar a moer
as suas canas de sua fazenda ao engenho que foi
«Ios Condes de Linhares e pagar-lhes os foros que
dizia se lhe deviam contudo ao depois desistiu da
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pretensão dos foros pelo termo folhas 17 termos em
que só ficou correndo a causa sobre a servidão que
intenta sobre a moagem das canas que não tinha
lugar porque provaria que toda a servidão intitulada
por real e refutada por bens de raiz por ser per-
pétua e porque aquela causa se não admitia outra
prova mais que de instrumentos públicos que o Re-
verendo embargado nã© mostrava nem ainda do-
cumento cabal por onde o seu colégio fosse

dos ditos Condes porque o traslado da verba
do testamento folhas 24 não bastava para o caso
presente porquanto provaria que o dito traslado fo-
lhas 24 somente continha uma ou duas verbas do
testamento que se dizia ser da Condessa o que não
tinha validade para o caso de que se tratava, tanto
por ser um traslado tirado cie outro traslado sem
os requisitos necessários em direito por onde não
merecia crédito nem fazia .ao menos prova como por
não declarar ou postar por fé o tabelião que em
todo o testamento não havia outra verba que der-
rogasse as transcritas porque como muitas vezes
acontecia derrogarem-se por umas verbas dos tes-
lamentos as outras interiores caso negado que fosse
válido o dito traslado devia nele haver a dita de-
claração e como aquela faltasse por todas as vias
não merecia crédito o dito traslado folhas 24 mais
quando provaria que por se invocar o dito Revê-
rendo embargado em o seu colégio sucessor dos dilos
Condes exoudo dito testamento era indubitável que
o tinha em seu poder e como o não apresentava re-
surta va por certa evidência que era ou por estar re-
vogada a verba da instituição que continha o dito
traslado folhas 24 ou porque se não visse nem sou-
besse o tempo em que falecera a dita Condessa para
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não constar que nesse tal tempo estava já prescrita
aquela ação em via dos ditos Condes porque para
eles se requeria menos tempo para a prescrição do
que para o colégio do Reverendo embargado assim
enquanto não apresentar o dito testamento carecia
da presente ação, provaria que da própria sorte
não mostrava título que válido fosse por que cons-
tasse serem obrigados por encargo real do engenhe
•los ditos Condes as canas da fazenda do réu em-
bargante porque da escritura que apresentara o Re-
yerendo embargado a folhas 140 por onde o pro-
curador dos ditos Condes venderam a Luiz Rodri-
gues da Mola a ilha da Cajaiba não constava dessa
servidão nem de outra alguma mais do que somente
que vendia com as condições e obrigações decla-
radas na procuração dos ditos Condes e que aquela
era trasladada no fim da escritura que não estava
assim provaria que não estar inseria a dita pro-
curação na escritura se não podia suprir aquela falta
t-om o traslado da procuração do apenso que apre
sentou o Reverendo embargado porque necessária-
mente devia ser incorporada na dita escritura e mais
quando nela devia o vendedor que a dita ilha era
forra e isenta de obrigação e tributo e assim como
«nela se impôs o foro de duas galinhas da própria
sorte se havia de impor a dita servidão real se com
isso fosse vendida. Provaria que sem a outra es-
cri 1 ura do apenso por onde vendeu o dito comprador
Luiz Rodrigues a Diniz Brabo a metade da dita ilha
de direito algum ao dito Reverendo autor por dua^
razões primeira .porque nem ainda naquela escri
tura se não declarava tal servidão mais do que só
mente que vendia com as obrigações com que havia
comprado sem as declarar segundo porque o Revê-

___^^^_
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lendo embargante não era sucessor do segundo com-
prador Diniz Brabo porque provaria que do dito pri-
meiro comprador Luiz Rodrigues passara a outra
metade da dita ilha a João Ferreira e deste a seus
herdeiros e sucessores, um dos quais era o réu em-
foargante e como não fosse sucessor do dito Diniz
Brabo se não deu outra pessoa diversa a quem pas-
sara a outra metade da ilha caso que na dita escri
tura 'do apenso se declarara servidão alguma isso
teria lugar para com os herdeiros do dito Diniz Bra-
bo e não contra o embargante que não era sucessor
e assim por todas as vias nenhuma ação resultaria
contra o réu embargante pela dita escritura .do
apenso e assim provaria que não apresentando o
Reverendo embargado como não apresentava título
por onde verdadeira e integralmente constasse ser
o seu colégio sucessor dos ditos Condes nem outro
título expresso porque constasse ser vendida a ilha
de que se tratava com a servidão da moagem das
canas ao seu engenho também por aquela via carecia
da presente ação porque se não provar de outra
sorte e se reputarem por livres todas as cousas nao
constando da origem de sua obrigação provaria que
caso negado se pudesse suprir aquela falta com a

dita procuração do apenso o que se negava nem
ainda por êle resultava expressa obrigação da dita
moagem ao sobredito engenho mais do que somente
com a generalidade da alternativa para muitos en-
genhos como se articulou na execução do réu a io-
lhas 80 o que aqui se podia tornar a alegar con-
forme o direito e da solução da alternativa era a es-
colha do réu e não do autor e mais quando o Re-
verendo embargado não fundou na sua petição fo-
lhas 2 na condição de que constava a dita procura-
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ção de necessidade de canas e ainda que nela se fun-
dava, nem por isso lhe dava direito algum a dita
procuração. Provaria que outrossim concorria mais
a favor do embargante a. prescrição articulada na
dita execução folhas 190 e na réplica folhas 101 que
aqui oferecia pela qual se extinguia qualquer ação
que pudesse resultar contra o réu o que em tanta
forma tinha lugar que melhor se manifestava pela
certidão folhas 46 que de próximo juntara o Revê-
rendo embargado porque provaria que pela dita Cer
teidão folhas 146, ou aliás, traslado de umas noti-
ficações feitas aos compradores da terra dos ditos
Condes somente constava serem notificados em 9 de
Agosto do ano de 636 e até o ano de 704 em que
aquela ação se pusera em juizo iam 65 anos tempo
bastante para prescrever qualquer ação do colégio
do Reverendo embargado estando sempre a vista e
face do Reverendo embargado e seus antecessores
sem jamais se moerem no dito engenho as canas da
fazenda do dito réu assim e por todas as vias os
presentes embargos se valeriam receber e julgar por
provados julgando-se nele a notificação folhas

era fama pública pedindo recebimento e cum-
primeiro de justicação melhori Judis modo cum ex-
pensis ofero. Barbosa, segundo que tudo isto assim
e tão cumpridamente se continha e declarava e era
conteúdo e declarado nos ditos embargos do réu Que
sendo com eles feitos os autos conclusos ao meu juiz
ordinário daquela vila e sendo-lhe apresentados e
visto por ele nele por seu despacho de 22 de Novem-
bro de 706 proferira que recebia os embargos a par
te os contrariasse se lhe parecesse, o qual despacho
sendo assim dado fora publicado e mandado cum-
prir em virtude do qual despacho dando se vista ao

¦¦¦ ¦ • 
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procurador do autor este viera com sua cota por

razões por escrito dizendo entre elas que apresen-

(asse o réu os títulos unpifundava (sic) a execução

da obrigação real e assim o devia o Juiz mandar e

com aquela cota indo-lhe os autos conclusos e sendo-

lhe apresentados neles mandara por seu despacho

de 16 de Dezembro de 706 que apreseentasse o réu o

título por que possuía a terra da servidão pedida o

que faria em termos de duas audiências que lhe as

sinava e por virtude deste despacho dando-se vista

ao procurador do réu viera aquele com uma razão

por embargos alegando nela o conteúdo e tornando-

se a dar vista ao procurador do autor, também viera

com uma cota alegando o conteúdo nele e com o

que um e outro disseram indo os autos conclusos ao

dito juiz ordinário que sendo-lhe apresentados e

vistos por êle neles por seu despacho de onze de Fe-

vereiro de 1707 proferira que visto como o réu em

seus embargos não fazia menção de título algum e

como aquela causa fosse movida pelo Reverencio au-

tor em dizer o réu que era de servidão lhe nao re-

saltava a obrigação de apresentar título e assim

revogando o despacho retro mandou corresse a causa

seus termos, o qual despacho sendo assim dado e pu

blicado pelo dito juiz ordinário na mesma audiência

fora pedido vista do despacho pelo procurador do

autor que se lhe mandou dar e continuando-se-lhe
nos autos se mostrava em audiência de 14 de Fe-

vereiro do dito ano agravar-se do dito despacho para
a Relação deste Estado do Brasil e se lhe mandou

escrever e dando-se vista ao Juiz para responder,

respondera com os autos ao agravado e que eu man-

classe o que fosse servido e dando-se vista ao pro-

curador do autor este sendo-lhe dado nos autos com
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a sua contrariedade por escrito deduzindo por agra-
vos, dizendo nela que contrariando civel excipiendo
dizia o autor embargado pela melhor forma via de
direito e sendo necessário provaria o que o réu em-
bargante por nenhum dos fundamentos dos seus em-
bargos a folhas 165 se podia eximir de dar a cana
que lavrava na parte da ilha da Cajaiba ao engenhe
do Conde do qual é legítimo senhor e possuidor o
colégio ou Igreja de Santo Antão da cidade de Lisboa
que administrava em nome do dito colégio c igreja
o Reverendo embargado primeira razão por que
provaria que o embargante como possuidor da parte
daquela terra nem podia opor-se contra a institui-
ção do herdeiro que fez a Condessa de Linhares cha-
mando a dita igreja pará a s;ua universal herdeira
dos bens que neste estado linha nem tinha nenhum

.direito para poder ventilar ser ou não válido o dito
testamento, assim erradamente articulara esta ma-
léria quanto mais que provaria que caso negado mais
de uma vez lhe assistira ao réu ação para obrigar a
exibir o dito testamento só bastava a verba do tes-
tamento do qual constava ser a dita igreja instituída
pela Condessa e estando aquela igreja a tantos anos
de posse dos bens que a dita testadora tinha e neste
estado ao embargante, nos termos referidos e pelos
de direito, era que incumbia alegar e provar estar
a dita Igreja preterida mostrando que outrem e não
esta era o legítimo herdeiro e assim por este fim-
damento ficava sendo incível a matéria dos embar-
gos do réu no que reputava a instituição do herdeiro
e verba do testamento a segunda razão por que pro-
varia que tendo o réu confessado a servidão que a
terra da contenda tinha das canas que nela se da-
vam serem obrigadas por encargo real que os ditos
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Condes impuseram aos primeiros compradores por
lhe ser prometido em direito, cuja obrigação era de

que as canas q"e se fizessem e beneficiassem nas

ditas terras se moeriam no seu engenho de Sergipe
hoje da dita igreja cuja confissão se moslra tanto

da execução a folhas 80 verso com os embargos a

folhas 166, ao 10 artigo estava o réu em manifesta

condenação porque provaria que os ditos Condes
obrigaram aquelas canas ao seu engenho de Sergipe

que era o mesmo que hoje existe chamado do Conde

«le que era o embargado adiministrador nem os ditos

Condes fizeram outro algum e àquele era que o réu

devia dar a dita cana visto a sua confissão quanto
mais que provaria que sendo imposta aquela servi-

dão na terra da contenda passara a encargo real

com a mesma propriedade tanto aos primeiros com-

pradores como a seus herdeiros e outro qualquer pos-

suidor porque a causa vendida pelos termos de di-

reito sempre passavam com o mesmo encargo a qual-

quer possuidor o terceiro fundamento porque pro-

varia que sendo a dita obrigação uma servidão Real

e descontínua por muitos fundamentos no presente
• caso se não podia prescrever porque para a presen-

ção de semelhantes bens se requeria tempo imemo-

rial, que era o que excedia a memória dos homens

ou segundo a melhor opinião ede mais de cem anos

cujo tempo ainda não era passado. Caso negado,

aproveitara ao réu a dita prescrição em razão cie

que provaria que sendo o réu possuidor de ma tô

como o confessava.pois reconhecia a obrigação e

hão mostrando títulos que derrogasse os documentos

jurídicos que por parte do embargado se juntaram

e constavam dos autos a folhas 140, 145 e 146 e do

apenso pelo referido e termos de direito nao podia



I
I

í I
í '

1

— 124 —

prescrever. Quanto mais que provaria que para «.
réu não satisfazer a dita obrgiação real caso ne-
gado a não tivera tantas vezes confessado devia
mostrar escritura que a dita Condessa de Linhares
e seus herdeiros fizessem em que se desobrigassem
ou tivessem libertado a dita terra daquele encargo
«em no presente caso pelos termos de direito podia
ser admitido a dar prova de testemunhas porque
aquela isenção se devia provar com escritura pú
blica, visto ser o primeiro contrato celebrado sendo
que o quarto fundamento por que provaria que de-
pois que na dita Igreja do colégio de Santo Antão
sucedeu nos bens da dita Condessa linha muitos in-
tervalos e grande interpolação do tempo por con-
colégios da Bahia e Santo Antão e Casa da Miseóre
colégios da Bahia e Santo Antão e Casa da Miseri-
córdia da mesma cidade da Bahia em aquele tempo
que foram muitos anos entraram pessoas estranhas
a administrar o dito engenho em tanta forma que
chegou a ser rematado e havendo tão justo impedi-
da prescrição, assim também porque provaria que
depois que a dita Igreja e seu reitor entrara paci-
ficamente a administrar o dito engenho a êle enviara
vários procuradores que sucederam uns aos outros,
os quais ignoravam ou a maior parte deles a dita
servidão daquelas terras e aquela ignorância tam-
bém não devia prejudicar ao direito daquela igreja
para cujo efeito implorava, se necessário era, o be-
nefício da restituição de que goza sendo o funda-
mento porque provaria que as terras da contenda
em que agora lavrava o réu muitos anos estiveram
devolutas sem lavouras de cana tanto por estarem
cansadas como pelos possuidores não terem fábrica
e darem em pobreza, como ainda hoje está devoluta



125 —

quasi toda a ilha Cajaiba só o réu e dois outres
lavradores eram os que lavravam uma limitada

parte daquela ilha naqueles termos também se não

podia dar prescrição porque provaria que para se
poder prescrever a ação confessória devia o réu ale-
gar que na terra da contenda no tempo de cem e
mais anos sempre fora toda lavrada pelo réu seus
antecessores porque sendo passado o dito tempo
imemorial então era que com justo título e boa fé
lhe poderá aproveitar a dita prescrição de que já
estava por muitas razões excluído, sexto e último.
Provaria que segundo a obrigação com que foram
vendidas aquelas terras pelo procurador dos Condes
Francisco de Negreiros a obrigação de servidão cias
canas estava da parte dos compradores e possuído-
res a fazerem a saber aos administradores do dito
engenho de Sergipe para que querendo lhes moecem
a cana que lavravam e que sendo aquele contrato
um quasi anfibuta não podia o réu prescrever con-
tra o direito senhor que era o dito colégio, herdeiro
e sucessor da dita Condessa. Provaria que sendo o
réu embargante possuidor da dita terra vendida e
aliada com o foro e obrigação real não podia o réu
ventilar com o direito, senhor a matéria do domínio
direito e para assim o fazer era certo que tinha caído
em comisso por ser aquela a pena imposta pelo dito
Conde como se mostrava da dita sua procuração cio
apens.o cujo gráu e não se julgou no primeiro com-

prador mas também nas finais possuidores da dita
terra como era o réu provaria que sendo os títulos

que o autor apresentara tão antigos ainda que tos-
sem traslados faziam fé que se mostraria de direito
a seu tempo e com maior razão quando com a con-
fissão do réu e não mostrar aquele título algum que
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gizesse a seu favor e juntameute o ter-se perdido e
. queimado as no Ias em que foram feitos e celebrados

os primeiros contratos pela entrada dos inimigos
termos em que devia o réu ser condenado
cana que lavrar e moer no dito engenho condenando-
se na perda e dano que tinha causado com o diver
timento desde o dia da citação até real satisfação,
fama pública, pedindo enfim conclusão de sua con-
trariedade recebimento e cumprimento de Justiça
meliori Júris modo protestara com custas. Moura.
Segundo se continha e declarava e era conteúdo e
declarado na dita.contrariedade do autor embargado
que sendo dada em juízo fora recebida se dêm en-
quanto e dando-se vista ao procurador do réu em-
bargante este viera alegando que sobre a matéria da
contrariedade devia jurar de Calúnia o Reverendo
autor e apresentar documento por que constasse dos
litígios e demandas que articulava nos dez artigos
que dizia trouxera com o colégio da cidade da Bahia
e Misericórdia, e que satisfeito lhe tornasse visto,
com a qual cota sendo dos autos dado vista ao pro
curador do autor embargado este viera também por
sua cota por escrito impugnando o que o réu alegava
a respeito de eternisar a causa e dando os autos
em juizo jurava de Calúnia por termo que se con-
tinuara nos autos em os 20 dias do mês ele Maio de
707 anos em que assinara e com uma outra cota fa-
zendo-se aos autos conclusos ao dito Juiz Ordinário
e sendo-lhe apresentados e vistos por êle neles por
um despacho de 27 de Maio do dito ano proferira
que havia por satisfeito com o juramento de Calúnia
replicasse o réu sem embargo do que mais reque-
do-se-lhe vista ao réu nos autos viera com sua ré-
plica por escrito deduzida por artigos como também

—
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viera o autor embargado com sua tréplica na mesma
forma que uma e outra lhe tora cada qual de per si
recebida enquanto se assinara dilação e lugar de

prova na causa dentro, na qual deram as partes sua;»
testemunhas sendo para isso de antes citados seus

procuradores para os virem jurar que judicialmente
lhe foram perguntadas escritas e assinadas e sendo
acabadas as ditas dilaçôes e provas feitas se lan

çaram depois prova e dando-se vista com as inqui-
rições juntas a cada um de seus procuradores de
per si para arrazoarem afinal, alegando mostrando
e defendendo todo o direito e justiça de seus cons-
tituintes e se ajuntaram por suas parles aos autos
vários documentos de escrituras, escritas de venda
e mais papéis que lhes parecia faziam a bem de sua
justiça em que neles continha o conteúdo com o que
disseram, alegaram., apontaram, mostraram, indo os
autos finalmente conclusos ao dito meu Juiz ordi-
nário da vila de São Francisco de Sergipe do Conde
que sendo-lhe apresentados e vistos por êle neles
dera a sua sentença do teor seguinte: os embargos
a folhas 165 recebidos pelo despacho folhas 188:
julgo agora por não provados vistos os autos con-
trariedade do autor e mais artigos, prova de teste
munhos, títulos e mais documentos e disposição de
direito em tal caso como se mostre ser o colégio de
Santo Antão de Lisboa senhor dos bens da Condessa
de Linhares pela instituição de herdeiro e como ta)
ficasse a dita igreja com a mesma ação que tinha
a dila Condessa por cuja causa sendo vendidas as
terras da ilha da Cajaiba pela dita Condessa e S3U
marido com o foro de duas galinhas e obrigação de
se moerem as canas que lavrassem os compradores
das ditas terras no engenho de Sergipe propriedade
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dos mesmos vendedores cujo encargo como fosse .-.-
ti pulado para o mesmo engenho de Sergipe que un-
da hoje existe o mesmo como se prova pelas tes-
temunhas do autor embargádor a folhas 191 verso,
194 verso e o mesmo réu a não contradiz, neste:; ter-
mos ficou a dita obrigação sendo real e como tal e
certo que o dito encargo passou a qualquer possui-
dor como se mostra da procuração do apenso c chi-
rezas dela que os primeiros compradores aceitaram
e se obrigaram a cumprir termos em que se podia
desvanecer esta obrigação sem que precedesse ex-
presso consentimento dos ditos Condes ou seus 3U-
cessores porque de outra sorte se não podia alterar
o direito de servidão real que está na terra
da contenda nem pode obstar a prescrição porque'
como está cheia principiada na pessoa do réu e este
reconhece e confessa a servidão intentando aplica-
3a a qualquer dos engenhos o que não entra em con-
sideração porque só quando os ditos Condes ou seus
herdeiros e sucessores fabricassem outro engenho e
a este desse o réu as canas como era e com a uti-
li dade do mesmo direito e senhorio satisfaria e riu
de outra sorte maiormente que confessando a obn-
gação fica sendo possuidor de sua fé e como tal não
pode prescrever ainda por tempo imemorial nem os
títulos que de novo apresenta o pode livrar da sua
fé visto a sua confissão e visto serem os ditos ti-
tulos menos legais porque se o seu antecessor João
Ferreira reconhecesse as mesmas obrigações e seu
filho e neto Francisco Ferreira e Miguel Ferreira
confessaram a mesma obrigação e encargo Real
como assim o justifica a testemunha Francisco Fer-
reira e as mais produzidas por parte do autor vem
o réu por todos os fundamentos a ser injusto pous-

- 
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suidor e quando se puder valer da prescrição prin-
ciada por si com o título colorado que a seu favor
agora ajunto esta se desvanesse de todo por dois
fundamentos um de se conhecer e reconhecer a
obrigação por confissão própria, outro porque só

quando se alega tempo imemorial que é o que cor-
rem para se poderem prescrever as certidões Reais
e descontínuas qual é a contenda e como o réu nao

provasse este requisito nem podia já propor pelo
reconhecimento que fez da obrigação fica desvane-
vida a prescrição além do que se prova que nestes
tempos esteve o colégio e igreja de Santo Antão im-

pedida de poder usar do dito seu engenho pelas con-
corrèncias que houver dado este justo impedimento
e ignorância daquela igreja porque ainda que os pa-
dres que no dito engenho assistiram fossem negli-

gentes sempre a igreja tem a restituição de que se
valeu agora portanto e pelo mais que dos autos cons-
ta julgo a fazenda da contenda por obrigada ao en-

genho de Sergipe para que todas as canas que nela
se fabricarem agora e pelo tempo adiante se moam
no dito engenho e assim mais condeno ao réu nas

perdas e danos desde o dia da citação em diante que
se liauidaram na execução em diante e pague o réu
as custas dos autos em que outrossim o condeno,
Vila 16 de Fevereiro de 1708 anos. André Cavalo
de Carvalho a qual sentença sendo asssim dada pelo
dito meu Juiz ordinário da vila de São Francisco de
Sergipe do Conde fora também por êle publicada e
mandada cumprir da qual apelara o réu Luiz Cor-
reia Ribeiro para a Relação deste estado de que se
fizera termo nos autos e fora o autor citado e havido
ern juizo por citado para seguimento e avaliação
e ó mais preparatório da apelação e juntara a cer-
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tidão da citação e logo se louvaram seus procura
dores no Bacharel Pedro Barbosa da Fonseca para
avaliar a causa a quem se dera o juramento dos
Santos Evangelhos em que pusera a mão e prome-
lera fazer assim e com efeito avaliara a dita causa

por ambas as partes em 600$ réis com a qual ava

. liação se assinaram em audiência os 30 dias da lei* 
pelo dito Juiz Ordinário para a dispedição da ape-
lação de que nos autos se fizera termo e sendo tudo

preparado pelo escrivão dos ditos autos Manuel
Marques de Azevedo logo foram trasladadas pelo
dito escrivão que as concertou em forma jurídica e
sendo preparados foram trazidos e apresentados a
esta minha Relação e nela distribuídos pelo ^i 

-

tribuidor delas ao escrivão que esta subscreveu que
os autuou no ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de 1708, aos 28 dias do mês de Abril
do dito ano e por virtude das procurações destas

partes se dera vista a seus procuradores que sendo-
lhes dados neles vieram com suas razões por escrito
alegando, mostrando e defendendo todo o seu di-
reito e justiça e com o que a alegaram, mostraram,
apontaram e defenderam os autos me foram final
mente levados conclusos depois de determinados que
sendo-me apresentados e vistos por mim em Relação
com os do meu desembargo neles se dera a sentença
afinal de cujo teor é o seguinte. Acordam os do de
sembargo de El-Rei Nosso SSenhor, etc. que foi bem
julgado pelo Juiz ordinário da vila de São Francisco
confirmam sua sentença por alguns de seus funda-
men tos e o mais dos autos com declaração que o
apelante será obrigado a moer a cana da sua fa-
zenda no engenho cio Conde tendo o dito engenho
necessidade dela e pague o apelante as custas dos



131

autos. Bahia 23 de Novembro de 1709. Soares. Dou-
tor Mendes. Pugas. A qual sentença sendo assim
dada fora outrossim publicada e mandada cumprir
a revelia das partes como nela se continha em au-
diência do dito dia, mês e ano acima declarado pelo
Doutor João de Pugas de Vasconcelos que logo lhe
disse Diogo Fernandes Roxo Requerente de Causas
e procurador do réu apelante que agravava ordina-
riamente para a casa da suplicação e se lhe mandou
escrever e tornassem a ir conclusos para se ver se

se podia ou não conceder o dito agravo de que se
fizera termo de Publicação e requerimento debaixo,
indo os autos conclusos aos do meu desembargo e

sendo-lhe apresentados e vistos por eles em Relação
neles deram o acórdão seguinte. Acórdão em Re-
lação, etc, não recebem o agravo entreposto para
a casa da suplicação visto não exceder alçada desta
Relação. Bahia 10 de Dezembro de 709. Soares
Doutor Mendes. Melo. Pugas. Doutor Souto Maior.

Souza; e não se continha mais no dito acórdão que
• sendo assim dado fora outrossim publicado e man-

dado cumprir em pública audiência à revelia das

partes pelo Doutor André Leitão de Melo do meu

desembargo e meu desembargador dos agravos e

apelação na minha relação deste estado do Brasil

e Juiz Sumário dela, em o dito mês e ano acima

declarado, que mandou se cumprisse e guardasse
como nela se continha e se mostrava dos autos por

parte do réu apelante pede-se vista do acórdão para
requerer contra êle o que fosse a bem de sua jus-
tiça e sendo-lhe mandado dar pelo Doutor Manuel

de Azevedo Soares Juiz sumário em audiência de 12

do dito mês e ano acima declarado e dando-se em

mão de seu procurador o Bacharel Martioiho Bar-

:m.

y
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bosa de Araújo este dera os autos depois de pas
sado o termo da Lei dizendo por escrito que não
tinha informação e ora por parte do dito autor ape
lado fora pedido sua carta de sentença do processo
para a conservação de seu direito e justiça e a dar
a sua devida execução por bem do que e pelo teor
da qual lhe mandei dar e passar a presente pela qual
mando as justiças declaradas no rosto desta e bem
assim Meirinhos e escrivães da dita vila de São Fran
cisco de Sergipe do Conde a que tocar que sendo-lhe
esta apresentada indo primeiro pelos ditos meus
desembargadores assinada e passada pela minha
chancelaria contando haver primeiro nela pago o
que me dever, a cumprais e me guardeis e façais
muito inteiramente cumprir e guardar como nela se
contém em seu cumprimento, como por mim e os
do meu desembargo é acordado, determinado e sen-
tenciado que o apelante será logo obrigado a moer
a cana da sua fazenda no engenho do Conde tendo
o dito engenho necessidade dela e pague o apelante
as custas dos autos que com o feitio e assinatura
desta fizera soma a quantia de 14$68í réis se-
gundo foram contadas pelo contador delas que as
contou, somou e assinou na forma de seu regimento
que por tudo será o dito réu apelante Luiz Correia
Ribeiro penhorado em tantos de seus bens móveis
que bem valham a dita quantia e não bastando tam-
bém será nos de raiz que uns e outros lhe serão to-
mados, vendidos e arrematados em praça pública a
quem por eles mais der, andando primeiro nela em
pregão os ditos termos e tempos conteúdos e decla-
rados na minha ordenação para do dito seu proee
dido ser o dito autor vencedor e apelado realmente
entregue e pago e satisfeito de tudo o que dito é
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como das mais custas que se fizerem até ser pago
sem quebra nem diminuição alguma ficando logo o
dito réu apelante citado para venda e arrematação e
remissão dos ditos bens penhorados fazendo-se tf:
tudo os autos e termos necessários o que uns e ou-
tros assim cumprireis e ai não façais dada desta ci-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos aos 23
dias do mês de Novembro de 1708 anos e tirada do

processo em os 2 dias do mês de Abril do ano do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1710.
El-Rei ,Nosso Senhor a mandou pelos Doutores Ma
nuel de Azevedo Soares e João de Rugas de Vas-
concelos ambos do seu desembargo e seus desem-
bargadores dos agravos e apelações cíveis e crimes
da Relação deste Estado do Brasil e Juizes na causa
de que se trata; pagou-se de feitio desta carta de
sentença ao todo por parte do Reverendo autor Ape-
lante a cujo requerimento se lhe deu e passou do

processo dos autos, 10$100 réis e da assinatura que
já pagou 1$800 réis que tudo vai carregado na for-
ma das custas atrás declaradas e na chancelaria
pagará o que dever. Francisco de Souza de Me-
nezes a fez escrever e subscrevi. João Fugas de
Vasconcelos. Manuel de Azevedo Soares. João de
Souza. Lugar do selo da Chancelaria. Pagou na

Chancelaria 60 réis. Bahia 11 de Abril de 1710. Fer-
nandes. Certidão. Femlão Rodrigues da Silveira
eescrivão da vara de Alcaide da Vila de São Fran-
cisco de Sergipe do Conde e seu termo certifico que
em cumprimento da sentença atrás e seu despacho
e o requerimento do Reverendo Padre Luiz Veloso,
requeria em sua pessoa a Luiz Correia Ribeiro por
todo o conteúdo na dita sentença para que pagasse
ou nomeasse bens a penhora o qual sendo requerido v?-a a,.;-';'>¦-<•-
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não pagou mas logo disse que ia por o direilo em
juizo em fé de que passe a presente certidão por
mim feita e assinada hoje 22 dias do mês de Julho
de 1710 anos. Fernão Rodrigues da Silveira, declaro
que também o requerí para que desse a cana de sua
fazenda a moer ao dito engenho do Conde em o so-
bredito escrivão o declarei. Silveira. Quitação. Co
mo procurador do colégio de Santo Antão recebi do
Senhor Luiz Correia Ribeiro o conteúdo das custas
desta sentença e de como o recebi dei esta quitação,
hoje 23 de Julho de 1710. Manuel da Silva Moura.
O qual traslado de sentença e certidão e quitação
e eu Antônio da Silveira de Faria Tabelião Pú-
blico do Judicial e notas nesta vila de São Francisco
e seu termo e tabelião nomeado para o lançamento
destes documentos neste tombo o trasladei bem e
fielmente do próprio a que me reporto e com ela este
conferi, concertei, escrevi e assinei com o oficial

' comigo abaixo assinado neste engenho do Conde aos
8 dias do mês de Agosto de 1712 anos. Antônio da
Silveira de Faria. Comigo Tabelião Paulo Moreira
Cunha. Concertado por mim tabelião Antônio da
Silveira de Faria.

Sentença de Força do Colégio de Santo
Antão Contra Manuel de Araújo de Amo
rim sobre a obrigação da cana.

Dom Pedro por graça de Deus, Príncipe de Por-
tugal e dos Algarves daquem e dalém-mar em África,
Senhor de Guiné e da Conquista e Navegação, Co
mércio de Etiópia, Arábia, Pérsia e da índia. Como
Regente e Governador que sou destes Reinos e Se
nhorios de Portugal, etc. A todos os Corregedores,
Ouvidores, Provedores, Juizes, Justiças, Oficiais, e
pessoas dos ditos Reinos e Senhorios a que esta mi-

m
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nha Carta de Sentença for apresentada e o conhe-

cimento dela com direito deva e haja de pertencer
e seu cumprimento e execução se pedir e requerer

a todos em geral e cada um em particular. Saúde.

Faço-vos saber como nesta cidade do Salvador da

Bahia de Todos os Santos em o Juizo da Ouvedoria

Geral do Civel dela perante o meu Desembargador

o Doutor João cie Góis e Araújo Ouvidor geral do

civel por mim com alçada em todo este Estado do

Brasil por quem esta passou e era assinada se tra-

taram e finalmente por mim com êle foram senten-

ciados uns autos de Causa Civel de Ação de uma

petição de força ordenados e processados eníre par-
tes de uma como Autor o Colégio de Santo Antão da

cidade de Lisboa por seu procurador o Reverendo

Padre Manuel de Oliveira da Companhia de Jesus

contra Manuel de Araújo de Amorim réu da outra,

visto sobre e por razão do que ao diante nesta se

fará mais larga, expressa e declarada menção pelos

quais autos e termos deles se mostrava entre as mais

cousas neles conteudas e declaradas fazer petição

por escrito o Autor por seu procurador ao dito meu

ouvidor geral do civel dizendo nela que dizia o Padre

Manuel de Oliveira da Companhia de Jesus Pro

curador do Colégio de Santo Antão de L.sboa ad-

mistrador do engenho que o dito colégio tem no dis-

I rito desta cidade aonde chamam Sergipe do Conde

que foi do Conde de Linhares que a Condessa sua

mulher sendo viva o deixou por sua morte ao dito

seu colégio com todas as suas obrigações e perten-

ças por cujo título está o dito seu colégio de Santo

Antão de Lisboa de posse desde 20, 30, 40 e mais

anos a esta parte a se moer no dito seu engenho

por encargo real a cana de uma fazenda de que ja
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é senhor e possuidor Manuel de Araújo de Amorira
a qual há 7 ou* 8 anos ou o que na verdade for, que
possue a dita fazenda e mais a cana dela no dito
engenho e seu antecessor, de quem a houve, e mais
antecessores sempre moerem a cana da dita fazenda
no dito engenho por encargo real nesta posse esteve
sempre o dito colégio até o presente e sendo as-
sim dela o esbulho o suplicado Manuel de Araújo
de Amorim porquanto levou parte da cana da dita
fazenda nesta presente safra do mês de Agosto para
cá do ano passado de 1679 a moera ao engenho dos
Padres Bentos cujo quantidade de tarefas se liqui-
clara na execução da sentença, privando a êle supli-
cante da sua antiga posse em que estava de moer a
cana da dita fazenda no dito engenho do dito seu
colégio no que ficou cometendo força e esbulho é
força nova e quer ser restituído pedia ao dito meu
ouvidor geral do civel lhe fizesse mercê mandar per-
guntar lestemunhas breve e sumariamente citada a
parte de sua mulher e provado o que baste julga-se
haver o suplicado cometido força e esbulho e res-
tituisse a êle suplicante e a seu colégio a sua antiga
posse com perdas e danos em que outrossim a Con-
dessa que se lhe quitariam na execução da Sentença
que protestava tratar somente de possessório e não
do direito da propriedade e receberia mercê. Se-
gundo se continha na dita petição a qual sendo apre-
sentada ao dito meu Ouvidor Geral do civel e vista
por êle por seu despacho mandara que se distri-
buisse e se perguntassem testemunhas por aquela
petição de força citada à parte e sua mulher. Bahia,
15 de Maio de 1680 em virtude deste despacho se
distribuiu aquela petição ao Tebelião que este sub-
screve e foi citado o réu para ver jurar as teste-
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munhas em virtude de um mandado que para isso

se passou como consta da certidão de Manuel Pi-

nheiro escrivão da freguesia de Sergipe do Conde

que citou ao Réu Manuel de Araújo de Amorim e

tudo se autuou na forma costumada com a procura-
cão do autor, o qual logo apresentou suas teslemu-

nhas que judicialmente lhe foram apresentadas pelo

conteúdo na dita petição de força e feito sumário

se juntou aos autos com o que se fizeram conclusos

ao dito meu ouvidor geral do civel e vistos por êle

por seu despacho mandara que se citasse a mulher

do réu como se mandou no mandado que se passou e

se tornassem a perguntar as testemunhas com que

havia por suprido o erro daquele processo. Bahia,

27 de Julho de 1680, segundo se continha no dito

despacho, o qual sendo assim dado fora publicado

}:elo dito meu ouvidor geral do civel em audiência

pública que a efeitos e partes fazia nos paços da

Relação aos 29 dias do mês de Julho de 1680 anos

à revelia das partes que mandou se cumprisse como

nele se continha de que se fez termo nos auto?, ao

pé do qual declarou o escrivão deles que quando se

lhe apreseentaram as testemunhas do colégio autor

as não queria o dito escrivão tirar sem ser citada

a mulher do réu por se fazer dela menção no man-

dado porém, lhe disseram as mesmas testemunhas

e o feitor-mór do engenho do dito colégio que nao

era o réu casado e por essa razão se perguntaram
as ditas testemunhas assim e deu por fé e sendo

aos 19 dias do mês de Agosto de 1680 anos nesta

cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos e Pa

eos da Relação dela em pública audiência que o dito

meu ouvidor geral do civel a feitos e partes lazia

aí pelo licenciado Bartolomeu de Oliveira advogado



— 138 —

do colégio de Santo Antão fora dito que suposto no
mandado, por onde foi citado réu Manuel de Araujo
de Amorim, se fizesse menção citassem também sua
mulher fora equivocação de quem passou o dito
mandado porquanto o réu não era casado e pelo es-
crivão dos autos ter essa informação tirara as tes-
temunhas como linha postado por fé no fim do ter-
mo da publicação do despacho requerendo tornassem
os autos à conclusão o que visto pelo dito meu ou-
vidor geral do eive! mandara se fizessem conclusos

por bem do que sendo-lhes apresentados e vistos por
eles neles dera o despacho do teor seguinte. Visto
cpie por erro se desse na petição e mandado que

-se passou que se citasse também a mulher do réu por
se entender que era casado e o .não é revogo o meu
despacho retro e mando que os autos tornem à con-
clusão. Bahia, 21 de Agosto de 1680 o qual despacho
sendo assim ciado fora pelo dito meu ouvidor geral
do civel publicado em audiência pública que a feitos
e partes fazia nos paços da Relação aos 22 dias do

mês de Agosto de 1680 anos, à revelia das partes
que mandara se cumprisse em cujo cumprimento os
aulos se me fizeram conclusos e vistos por mim com
o dito meu ouvidor geral do civel nelas ciera a sen-
tença do teor seguinte. Vistos estes autos petição de
força do autor que o réu sendo citado em sua pes
soa não acudiu em Juizo a contestar a inquirição
junta mostra-se por parte do autor ser senhor e pos-
suidor que o engenho de Sergipe do Conde com todas
as obrigações de cana que a êle pertencem desde 20,
30, 40 e mais anos a esta parte, no qual se moeu
sempre a cana da fazenda do réu por encargo real
e o mesmo fizeram aos antecessores do réu dando a
moer no dito engenho e sendo no mês de Agosto do

«rs '
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ano passado o réu tirou parte da cana da dita ta-

zenda e a levou a moer no engenho dos Religiosos

do Patriarca São Bento em os meses seguintes esbu-

lhando ao autor da sua quasi posse o que tudo visto

e o mais dos autos, disposição de direito, como por

parte do autor se prova a quasi posse da servidão

das ditas canas da fazenda do réu, se moerem no

engenho do autor e o espólio que o réu prometeu
negando-lhè a safra do ano passado que acabou nes-

te, tirando algumas tarefas de canas que deu a moer

nó engenho dos religiosos de São Bento, julgo co

meter o réu força e esbulho e o condeno que resti-

tua ao autor a sua quasi posse com as perda e danos

que se liquidarem na execução desta sentença e nas

custas dos autos e reserva ao réu o seu direito se

entender que o tem na propriedade. Bahia 27 de

Agosto de 1680. A qual minha sentença sendo assim

por mim dada fora pelo dito meu ouvidor geral do ei-

vel publicada em audiência pública que a feitos e

partes- fazia nos paços da Relação aos 29 dias do mes

de Agosto de 1680 anos à revela das partes que man-

dará se cumprisse e por o autor por seu procurador

pedir sua Carta de Sentença do processo se lhe pas-
sou a presente que sendo pelo dito meu ouvidor geral
do civel assinada e passada pela minha Chancelaria
mando se cumpra e guarde como nela se contem e

em seu cumprimento julgo cometer o réu força e

esbulho e o condeno restitua ao autor a sua quasi

posse com as perdas e danos que se liquidarem na

execução desta sentença e «as custas dos autos e

reservo ao réu seu direito se entender que o lem

na propriedade como por mim com o dito meu ouvi-

dor geral do civel está julgado, determinado e sen

tenciado e mando a qualquer oficial de justiça des-
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ta cidade e seu termo, cada um em seu limite a
quem esta for apresentada indo pedido meu ouvidor
geral do civel assinada e passada pela minha chan
ceiaria como fica dito com ela requeirais ao réu por
todo o declarado nesta minha carta de sentença e
que pague as custas ao autor por seu procurador
as que nos autos se fizeram em que outrossim está
condenado que com o f ei lio e assinatura desta fi
feram soma e quantia de mil trezentos e trinta e
dois segundo foram contadas pelo contador delas que
as contou e somou na forma de seu regimento e bem
assim pagará mais o dito réu condenado o que nas
costas desta se achar escrito pelo escrivão da minha
chancelaria do que se montar de dízima e sendo por
tudo requerido e não pagando será penhorado em
tantos de seus bens móveis que bem valham a dita
quantia e não os tendo ou não bastando o será nos
de raiz que uns e outros lhe serão tomados,, vendi
dos e arrematados na praça pública desta dita ei-
dade andando primeiro nela em pregão os dias e
tempos conteúdos na ordenação a quem por eles
mais der ficando logo citado para a venda, arrema
tacão e remissão deles para no seu procedido ser o
autor por seu procurador pago de todo o que dito é
e com todas as custas que na execução desta se
fizerem, cumpri-o assim, e ai não façais dada e pas-
sada do processo aos 7 dias do mês de Setembro de
1680. O Príncipe Nosso Senhor o mandou pelo Dou-
tor João de Góis e Araújo do seu Desembargo de-
sembargador e ouvidor geral do civel com alçada em
todo este estado do Brasil, etc. Martim de Sá Souto
Maior a fez por Paschoal Teixeira Pinto escrivão
dos autos donde esta mandou que a subscrevesse de
que se pagou de feitio ao todo quatrocentos e vinte

~d^-±g^f-zry-
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réis e de assinatura dela cem réis que tudo já vai
carregado na soma das custas atrás declaradas eu
paschoal Teixeira Pinto escrivão o subscrevi. João
de Góis e Araújo Castelerio de Araújo. Lugar do
selo. Pagou na chancelaria a dízima das custas e
selo duzentos e três réis. Bahia, 19 de Setembro de
1680. Souza. O qual traslado de sentença de força
eu Antônio da Silveira de Faria tabelião público do

judicial e notas nesta vila de São Francisco de Ser

gipe do Conde e seu termo tabelião nomeado para
o Lançamento destes títulos neste tombo a trasladei
bem e fielmente da própria a que me reporto e com
ela este conferi, concertei, escrevi e assinei com o
oficial comigo abaixo assinado neste engenho do

Conde aos 8 dias do mês de Agosto de 1712 anos.
Antônio da Silveira de Faria. Comigo Tabelião
Paulo Moreira da Cunha. Concertado por mim ta-
belião Antônio da Silveira de Faria.

Escritura que fizeram o Padre Reitor
do Colégio da Rahia e o de Santo Antão de

Lisboa a João de Souza Pereira.
Diz o Padre Luiz Veloso religioso da Compa-

nhia de Jesus e procurador do Colégio de Santo
Antão da cidade de Lisboa que para bem de sua

Justiça lhe é necessário o traslado de uma escri-
tura que fizeram o Padre Reitor do colégio desta ei-
dade e o de Santo Antão a João de Souza cuja es-
cri tura está nas notas do ofício que de presente serve
o Tabelião Luiz Correia de Magalhães e porque nao

pode tirar sem despacho, pede a Vossa Mercê lhe

faça mercê mandar dar o dito traslado em pública
forma em modo que faça fé e receberá mercê. Des-

pacho. Como pede. Certidão. Luiz Correia de Ma-

galhães, Tabelião Público do Judicial e notas nesta
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cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos e seus
termos certifico que em meu poder e cartório eslá
um livro de Notas que serviu com o tabelião que foi
nesta cidade Francisco do Couto Barreto o qual li-
vro começou em os 26 dias do mês de Fevereiro do
ano de 1660 anos e acabou aos 17 dias do mês de
Janeiro do dito ano em o qual a folhas 69 verso
está a escritura de que a petição faz menção da qual
o teor do verbo ad verbum é o seguinte: Escritura
de venda que fazem os colégios desta cidade e o de
Santo Antão de Lisboa a João de Souza Pereira.
Saibam quantos este público instrumento de Carta
de venda, quitação e obrigação virem que no ano
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1670
anos, aos dez dias do mês de Abril do dito ano ria
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos dentro
no colégio da Companhia de Jesus desta cidade na
casa da hospedaria dele estando aí presentes partes
a saber: de uma como vendedores o Reverendo Pa-
dre Francisco Ribeiro Reitor deste dito colégio em
seu nome e dos mais Padres deles presentes e fu-
turos e como procurador do Reverendo Padre Bal-
tazar de Siqueira Provincial desta Província do
Brasil em virtude de uma procuração que lhe ou-
torgou de sua letra final que dou fé ser verdadeira
que era lançada nos traslados que desta se derem e
está lançada no livro antecedente a este a folhas 161
e em nome e como procurador bastante do Reveren-
do Padre Bento de Siqueira Provincial da Província
do Alentejo da mesma Companhia de Jesus e do Re-
verendo Padre Inácio Mascarenhas Reitor do cole
gio de Santo Antão da cidade de Lisboa como lesta-
menteiros e administradores dos bens que a Condes-
sa de Linhares Dona Felipa de Sá deixou à Igreja

üi
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do dito colégio de Santo Antão em virtude de uma

procuração que lhe outorgaram na cidade de Lisboa

nas notas do tabelião Domingos de Barros e outros

sim eslava presente o Reverendo Padre Agostinho

Louzada da Companhia de Jesus Residente neste co

légio também como procurador dos ditos Reveren

dos Padres Provincial da Alentejo e Reitor do dito
colégio de Santo Antão dá cidade de Lisboa como

testamenteiros e administradores dos bens que a

Condessa de Linhares Dona Felipa de Sá deixou à

igreja do dito Colégio de Santo Antão em virtude de

uma procuração que lhe' outorgaram na cidade de

Lisboa nas notas do tabelião Domingos de Barros e

outrossim estava presente o Reverendo Padre Agos-

tinho Louzada da Companhia de Jesus Residente

neste colégio, também como procurador dos ditos

Reverendos Padres Provincial do Alentejo e Reitor
do dito colégio de Santo Antão representando a pes-
soa do Reverendo Padre Felipe Francisco da mesma

Companhia, em virtude da mesma procuração ulti-

mamente repetida que irá trasladada nos traslados
' 

que desta se derem e está lançada no livro antece-

dente a este a folhas 81 verso e da outra estava

outrossim -presente como comprador João de Souza

Pereira morador em Sergipe do Conde termo desta

cidade, todos pessoas que reconheço pelos próprios
nomeados e logo pelos ditos Reverendos Padres Rei-
tor Francisco Ribeiro e Agostinho Louzada nos no-

mes que' representam foi dito em minha presença e

das testemunhas ao diante nomeadas que os ditos dois

colégios eram de presente Senhores e possuidores
do engenho e fazendas e mais anexas e pertenças
de Sergipe do Conde que foi da dita Condessa de

Linhares Dona Felipa dé Sá e tudo possuíam com
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posse e domínio igual, indivisível em razão dos con-

certos que haviam celebrado a saber os ditos colégios

um com o outro na conformidade de uma escritura

que outorgaram na dita cidade de Lisboa nas notas

do dito tabelião Domingos de Barros aos 29 dias do

mês de Abril de 1655, em a qual se convieram que

sendo necessário venderiam algumas terras e fazen-

das para comporem e satisfazerem as quantias em

que se concertassem com a Misericórdia desta ci-

dade a qual irá trasladada nos traslados que desta se

derem que está no mesmo livro antecedente a este a

folhas 158 e do concerto ambos os ditos colégios ce-

lebram com a dita Santa Casa da Misericórdia desta

cidade e herdeiros do Padre Gonçalves de MaMtos e

Maria da Guerra em razão da arrematação que se

lhe fez na Praça Pública desta cidade do dito en-

genho fazenda e mais pertenças de que fizeram es-

crítura nas notas de mim tabelião aos 13 dias do

mês de Outubro do ano passado de 1659 no dito b-

vro antecedente a este a folhas 72 verso e com tais

senhores e possuidores do que dito é lhes pertence

jure domini quasi um depaço de terra de cabeceiras

que até agora trouxe de arrendamento o comprador
sito em Sergipe do Conde que parte pela banda do

norte com o rio Sergimirim e da banda do sul com

Baltazar Moreira e pela banda de Leste com o ca-

pitão Francisco Gil de Araújo e pela banda do Oeste

com terra que trás de arrendamento Maria Antunes

e assim mais uns sobejos de terra sitos no dito Ser-

gipe do Conde que partem do Norte com o dito Ca-

pitão Francisco e da banda do Este com a fazenda

de Baltazar Moreira e pela parte do Leste com o

mar e porto donde morou Domingos Pereira pai dele

comprador e pelas mais confrontações com quem po -
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direito uma e outra cousa deve haja de partir que

disseram ser tudo dos ditos colégios, forro e isento,

livre e desembargado sem foro nem tributo algum,

o qual pedaço de terra de cabeceiras e sobejos acima

e alrás nomeados e confrontados assim e da maneira

que tudo está êle comprador de presente posse com

todas suas entradas e saídas, serventias; logradou-

ros e possessões e melhor seu direito poder ser dis-

seram eles ditos Padres nos nomes que representam

que vendiam e outorgavam de venda de hoje para
todo o sempre ao dito João de Souza Pereira para
êle e seus herdeiros e sucessores e por preço e quan-
tia a saber o pedaço de terra de cabeceiras de 150?

réis e os sobejos de quatrocentos e cinqüenta mil reis

que ambos os partidos fazem soma de 600$ réis^ de

que logo o comprador deu e pagou e entregou a eles

padres vendedores perante mim tabelião e teste-

manhas quatrocentos mil réis em dinheiro de con-

tado em moedas correntes deste reino e conquistas

que eles padres contaram e receberam e disseram

haver a dita quantia sem falta alguma de que lhe

dão quitação e a seus bens e herdeiros de hoje para
sempre e os duzentos mil réis restantes se obriga c.e

comprador dor e pagar a eles vendedores por todo

o mês de Maio do ano que agora vem de 1671 em

dinheiro de contado sem a isso alegar duvida ai-

guma, com o que eles padres se dão por contentes

e logo nos nomes que representam disseram que ti-

ravam, demitiam e renunciavam dos ditos colemos

todo o direito, ação e pretensão, senhorio, poder e

útil domínio que tem nas ditas cabeceiras e sobejos

e tudo põem, cedem e trespassam nele comprado!

para que o haja logre e possua pacificamente sem

contradição de pessoa como cousa sua própria com-
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prada com o seu dinheiro que por virtude desta es

critura lhe fica pertencendo pela qual lhe concede

poder e faculdade para que por ela somente sem
outra autoridade de justiça possa tomar e tome posse
de tudo e quer a tome quer não desde logo lha hão

por dada e nele comprador por incorporada pela
cláusula constitute e prometem e se obrigam do
sempre e em todo o tempo do mundo lhe fazerem
tudo bom e o livrarem e defenderem de quem a sua

possessão alguma dúvida, demanda ou embargo lhe

ponham e a tudo se darão os ditos dois colégios,
em especial o desta cidade por autores defensores à
.sua própria custa despesa até tudo ser findo e aca
bado êle comprador e seus sucessores postos em pas
com todas as custas e despesas perdas e danos que
receberem c nunca virão a esta venda com dúvidas,
demandas nem embargos de nenhuma qualidade que
.seja porque vindo com eles não serão ouvidos os
ditos colégios sem primeiro e com efeito deposita-
rem em mão e poder dele comprador ou de seu pro-
curador o herdeiro iodo o preço desta venda tendo
o já recebido como também cie comprador pondo dú-
vida ao pagamento de duzentos mil réis a que fica
obrigado não será ouvido sem primeiro e com efeito
os depositar em mão e poder deles Padres ou do
Procurador dos ditos colégios que seus e outros po-
derão receber como cousa própria sem ser necessá-
rio dar fiança nem fazer outra alguma obrigação e
enquanto não fizerem os ditos depósitos lhe será de-
negada toda a audiência, ação e remédio de di-
reito e para se escusarem de o fazer não haverão
provisão de Sua Majestade nem de quem seu podo1
tenham e havendo-a ou sendo-lhe concedida desde
logo a renunciam e dela não usarão posto que deste
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instrumento e cláusula nela se faça expressa men-
ção esta cláusula depositaria pus eu tabelião
nesta escritura de pedimenlo e consentimento deles
partes e por dizerem que baixo dela estavam con-
tratados e querem que se cumpra na forma da lei
do dito Senhor e que passe aos sucessores de uns
e outros e haja lugar em todas as instâncias e suee
dendo que em algum tempo se mande por final sen-
lença que êle comprador abra mão do que por esta
escritura se lhe vende nunca será desapossado sem
com efeito ser restituído ao preço desta venda e a
estimação das benfeitorias e melhoramentos que es
tiverem feitos e melhorados que tudo será líquido
pelo simples juramento dele comprador ou de quem
lhe suceder sem ser necessário outra averiguação
de direito e pelo dito comprador foi dito que aceita
a escritura como nela se contém o dito pedaço de
terra de cabeceiras e sobejos pelo dito preço sem
mais nunca se poder arrepender e se obriga a pagar
a eles padres os duzentos mil réis que de resto lhes
fica devendo com toda a pontualidade sem a isso
pôr dúvida alguma e uns e outros responderão pelo
aqui declarado nesta cidade perante os juizes ordi-
nários dela ou do ouvidor geral do cível da Relação
deste estado para o que renunciam juizes de seu
foro, terra e lugar donde viveram e morarem férias
gerais, especiais e tudo o mais que em seu favor
seja que de nada -usarão a cujo cumprimento eles
padres obrigam os bens e rendas dos ditos colégios
e êle comprador os seus móveis e de raiz havidos e
por haver e o melhor parado deles e sendo necessá-
n"o mandarão eles Padres vir confirmação desta
venda do Colégio de Santo Antão de Lisboa e em
testemunho de verdade assim outorgaram e manda-
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ram fazer esta escritura nesta nota em que assina
ram e dela dar os traslados necessários que pediram.
e aceitaram eu tabelião aceito por quem tocar au-
sente como pessoa pública, estipulante e aceitante
sendo testemunhas presentes o Licenciado Antônio
Godinho de Souza e Gaspar de Souza e André Lopes
todos estudantes residentes e moradores nesta ci-
dade que assinaram com ás partes eu Francisco do
Couto Barreto tabelião o escrevi e declaram que o
pedaço de terra de cabeceiras tem de largo duzentos
e cinqüenta braças de largo e o comprimento chega
às águas vertentes da serra da Aldeia velha e ou-
trossim declararam que os sobejos são todos os que
se acham em toda a fazenda que foi do pai e avô
do comprador e a cana que neles houver fica obri-
gada ao engenho de Sergipe do Conde como o é a
mais fazenda e com estas declarações outorgaram
sendo testemunhas os ditos, dito tabelião o escrevi.
João-de Souza Pereira. Francisco Ribeiro. Agosti
nho Louzada. Gaspar de Souza. André Lopes Ulhoa.
Antônio Godinho de Souza. Traslado das procura-
ções de que na escritura atrás se faz menção. Sai-
bam quantos este instrumento de procuração virem

. que no ano cio nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de 1655 em 21 dias do mês de Maio na ci-
dade de Lisboa na casa professa de São Roque da
Companhia de Jesus estando aí presente o muito Re-
verendo Padre Bento de Siqueira da mesma Compa-
nhia Provincial da Província do Alentejo e o Re-
verendo Padre Inácio de Mascarenhas Reitor do eo-
légio de Santo Antão desta cidade da mesma com-
panhia, ambos em nome e como testamenteiros da
Condessa de Linhares Dona Felipa de Sá, que Deus
tem, e como administradores dos bens que a dita
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Condensa deixou à igreja do dito Colégio de Santo
Antão por eles foi dito a mim tabelião perante as
testemunhas ao diante nomeadas que por este pú-
blico instrumento no melhor modo, via, forma que
em direito haja lugar fazia, ordenava por seu certos
procuradores abundosos e em todos bastantes ao Re
verendo Padre Provincial da Companhia de Jesus
da Província do Brasil e ao Reverendo Padre Reitor
do colégio da Bahia que ao presente e ao diante fo-
rem e ao Padre Felipe Franco da mesma companhia
residente no colégio da cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos ou a quem seu ofício servir aos
quais disseram que davam e outorgavam todos os
poderes em direito necessários para que por eles
outorgantes e em seus nomes e como eles em pessoa
parecer com o Provedor e irmão da Santa Casa
possam os ditos seus procuradores cumprir e concer-
tar no melhor modo e maneira que julgarem e lhes
parecem com o Provedor e irmãos da Santa Casa
da. Misericórdia da dita cidade da Bahia e com «
pobres e órfãos da mesma cidade sobre qualquer di-
reito e .ação que tenham na terça dos bens que fi-
curam por morte do Governador Mendo de Sá con-
forme seu testamento outorgando do dito concerto e
composição e escritura pública com as cláusulas, con-
dições e obrigações necessárias para sua firmeza e
segurança tanto na substância do contrato e com-
posição como no modo dos pagamentos da quantia a
que em razão se obrigarem, obrigando ao cumpri-
mento e pagamento da parte que tocar à igreja do
dito Colégio de Santo Antão o engenho de Sergipe
do Conde sito no limite da cidade na Bahia e assi
liando em seus nomes onde .necessário for e pro-
meteram e se obrigaram de haver por bom para
«empre tudo o que pelos ditos seus procuradores fôr
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feito neste particular e em testemunho de verdade
as.iim outorgaram e pediram se fizesse este instru-
i*ento nesta nota e que dele se dessem os traslados
necessários que aceitaram e eu tabelião o aceito em
nome de quem tocar ausente como pessoa pública,
estipulante e aceitante, testemunhas que foram pre-
sentes Jerônimo da Fonseca e Antônio de Oliveira
moradores nesta cidade e eu tabelião conheço ao dit
Padre Provincial e Padre Reitor que assinaram na
nota com as testemunhas e outorgaram esta em .5
dias do mês de Junho do dito ano no dito Colégio
de Santo Antão. Domingos de Barros tabelião o es
creví. Eu Domingos de Barros Tabelião Público de
Notas por El-Rei Nosso Senhor da cidade de Lisboa
e seu termo este instrumento no meu Livro de Notas
tomei e elêle a que me reporto trasladei, concertei
e assinei de meu público sinal. Público, em teste-
munho de verdade Domingos de Barros. O Doutor
Afonso Soares da Fonseca Cavaleiro professor d;
Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majesta.'
ouvidor geral do cível com alçada neste estado do
Brasil Juiz das justificações nele, etc, aos que esta
minha certidão de justificação virem faço saber que
a mim me constou por fé do escrivão do Juizo ele
meu cargo, que esta subscreveu, ser a letra da pro
ouração e sinais públicos e razo de Domingos ele
Barros que atualmente está servindo de Tabelião
Público do Judicial e Notas pelo que o hei por jus-
tificado, reconhecido e verdadeiro e se lhe deve dar
inteira fé e crédito em juizo e fora dele onde apre
sentado for em fé de que mandei passar a presente
por mim somente assinada dada nesta cidade do Sal
vador aos 26 dias do mês de Setembro de 1659 anos.
Pagou desta quarenta réis e de assinar quarenta
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réis e eu João Teixeira de Mendonça a fiz escrever

e subscrevi. Doutor Afonso Soares da Fonseca. Pro
curação que faz Gregório de Matos e sua mulher
Maria da Guerra. Saibam quantos este Público ins-
trumento de poder e Procuração bastante virem que
no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de 1659 anos, aos dois dias do mês de Outubro do
dito ano nesta cidade do Salvador da Bahia de Todos
Santos e pousadas de Gregório de Maios onde eu ta-
belião fui e sendo lá apareceram presentes a este
outorgante a'saber: o dito Gregório de Matos e bem
assim sua mulher Maria da Guerra moradores nesta
cidade, pessoas de mim tabelião reconhecidas e logo

por eles, ambos juntos e cada um por si em solidum
íoi dito a mim tabelião diante a.s testemunhas ao di
ante escritas que eles os há por bem deste Público
instrumento no melhor modo, via, forma e maneira

que eles o devem podem ser e por direito mais valer
faziam e ordenavam como de feito logo fizeram e

ordenaram por seus certos e em todos bastantes

procuradores, a saber: nesta cidade da Baía a seu
filho o Padre Euzébio de Matos Religioso da Com

panhia de Jesus e administrador que será deste pre-
sente-instrumento ao qualdisseram que davam, ee
d iam e trespassavam todos seus livres e cumpridos

pocleres, mandados especiais e gerais quem bastan-
tes de direito se requer, para que por eles consi i-

tuintes e em seus nomes e como eles próprios em

suas pessoas possa o dito seu procurador nesta dita
cidade e sua Capitania como em todo o estado do

Brasil onde com este se achar e necessário lhe fôr,

cobrar e arrecadar e as suas mãos haver lôdas as

suas dívidas, dinheiro ouro e prata, açúcares, es-

cravos e fazendas de qualquer qualidade e sustância
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que seja, cousas outras que suas forem e lhe per-
tencerem por qualquer título ou razão que seja es-
tando a contas seus devedores pessoas outras vence-
Ias e acabadas liquidando restos e alcances e de
tudo quanto receber poderá dar quitações públicas e
razas da maneira que pedidas forem e obstantes e
embargantes que logo todo ou parte dele dar e pagar
não quizerem os poderá mandar citar e demandar
e levar a juizo onde e perante quem o conhecimento
do caso ou casos com direito deva e haja cie perten-
cer e ir contra eles e cada um deles livres contestar
ações, propor libelos, petições, razões, oferecer e os
das partes contrariar, alegando, mostrando e defen-
dendo todo o seu direito e justiça assim nos audi-
tórios seculares como eclesiásticos e em todas as
suas causas movidas e por mover em que forem réus
ou autores ouvindo sentenças ou ciesembargos e nas
dadas a seu favor consentir e fazê-las tirar do pro-
cesso a dá-las a sua devida execução e das contra-
rias apelar, agravar, ter, seguir e renunciar até mór
alçada e final sentença do Supremo Senado fazendo
protestos pedimentos, embargos, sequestros, lanços,
penhoras e remates de bens lançando neles com li-
cença da justiça das quais e de seus ministros po-
derào tirar instrumentos e agravos, cartas lestemu-
nhaveis pondo suspeições a Iodos os julgadores e
mais oficiais de justiça que suspeitos lhes forem e
por tais os recusar e neles tornar a consentir ou
em outros se louvar e na alma deles constituintes
poderá jurar juromentos de calúnia e sisório viri-
cate disenta ou outro qualquer lícito e honesto jura-
mento que lhe com direito fôr dado em a parte ad-
versa o deixar e fazer dar e se cumprir assinando
por eles constituintes em todos os termos e assentos
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necessários e a suas cartas e avisos cumprir e guar-
dar e outrossim dão poderes ao dito seu procurador
e filho para fazer todos e quaisquer conchavos, qui
tos, esperas e transações e amigáveis composições,
dar e doar, trocar e escambar e principalmente em
especial para fazer o concerto e composição com os
padres da Companhia de Jesus e com a Santa Casa
de Misericórdia desta cidade sobre o engenho de
Sergipe do Conde com os quais estão havidos e con-
certados e em juizes contadores, alvidrios e ai vidra-
dores e terceiros partidores homens bons se louvar
com poderes de estabelecer os procuradores que qui-
ser com estes ou limitados poderes e torná-los a re-
vogar ficando esta sempre firme e valiosa em todo
o que dito é e acerca dele nascer e depender farão
e dirão como êle constituinte fizer e disser como se
èle presente fora com toda a sua livre e geral ad
ministração e resolução para suas pessoas lôda a
nova e velha citação sob obrigação que todo o dito
feito e alegado, procurado e recebido para o dito
seu procurador e estabelecidos de o haver por bom,
bem feito, firme e valioso deste dia para todo o sem
pre e de serem relevdos do encargo da satisfação
que o dito em tal caso quer e outorga sob obrigação
de suas pessoas e bens que para êle obrigam,e em
fé e testemunho de verdade assim outorgaram ser^
feito este instrumento nesta nota em que assinaram,
pediram, aceitaram e dela dar os traslados neces-
sários sendo testemunhas presentes Manuel Pereira
e João Gonçalves e pelo dito Gregorio de Matos es-
tar aleijado das mãos e não poder escrever e outros
sim pela dita Maria da Guerra não saber escrever
assinou por eles e a seu rogo seu filho Pedro de
Matos e todos assinaram e eu Antônio Cardoso dá
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Silva tabelião que o escrevi assino a rogo de meu
pai Gregório de Matos e de minha mãe Maria da
Guerra. Pedro de Matos. Manuel Pereira. João
Gonçalves. 0 qual instrumento de procuração eu An-
tônio Cardoso da Silva tabelião público- do judicial
e notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos e seus termos por Sua Majestade, que Deus
Guarde, em meu livro de Notas a tomei e dele a que
me reporto este traslado passei e subscrevi e assi-
nei de meu público sinal seguinte. Público. Em tes-
temunho de verdade. Antônio Cardoso da Silva.
Procuração que faz Margarida da Guerra e seu ma-
rido o Alferes Manuel Botelho Carvalho. Saibam
quantos este público instrumento de poder e pro
curação bastante virem que no ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1659 anos aos 2
dias do mês de Outubro do dito ano nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e pousadas da
Gregório de Matos aonde eu Tabelião fui e sendo
lá apareceu presente a este outorgante Margarida
dá Guerra mulher do Alferes Manuel Botelho Car-
neiro moradores nesta dita cidade pessoas de mim
tabelião diante as testemunhas adiante escritas que
ela era por bem deste público instrumento no me-
lhor modo, forma, via e maneira que ela o deve e
pode ter que por o direito mais valer fazia, ordenava
como com efeito logo o fez e ordenou por seus certos
e em todos bastantes procuradores, a saber: nesta
cidade da Bahia a seu marido o Alferes Manuel Bo-
telho Carneiro o administrador que será deste pre-
sente instrumento ao qual disse que dava, cedia e
trespassava lodo o seu livre e cumprido poder, man-
dado especial e geral quão bastante de direito se re-
quer para que por ela constituinte, em seu nome
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e como ela própria em pessoa possa o dito seu ma-
rido e procurador nesta dita cidade e sua Capitania

como em lodo o estado do Brasil ou onde com esta
as suas mãos haver todas as suas dívidas, dinheiro,

ouro, prata, açúcares, escravos, fazendas de qual

quer qualidade e substância que seja cousas outras

que mais forem e lhe pertencerem por qualquer ti-
tulo ou razão que seja estando a contas com seus
devedores e pessoas outras sem selas e acabadas
liquidando restos e alcances e de tudo quanto rece-
berem poderão dar quitações públicas e razas e na

maneira que pedidas lhes forem e obstantes e em-

bargantes que logo todo ou em parte dele dar e pa-
gar não quiserem os poderão mandar citar e deman-
dar e levar a juizo onde e perante quem o conhe-
cimento do caso ou casos com direito deva e haja

de pertencer e ir contra eles e cada um deles litir,
contestar ações, propor libelo, petição, dar e assi-
nar execuções, razões oferecer e os das partes cem
trariar alegando, mostrando e defendendo todo o

seu direito e justiça assim nos auditórios seculares
como nos eclesiásticos em todas as suas causas mo-

vidas e por mover quer ré ou autora, ouvindo sen
vida execução e das contrárias apelar e agravar e

tenças e desembargos nas dadas a seu favor con-
sentir e fazê-las tirar do processo e dá-las a sua de

vida execução e das contrárias apelar e agrvaar e
tudo seguir e renunciar até maior alçada e final sen-
tença do Supremo Senado fazendo protestos; pedi
mentos, embargos, sequestros, lanços, penhoras e
remates de bens lançando neles com licença das jus-
tiças das quais e de seus ministros poderão tirar ins-

trumentos de agravo, cartas testemunháveis, pondo
suspeições a todos o julgadores e mais oficiais de

justiça que suspeitos lhe forem e por tais os recusar
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e neles tornar a consentir ou em outros de novo se
louvar e na alma dela constituinte poder jurar e
jure juramento de Calúnia de cisória veritate, di-
senda ou outro qualquer lícito e honesto juramento
que lhe com direito for dado e na parte adversa o
deixar fazer dar e se cumprir assinando por ela
constituinte em todos os termos e assentos necessá-
rios e a suas cartas e avisos guardar em juizos, con
todores, alvidrios, alvidradores, terceiros partidores
e homens bons se louvar com poderes de estabelecer
nos procuradores que quiserem com estes ou ilimila-
dos poderes e torná-los a revogar ficando esta firme e
valiosa e outrossim dar poder ao dito seu marido •
procurador fazer conchavos, avenças. convenças;
transações e amigáveis composições e em especial o
concerto que se faz com os padres da Companhia de
.Jesus e Misericórdia desta cidade sobre o en-
genho de Sergipe .do Conde em que estão
compostos e em todo o que dito é e acerca dele nascer
e depender farão e dirão como ela consituinte fizera
e dissera se presente fora com toda a sua livre e
geral administração e reservou para sua pessoa toda
a nova e velha citação sob a obrigação que todo o
dito íeitio alegado, procurado e recebido pelos ditos
seus procuradores e estabelecidos de o haver por bom
bem feito, firme e valioso deste dia para lodo o sem-
pre e de serem relevados do encargo da satisfação
segundo o direito em tal caso quer e outorga' sob a
obrigação de sua pessoa e bens que para êle obri-
gou em fé e testemunho de verdade assim o outor-
gou e mandou ser feito este instrumento nesta nota
em que assinou, pediu e aceitou e declarar os iras
lados necessários sendo testemunhas Manuel Pe-
rena e João Gonçalves que todos assinaram, eu An-

\
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tònio Cardoso da Silva tabelião o escrevi. Maria
da Guerra. Manuel Pereira. João Cardoso da Silva
Tabelião Público do judicial e notas nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e seus termos por
Sua Majestade em meu livro de notas a tomei e dela
que me reporto este traslado passei, subscrevi e as-
sinei de meu público sinal seguinte. Sinal público.
Em testemunho de verdade. Antônio Cardoso da
Silva. Procuração que faz Dona Luzia da Guerra a
seu marido o Capitão Dom Pedro de Sá e Melo. Sai-
bam quantos este público instrumento de poder e pro-
curação bastante virem que no ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1659 anos, aos 10
dias do mês de Outubro do dito ano nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e pousadas do Ca-
pitão Dom Pedro de Sá e Melo onde eu tabelião ao
diante nomeado fui e sendo lá aí apareceu a este
presente outorgante Dona Luzia da Guerra mulher
do dito Dom Pedro de Sá e Melo pessoa de mim ta-
belião reconhecida pela própria de que aqui se faz
menção e logo por ela foi dito em minha presença e
das testemunhas ao diante inomeadas que ela era por
bem deste instrumento no melhor modo, forma, via
e maneira que eles devem e podem ter e por direito
mais valer fazia e ordenava como de feito logo fez
e ordenou por seu certo e em todo bastante abundoso
procurador, a saber ao dito .seu marido Dom
Pedro de Sá e Melo o administrador que será deste
instrumento ao qual disse que dava, outorgava,, ce-
dia e trespassava todo o seu livre e cumprido poder,
mandado especial e geral quão bastante de direito se
requer para que por ela consituinte seu nome e como
ela própria em sua pessoa possa o dito seu mando
e procurador concertar-se e fazer conchavo e avença
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transação e amigável composição, venda desistência,
quitação, quitos esperas e outros quaisquer concer
tos com o provedor e irmãos da Santa Casa da Mi
sericórdia desta cidade sobre a herança e pretensão
e qualquer direito ação que ela como herdeira de sua
mãe Maria da Guerra mulher que foi de Pedro Gon-
çalves de Matos tinha e podia ter contra os ditos
irmãos em razão da.arremataçâo do engenho de Ser
gipe do Conde e suas terras e dinheiro em razão dela
se deu fazendo sobre os tais concertos de desistência
todas as escrituras necessárias e outorgá-las em seu
nome dela constituinte com todas as cláusulas, con-
(lições, penas e obrigações que pedidas lhe forem
para segurança das partes e firmeza dos tais con-
tratos assinando neles em seu nome dela outorgante
obrigando a seus cumprimentos seus bens que para
tudo lhe dá, outorga e concede todos os poderes ne-
cessários em direito concedidos com toda a sua livre
e geral administração e se obriga a que tudo aquilo
que pelo dito seu marido fôr feito, assinado, dito
e procurado sobre o dito concerto o haverá ela cons
tituinte por bom e bem feito, firme e valioso de hoje
para todo o sempre e nunca o contradirá nem en
centrará antes sempre o cumprirá e guardará terá
e manterá porquanto o faz com sua sabedoria, ou-
torga consentimento e mandado pelo que obriga sua
pessoa e todos os seus bens móveis e de raiz, havidos
e por haver e o melhor parado deles e em fé e tes-
temunho de verdade assim o outorgou e mandou fa-
zer este instrumento nesta nota que pediu e aceitou
e por dizer que não sabia assinar assinou por ela a
seu rogo João de Matos de Aguiar sendo tudo pre-
sentes por testemunhas Manuel Barbosa e Lázaro
Gomes que todos assinaram e eu Francisco da Rocha
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Barbosa tabelião que o escrevi, assino a rogo de
Dona Luzia da Guerra. João de Matos de Aguiar.
Manuel Barbosa. Lázaro Gomes. 0 qual traslado
de procurações eu Francisco do Couto Barreto ta-
belião público do Judicial e Notas por Sua Majes-
tade na cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
e seus termos fiz trasladar dos próprios a que me
reporto que entreguei a quem tocavam e concertei
com o oficial comigo abaixo assinado, subscrevi e
assinei na Bahia a 14 de Outubro de 1659 anos. Fran-
cisco do Couto Barreto. Concertados por mim tabe-
lião Francisco do Couto Barreto. Comigo tabelião
Francisco da Rocha Barbosa. Traslado da escritura
\k concerto e procuração de que na escritura atrás

a folhas 147 se faz menção. Saibam quantos este
instrumento de concerto, transação e amigável com

posição, desistência e obrigação virem que no ano
do nascimento cie Nosso Senhor Jesus Cristo de
1655 em 29 dias do mês de Abril na cidade de Lisboa
na casa professa de São Roque da Companhia de
Jesus estando aí presentes o muito Reverendo Padre
Bento de Siqueira Provincial da Província do Alen-
tejo e o Reverendo Padre Inácio Mascarenhas Reito;
do Colégio de Santo Antão desta cidade da mesma
Companhia em nome como testamenteiros e adminis-
tradores dos bens que a Condessa de Linhares Dona
Felipa de Sá, que Deus tem, deixou à igreja do dito
Colégio cie Santo Antão isto de uma parte e da ou-
tra o Reverendo Padre Francisco Ribeiro da mesma
Companhia de Jesus procurador geral da Pron vinda
do Brasil e especial do colégio da cidade do Salva-
dor Bahia de Todos os Santos do dito Estado em vir-
lude de uma procuração que aí apresentou da letra
e sinal do Reverendo Padre Belchior Pires Provin-
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ciai da dita Província que todos eles partes afirma
ram serem verdadeiras e se trasladará ao diante por
eles partes e por cada um deles foi dito a mim ta-
belião perante as testemunhas ao diante nomeadas
que Mendo de Sá Governador que foi do dito estauo
do Brasil em seu solene testamento debaixo de cuja
disposição faleceu deixou a terça de seus bens ao
dito colégio da cidade da Bahia, pobres, órfãos e San,
ta Casa da Misericódia da mesma cidade em caso
que seus filhos Francisco de Sá e a dita Condessa
Dona Felipa de Sá não tivessem filhos e desceu-
dentes e por o dito Francisco de Sá falecer sem eles
foi sua herdeira a dita Condessa, sua irmã como
também o foi o dito Governador seu pai e por tam-
bém falecer a dita Condessa Dona Felipa de Sá sem
filhos e deixar todos os seus bens à dita igreja do
Colégio de Santo Antão desta cidade ficou obriga-
do a dar a dita terça que o dito Governador deixou
aos ditos três legatários atrás nomeados sobre a qual
há muitos anos que trazem demanda e ora está pen-
dendo em juizes compromissados escrivão Fran-
cisco de Freitas de S. Paio que o é das apelações
cíveis nesta Corte e Casa da Suplicação porém que-
rendo eles partes evitar demanda tão prolongada e
outras que dela podiam nascer, defender e atalhar
seus largos e excessivos gastos, dilatados processos,
nicertos fins, evitar também o escândalo que havia
de litigar um colégio contra o outro da mesma com-
panhia e por outros muitos respeitos que a isso os
moveu e muito em particular por se conformarem
com as ordens que sobre esta matéria tinham do
muito Reverendo Padre Geral de toda a Companhia
se vieram compor e concertar como com efeito se
compõe e concertam por via de transação e amigável
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composição e pelo que em direito mais firme seja
na forma e maneira seguinte. Primeiramente que a.
Igreja de Santo Antão desta cidade herdeira da dita
Condessa Dona Felipa de Sá e colégio desta Bahia
'egatária do dito Governador Mendo de Sá fiquem
igualmente senhores do engenho de Sergipe do
Conde sito no limite da dita cidade do Salvador com
posse e domínio igual e indivisível entre ambos de
tudo o que em qualquer forma, modo e maneira per-
tencer ao dito engenho para igualmente haverem e
gozarem tudo o que de presente têm e adiante ti-
verem de hoje para sempre e porquanto a Miseri
córdia e pobres da dita cidade da Bahia são tam
bem colegatários da dita terça os Padres Provin-
ciais do Alentejo e do Brasil se concertaram com
a dita Misericórdia e pobres ou em que se concer-
tarem se pagará dos frutos e rendimentos do dito
engenho ou vendendo para isso alguns partidos de
terras pertencentes ao dito engenho ou de outro me
Ihor modo em que concorrerem com as partes de
maneira que fiquem as mesmas partes e as conseiên-
cias satisfeitas e que o colégio da Bahia porá no dito
engenho ium religioso e pessoal de talento e experiên-
cia de canaviais e engenho para assistir e governrar
o dito engenho e o dito Colégio de Santo Antão porá
outro religioso por companheiro no mesmo engenho
para tratar e fazer as vezes do dito colégio e poder
ocorrer com os livros da Receita e Despesa para com
"isto se evitar toda a razão que pode haver de alguma
desconfiança e o Padre Provincial do Brasil ou o rei
tor do dito colégio da Bahia, superintenderá neste
engenho com cousas que forem necessárias para con-
servação e aumento dele e nas outras cousas de mais
substância que sofrem mora se avisará ao Padre Pro-
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vincial do Alentejo e Reitor do dito Colégio de Samto
Antão para que com seu parecer melhor' se acerte
e assim como os rendimentos do dito engenho hão
de ser para os ditos colégios da Bahia e Santo Antão
para ambas igualmente assim também será e fará
por conta de ambos todos os gastos e despesas que
no dito engenho se fizerem em benfeitorias e no
mais que fôr para bem e aumento dele e porque o
dito colégio da Bahia ao presente tem muita me
lhoria na demanda êle Padre Provincial Bento de
Siqueira e êle Padre Reitor Inácio Mascarenhas
como tais testamehteiros e administradores dos bens
da dita Condessa se obrigam em seus nomes e dos
que lhes sucederem e dar ao dito colégio da Bahia
pela dita melhoria em razão deste concerto e de quo
por êle se lhe há de remeter ao diante nesta es-
eritura a quantia de 25 mil cruzados por este modo,
a saber: cinco mil cruzados dos açúcares que de pre-
sente estão nesta cidade e os 20 mil cruzados pagos
em dez anos que se começarão de Janeiro do ano
que embora virá de 656 em diante dois mil cruzados
em cada um em açúcares no Brasil como valerem à
dinheiro de contado os quais 25 mil cruzados dão
eles padres Povincial Bento de Siqueira e Reitor
Inácio Mascarenhas pelo terem já prometidos nos
concertos que se tratavam antes de chegar a carta
do Reverendíssimo Padre geral que agora ultima-
mente sobre esta matéria tiveram e êle Padre Fran-
cisco Ribeiro disse que aceita esta escritura na for-
ma que está continuada a favor do dito colégio da
Bahia que em virtude da dita procuração terá de-
mire e renúncia do dito Colégio e Religiosos dele
presentes e futuros o direito e ação que tem ou
possa ter contra o dito Colégio de Santo Antão a cujo



163 —

favor tudo cede e trespassa e lhe remete toda a me-
lhoria que pela dita demanda o dito colégio da Bahht
tinha e se obriga a que jamais se lhe tornará a pe
d ir nem demandar cousa alguma e por bem de todo
o referido disse êle Padre Provincial Bento de Si
queira, êle Padre Reitor Inácio Mascarenhas e êle
Padre Francisco Ribeiro nos 'nomes que represen-
tam que por esta escritura desistem de parte a parte
da dita demanda e sentenças dadas até o presente
e em todos os autos que nesta matéria se fizerem
como se autuados e processados não foram que a
uiclo põem perpétuo silêncio para jamais em nenhum
tempo se usar de cousa alguma que possam inovar
nem alterar o contrato por esta escritura nem fa-
zer mais nenhum requerimento por tudo ficar ces-
sando e extinto com este concerto e os ditos colégios
sem direito nem ação um contra o outro mais que
pelo declarado nesta escritura em que vieram a re-
sumir e assentar-se sobre todas as ditas ações e pre-
tensões e êle Padre Povincial Bento de Siqueira
e êle Padre Reitor Inácio Mascarenhas desistem da
posse que tinham de todo o dito engenho e somente
a querem ficar retendo pelo que toca a metade dele
e da outra metade transferem no dito colégio da
'jahia para que ambos igualmente tenham e hajam

a dita posse e domínio do dito engenho indivisível-
mente como atrás se declara e porquanto no dito
Colégio de Santo Antão estão dois religiosos do
Brasil, a saber: o Padre procurador e seu compa-
nheiro e no Brasil estão de presente outros dois e
há de estar mais um que são três da Província do
Alentejo por conta da igreja do dito colégio se não
levar porção de hoje em diante em nenhum dos ditosr°'<'gios religiosos como até agora pagaram e desta
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maneira disseram eles partes que estão contratat'
sobre todo o declarado nesta escritura a qual pro
metem e se obrigam nos nomes que representam ca-
da um por sua pessoa e pelo que lhe tocar de ter cum
prir e guardar e que o farão sempre boa e não po-
derão encontrar, revogar nem reclamar, contradizer
por modo algum e posto que o façam de todo o que
em contrário dela houver não usarão nem será vá-
lida e para tudo assim cumprirem cada um pela
parte que fica obrigado disseram que obrigavam e
de feito obrigaram a parte que cada um tem e lhe
pertence no dito engenho e propriedade dele e ou-
torgaram nos ditos nomes que responderam pelo
aqui conteúdo nesta cidade perante os ditos juizes
compromissórios ou perante os corregedores da
Corte o que renunciam juizes de seu foro e todos os
seus privilégios presentes e futuros e em testemu-
nho de verdade assim outorgaram e pediram se fi-
zesse este instrumento nesta nota que dela se dêm
os traslados necessários que aceitaram e eu tabelião
o aceito em nome dos ausentes a que tocar a favor
deles como pessoa pública, estipulante e aceitante
e o traslado da dita procuração é o seguinte. Por
esla por mim feita e assinada eu o Padre Belchior
Pires da Companhia de Jesus Provincial da Pro-
víncia do Brasil que como testamenteiro de Mendo
de Sá Governador que foi do Brasil faço, instituo
procuradores aos Padres Francisco Gonçalves, Fran
cisco Ribeiro e ao Padre Antônio Vieira na causa
particular que corre entre o Colégio de Santo Antão
e os mais Iegutários da terça do dito Governador
que são o colégio da Bahia e pobres, e sobre os con-
certos que se tratam com os Padres do dito Colégio
de Santo Antão e que possam estabelecer em quem
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lhe parecer para o que lhe dou todos os poderes
que em direito lhe posso conceder e lhe forem ne-
cessários neste Colégio da Bahia hoje 9 de Junho
de 1651. Belchior Pires. A letra e sinal acima da
procuração é do Padre Belchior Pires da Compa-
nhia de Jesus nosso Provincial que foi da Provín-
cia do Brasil e assim justifico e juro aos Santos
Evangelhos. Lisboa 20 de Abril cie 1655. João Dias.
Manuel Mendes Amado, tabelião público do judi
ciai e notas por El-Rei Nosso Senhor certifico que"
a letra e sinal da justificação acima é do Padre João
Dias Religioso da Companhia de Jesus. Lisboa 20
de Abril de 1655. Manuel Mendes Amado. Trasla-
dada a dita procuração e concertei com a própria
a que me reporto que fica em meu poder e foram
testemunhas presentes Jerônimo da Fonseca mora
dor nesta cidade no beco das Man ilhas freguesia
de São Julião e Vicente Ribeiro Cònego do dito Con
vento eu tabelião conheço estas partes e todas as-
sinaram na nota. Domingos de Barros tabelião o
escrevi. Declararam eles padres provincial Bento
cie Siqueira e êle Padre Reitor Inácio Mascarenhas
que os ditos 25 mil cruzados atrás prometidos não
haverão efeito sem expresso beneplácito do muito
Reverendo Padre Geral porquanto declara na dita
última carta que o concerto se faça por partes iguais
sem fazer menção de alguma crescença e quando
parecer ao Reverendíssimo Padre geral que os ditos
25 mil cruzados se não dêm em parte ou era todo
sempre esta escritura ficará em seu vigor em tudo
o que mais nela se declara em que toca às porções
dos religiosos do Brasil que assistem no Colégio de
Santo Antão sendo que faltem rendimentos de di-
nheiro da igreja do dito colégio a não haja os ditos • .Vi é
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dos religiosos as porções do dito colégio de Santo An
tão, com o que a dita condição se não houvera posto
em tudo o mais ratificaram esta escritura e assim
outorgaram e aceitaram e eu tabelião como dito é.
testemunhas os ditos dito escrevi eu Domingos de
Barros tabelião público de notas por El-Rei Nosso
Senhor na cidade de Lisboa e seu termo este instru-
mento de meu livro de Notas fiz trasladar, concer
tei e subscrevi e assinei em público hoje 13 de Ja-
neiro de 659. Declaro eu tabelião que em minha
nota em 21 dias do mês de Novembro de 657 está
lançada a sentença do beneplácito do Reverendís.simo
Padre geral de que escritura retro trata e a reque-
rimento do Padre Agostinho Louzado da Companhia
a lancei aqui e sua cópia é a seguinte. Padre Pio
vincial do Alentejo. Pax" Christi. Consideramos
atentamente com os padres assistentes o que na cau-
-sa e contenda entre o Colégio e Igreja de Santo
Antão de Lisboa de uma parte e o Colégio da Bahia
da outra assim Vossa Reverendíssima e outros Pa
dres de Portugal por cartas como diante de nós de pa-lavra e por nós manifestaram o Padre Miguel Ti-
noco procurador da Província do Alentejo e o Padre
Francisco Ribeiro procurador do Brasil acerca de
uma propriedade ou engenho de Sergipe no Brasil
com a fazenda e terras que lhe pertencem vimos as-

, sim mesmo o traslado autêntico do trespasso ou
concórdia feita diante de Domingos de Barros, Pú-
blico Tabelião entre Vossa Reverendíssima como
Vice-Reitor do dito colégio de Lisboa de uma parte
o Padre Francisco Ribeiro da outra a 29 de Abril
de 655 sobre se dividir igualmente o dito engenho
entre um e outro colégio sobreditos e sobre se ha
verem de pagar além disto pelo Colégio de Santo
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Antão ao Colégio da Bahia 25 mil cruzados pelo me
lhoramento da demanda e por outras razões decla-
radas no mesmo instrumento com o meu beneplácito
e aprovação. Portanto para que se ponha fim a tão
prolongada moléstia e escandalosa demanda e se
torne a soletar a caridade que por seu respeito tem
padecido grande detrimento entre uma e outra Pro-
vincia depois de encomendar muito a causa a Deus,
julgamos haver-se de confirmar por nós o dito tres-
passo ou concórdia em tudo assim como está lançado
nas notas do dito tabelião e ainda no particular aos
25 mil cruzados ordenamos que hão de ser contados
pelo Colégio de Santo Antão ao Colégio da Bahia
como de fato por esta nossa carta confirmamos,
aprovamos e damos por válido pelo que mandamos
a Vossa Reverendíssima e aos que diante sucederem
no ofício que com cuidado e fielmente dêm cumpri-
mento a tudo o que se contém no dito instrumento
com o que acabo pedindo os Santos Sacrifícios de
Vossa Reverendíssima dada em Roma a 15 de Abril
de 1656. Guizimo Nechel. E não diz mais a dita

' 
sentença a que à dita nota me reporto. Lisboa no
dito dia 13 de Janeiro de 1659. Sinal público. Em
testemunho de verdade. Domingos de Barros. Pu-
gou deste e buscas quatrocentos e oitenta réis. Por
esta por mim feita e assinada e selada com o selo
de meu ofício eu o Padre Baltazar de Siqueira Pro-
vincial da Província do Brasil faço meu procurador
ao Colégio da Bahia Sebastião Vaz e a seu sucessor
para que possa vender em meu e seu nome as terras
e partidos que lhe parecerem necessários perten-
centes ao engenho de Sergipe do Conde em ordem
a se pagar à Santa Casa da Misericórdia desta ci-
dade e 'aos herdeiros de Pedro Gonçalves de Matos
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o que nos obrigamos a pagar ,em virtude da escri-
tura de composição que com os ditos celebramos
neste mês presente de Outubro na forma do concerto
que está feito entre este colégio desta Bahia e o de
Santo Antão e poderá o dito Padre Reitor fazer as
ditas vendas e escrituras delas na forma que me-
lhor lhe parecer que para tudo lhe dou todos os po-
deres em direito necessários. Bahia 30 de Outubro
de 659. Baltazar de Siqueira. Selo. O qual trás-
lado de de que na escritura se faz
menção eu Francisco do Couto Barreto tabelião pú-
blico do judicial e notas por Sua Majestade, nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos e seus
termjos fiz aqui trasladar dos próprios a que me re-
porto que concertei com o oficial comigo abaixo as-
sinado, subscrevi e assinei, hoje 9 de Janeiro de
1660 anos. Francisco do Couto Barreto. E comigo
tabelião Francisco da Rocha Barbosa. Eu Luiz Cor-
n-ia de Magalhães tabelião o subscrevi e assinei e
o concertei com o oficial comigo abaixo assinado.
Luiz Correia de Magalhães. Concertado por mim ta-
belião Luiz Correia de Magalhães. E comigo es-
crivão Francisco Diniz da Costa. O qual traslado
de escritura e procurações e petição eu Antônio da
Silveira de Faria tabelião público do Judicial e
Notas nesta vila de São Francisco da Borra do Ser-
gipe do Conde e seu termo, eu tabelião nomeado para
o lançamento dos documentos neste tombo o trás-
ladei bem e fielmente da própria a que me reporto
e com ela este conferi, concertei o escrevi e assinei
com o oficial abaixo assinado neste engenho do
Conde aos 9 dias do m,ês de Agosto de 1712 anos.
Antônio da Silveira de Faria. Concertado por mim
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tabelião Antônio da Silveira de Faria. E comigo
tabelião Paulo Moreira da Cunha.

Sentença de medição e composição do
Reverendo Padre Manuel de Oliveira como
procurador do Colégio de Santo Antão de
Lisboa com Inez Gonçalves Veloza, viuva de
Pero Vaz Rei e outros.

O Coronel Francisco Dias da Vila, Cavaleiro
professo do Hábito de Cristo cidadão e Juiz ordi-
nário este presente ano nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seus termos, etc. Aos

que esta minha Carta de Sentença tirada do pro-
cesso em forma fôr apresentado e o conhecimento
dela com direito direitamente deva e haja de per
tencer e seu efeito, comprimento e execução dela se
pedir e requerer faço vos saber em como a mim me
enviou a dizer por uma sua petição por escrito o
Padre Manuel de Oliveira da Companhia de Jesus
procurador do Colégio de Santo Antão de Lisboa e
administrador do seu engenho de Sergipe do Conde
que êle de comum consentimento se mediu e dividiu
com Inez Gonçalves Veloza, viúva de Vaz ReLe seu
filho Leonardo Gonçalves Velozo e sua mulher Ca-
tarina da Silva Leitão de um rumo entre eles que
correm ed>s dividem e pelos suplicados terem terras
junto às do dito seu engenho o qual rumo manda-
ram deitar e correram de comum consentimento pelo
medidor do Concelho Antônio da Costa Bernardes
com o seu ajudante Tomaz Lopes dos Reis e pelo
Piloto do Concelho Domingos Gonçalves Lima, pre-
sente o escrivão da freguesia que fez o termo junto
de composição e da dita medição e aventação, assi-
nado por todos onde declaram que querem para
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maior firmeza dela se julgue por sentença portanto
me pediam no fim e conclusão de sua petição lhe fi-
zesse mercê mandar 'que 

esta se distribua e antes
se faça concluso a Vossa Mercê para o julgar por
sentença e Receberá Mercê. Segundo o que se con-
tinha e declarava e era conteúdo e declarado na dita
petição com' a qual ajuntou o termo da medição de
(pie o teor dele é o seguinte: Aos 5 dias do mês cie
Abril de 1688 anos nos limites da freguesia de Ser-
gipe do Conde nas pousadas donde vive Inez Gon-
çalves Velosa dona viúva que ficou por morte o ia-
lecimento de seu marido Pedro Rraz Rei estando
presente seu filho Leonardo Gonçalves Veloso e sua
mulher Catarina da Silva e da outra parte o Padre
Manuel de Oliveira como procurador do Colégio de
Santo Antão de Lisboa, o qual como administrador
do seu engenho e terras a êle pertencentes em Ser-
gipe do Conde que eles estão concertados havendo o-,
amigavelmente por pôr urn rumo e avivenhar o<
marcos que estão postos pelo rumo que corre entre.
a fazenda dos Padres de São Rento e uma que cia
possue a cpia! tem de comprido seiscentas e cin-
quenta braças, as quais começam do princípio de um
rio que corre da fazenda dos ditos religiosos de São
Bento a qual fazenda corre do dito Ribeiro pelo lacio
do Norte até a estrada que vai para o Rio Sergi-
mirim e fazenda da dita viúva e seu filho, fica à
banda do sul até topar com as cabeceiras e terras per-
tencentes ao dito engenho e Padres do Colégio de
Santo Antão que ficam ao sueste da dita estrada e
para isso estavam anuídos e concertados para se di-
vidirem amigavelmente pelo rumo do aloeste quarta
do noroeste que assim corre o dito rumo entre os
Padres Bentos e a dita fazenda que Pedro Braz Rei,
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o velho, o qual se havia medido na era de 1617 anos
e nesta conformidade se queriam dividir e medir o
comprimento e por isso mandaram vir o medidor
do Concelho Antônio da Costa Bernardes com o seu
ajudante da linha Tomaz Lopes dos Reis e o Piloto
do Concelho Domingos Gonçalves Lima para que lhe
medissem seiscentas e cinqüenta braças de terra que
a dita fazenda tem de comprido pelo dito rumo acima
declarado e logo em- minha presença o das partes e
testemunhas ao diante nomeadas fomos ao princípio
do Ribeiro que fica em uma grota entre a fazenda
dos Padres de São Bento e Pedro Braz Rei, o velho,
e o dito medidor com seu ajudante mediu a sua linha
com uma vara craveira, cinqüenta varas que fazem
25 braças, e o dito Piloto foi abrindo o seu rumo
caminho do aloeste a quarta noroeste"e o dito me-
didor com seu ajudante foi medindo e mediu 26 li
nhas que fazem seiscentas e cinqüenta braças que
com elas chegaram a uma baixa da Rona que fica
cem braças da estrada que vai para o rio Sergimirim
indo correndo para o rio que disseram seco chamado
ô Correia e no fim das ditas seiscentas e cinqüenta
braças se meteu um marco de pedra com testemu-
nhas ao pé e por este comprimento todo princípio
até o fim se foram metendo marcos de pedra com
suas testemunhas de pedra ao pé de cada um e fi-
cando algumas cajazeiras grossas e antigas pelo pró-
prio rumo e o marco donde se começou esta medição
é uma lage de pedra inativa que fica na mesma grota
e riacho que está no lugar de onde se começou esta
medição e por esta maneira se houveram as partes
por medidas e demarcadas em boa conformidade de
parte a parte e para isso me pediram e rogaram
lhes fizesse este termo de medição e demarcação e
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amigável composição que nem por si nem por
outrem inovariam cousa alguma e para isso pediam
lho julgou por sentença para mais firme e valioso
e rogavam ao juiz ou a quem este termo pertence*,
e para mais firmeza as partes assinaram em minha
presença Leonardo Gonçalves Veloso e por sua mu
lher Catarina da Silva não saber ler nem escrever
pediu o rogou a seu marido que por ela e em seu
nome assinasse e por sua mãe não saber ler nem es-
crever rogou a seu filho que por ela também assi
nasse em que também assinou o dito Padre Manuel
de Oliveira estando presentes por testemunhas que
também assinaram, a saber: Simão Cardoso, Antô-
nio Dias do Couto e o Reverendo Padre Manuel de
Caldas e Miranda coadjutor da Freguesia de Ser
gipe do Conde onde este termo se fez», dia, era
atrás que todos assinaram em minha presença e os
ditos oficiais e eu José Martins escrivão da dita fre-
guesia que o fiz escrever. José Martins, Leonardo
Gonçalves Veloso. Assino à rogo de minha mulher
Catarina da Silva, Leonardo Gonçalves Veloso as
sino à rogo de minha mãe, Inez Gonçalves Veloso.
O Padre Manuel de Oliveira. Domingos Gonçalves
Lima. Antônio Dias do Couto. Uma cruz de Sim/:,;
Cardoso. Antônio da Costa Bernardes. O Padre
Manuel de Caldas Miranda. José Gonçalves. Tomas
Lopes dos Reis. Segundo se continha e declarava
na dtta medição e petição a qual sendo-me apresen
tada e vista por mim nela dei o meu despacho se
guinte: Distribua-se e o escrivão a que tocar me
faça concluso Bahia 9 de Abril de 1688 anos. Ávila
Em cumprimento do qual meu despacho foi logo dis-
tribuída a dila petição ao escrivão que esta sub-
screveu o qual autuou como lhe foi mandado me
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foram levados os autos conclusos e sendo me apre
sentados e vistos por mim neles dei a minha sem-
tença de que o teor dela é o seguinte. Julgo por sen-
tença a medição que se fez entre estas partes visto
seus consentimentos e mando que se cumpra e guar-
de como nela se contém e paguem as custas de pre
mio. Bahia, 10 de Abril de 1688 anos. Ávila. E sendo
assim dada a minha sentença foi por mim havida
e publicada em minhas pousadas à revelia das partes
no dito dia era acima e atrás declarada por virtude
da qual logo pelo autor o Padre Manuel de Oliviera
da Companhia de Jesus foi pedido e requerido lhe
mandasse dar e passar sua sentença do processo
com teor da medição para tratar de seu direito e
justiça a cujo cumprimento se deu e passou a pre-
sente pela qual mando que sendo primeiro por mim
assinada e selada com o selo deste juizo que ante
mim serve ou sem êle ex-causa se cumpra e guarde
como nela se contém o que cumprireis e ai não fa-
cais e dada nesta cidade do Salvador Bahia de Todos
os Santos aos 10 dias do mês de Abril de 3688 anos,
pagou de feitio desta trezentos e vinte réis e de as-
sinar mada, e ao selo nove réis. Henrique de Valem
suela tabelião o subscrevi. Francisco Dias de Ávila.
Valha sem selo ex-causa. Ávila. O qual traslado
de Sentença de medição e termo de composição eu
Antônio da Silveira de Faria tabelião público do
judicial e notas desta vila de São Francisco de Ser-
gipe do Conde e seu termo tabelião nomeado para
o lançamento dos títulos neste tombo a trasladei bem
e fielmente da própria a que me reporto e com ela
este conferi e assinei com o oficial comigo abaixo as-
sinado, escrevi neste engenho do Conde aos 9 dias
do mês de Agosto de 1712 anos. Antônio da Silveira
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de Faria. Concertado por mim tabelião Antônio da
Silveira de Faria e comigo tabelião Paulo Moreira
da Cunha.

riscritura de venda que fez Baltazar
da Mota como procurador da Condessa de
Linhares das terras da Saubara a Domin-
gos de Araújo.

Diz o Padre Manuel de Oliveira religioso cia
Companhia de Jesus procurador do Colégio de Santo
Antão de Lisboa que êle tem os títulos que apresenta
de terras pertencentes ao seu Colégio, os quais porserem muito antigos se vão consumindo de maneira
que se vê e lê já mal a letra por cuja razão os quero suplicante fizer trasladar autenticamente em pública forma portanto pede a Vossa Mercê lhe faça
mercê mandar que qualquer tabelião a que apre
¦sentar os ditos títulos os traslade e concerte em pú-blico para assim poder conservar os seus títulos e
Receberá Mercê. Despacho. Como pede. Ramires.
Traslado do que se pede. Domingos de Araújo. Sai-
bam quantos este instrumento de venda, quitação e
obrigação virem que no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de 1637 anos, aos 21 dias do
mês de Agosto do dito ano na cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos partes do Brasil e pou-sadas de mim tabelião em minha presença e das tes-temunhas ao diante nomeadas apareceu a este pre-sente e outorgante Baltazar da Mota cavaleiro fi-
dalgo da Casa de El-Rei Nosso Senhor pelo qual foidito que êle era procurador bastante de Dona Febpa de Sá, Condessa de Linhares, mulher que ficoude Dom Fernando de Noronha Conde de Linharescomo de sua procuração constava já neste livro lan-
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cada a folhas 16 cujo traslado com o traslado deste
instrumento será apresentado, pelo qual Baltazar da
Mota foi outrossim dito que entre os mais bens e
propriedades de raiz que a dita Condessa Dona Fe
lipa de Sá sua constituinte tinha e possuía assim
eram como foram certas terras nos limites da Sau
bara termo da mesma cidade, dentro da qual terra
vendia e de feito vendeu deste dia para todo o sem
pre a Domingos de Araújo lavrador e morador nos
limites do Iguapé termo da mesma cidade uma sorte
de terra nos limites da Saubara com suas eabecei-
ras e fica dentro dos limites das terras que a mesma
Condessa possue por seus títulos e posse na qual
ora vive por arrendamento Francisco de Paiva a
qual terra são seiscentas braças de largo e para o
sertão uma légua as quais seiscentas braças de largo
começavam do rio de Saubara da banda do Norte
até onde se acabaram as ditas seiscentas braças de
medir craveiras que chegarão até o rio e Ponta de
Mararipe, o qual rio de Mararipe lhe fica por meio
a terra que houver entre ambos rumo direito com
declaração que havendo mais ou menos terra de um
rio a outro das ditas 600 braças a que menos ou
mais for, pagará um a outro rata por milha e no
comprimento da dita légua que são três mil braças
craveiras será conforme ao rumo que a dita terra ti-
ver e a dita Condessa tem com seus títulos com todos
«eus matos, pastos, águas e mais tenças e serventias,
possessões e logradouros por preço e quantia de se-
tecentos mil réis, foros para a dita Condessa que ao
fazer desta recebeu o dito Baltazar da Mota duzen-
[os mil réis em dinheiro de contado do dito Domin-
gos de Araújo e deles em nome da dita Condessa
lhe deu quitação e a seus bens e herdeiros e os qui-
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nhentos mil réis que faltam para o cumprimento
dos ditos setecentos mil réis se obrigou o dito Do
mingo.s de Araújo de dar oitenta tarefas de lenha
atarefadas e embarcadas na barca e embarcações da
dita Condessa que irão buscar a dita lenha aos pôr-
tos da dita terra por preço cada tarefa embarcada
de dois mil réis postos que aos mais ou menos valha
e na mesma forma lhe dará mais lenha até acabar
a dita quantia dos ditos quinhentos mil réis e o dito
pagamento de lenha começará em' o mês de Janeiro
que embora vem do ano de mil e seiscentos e de-
zoito em diante de maneira que o dito pagamento
de lenha irá correndo na forma sobredita até de
todo serem pagos os- ditos quinhentos mil réis e a
dita lenha será da mesma terra se nela houver para
se poder tirar e em caso que na dita terra não haja
lenha em abastança dos ditos quinhentos mil deis a
lenha furtada (sic) pagará êle Domingos de Araujw
em oim só pagamento em dinheiro de contado tanto
que deixar de dar a dita lenha ao procurador da dita
Condessa com tal condição que o dito Domingos de
Araújo não poderá vender lenha alguma que tirar
da dita terra e pessoa alguma de qualquer qualidade
que seja senão aos feitores da dita Condessa, pelos
preços que comumente correrem pela terra ao tal
tempo depois de pagos os ditos quinhentos mil réis
na forma atrás declarada e-sendo caso que a dita
lenha a venda a outra pessoa que não seja para o
engenho da dita Condessa o dito Domingos de
Araújo lhe pagará todas as perdas e danos que o
dito engenho receber por respeito do dito Domingos
de Araújo vender as ditas lenhas a outra pessoa e
além disso esta venda ser nula com a Condessa ou
seus procuradores lhe tornarem dentro nesta cidade
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lodo o dinheiro que tiver desembolsado o dito Do
mingos de Araujo e tanto que o mesmo Domingos
de Araujo tiver moslo lenha no porto da dita terra
será obrigado a fazê-lo saber à pessoa ou feitor que
administrar o dito engenho para que mande buscar
a dita lenha e no caso que o não faça será por conta
da mesma Condessa e feitores e além dos ditos se
tecentos mil réis terá o dito Domingos de Araujo
obrigação de pagar aos possuidores do dito engenho
áa dita Condessa duas galinhas em cada um ano
para sempre de foro e em caso que o dito Domingos
de Araujo plante cana em qualquer parte das ditas
terras terá obrigação a moer no dito engenho tanto
que estiver para isso e quan-
do lhe não queiram fazer o dito Domingos de Araujo
poderá ir fazer donde lhe bem vier e outrossjm ha
vendo na dita terra paus reais e sucupiras as ciei-
xará cortar aos ditos feitores para o uso do dito en-
genho somente sem por isso lhe ser pago nada e
terá obrigação o dito Domingos de Araujo a medir
demarcar a terra conteúda neste instrumento a sua
custa dele Domingos de Araujo e a dita Condessa
e possuidores do dito engenho serão obrigados a
lhe dar a dita íerra livre e desembargada e mandar
citar e ajuizar Estevão de Brito Feire morador em
Lisboa para que o curral de gado vacum que
em parte dela tem donde chamam Guararupe o sendo
caso que se dé sentença em favor do dito Estevão
de Brito Freire para efeito de lhe não poderem tirar
o dito curral em tal caso se louvarão em dois ho-
mens ajuramentados para que por seu juramento
declare o menor valor que fica tendo a dita terra
por respeito do dito curral e gado dele e o que de
terminarem os ditos louvados haverá o dito Domin-
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gos de Araújo pelos bens da dita Condessa dentro

nesta Capitania ou se descontará do preço do pa-

gamento que Domingos de Araújo estiver devendo

e antes que o dito Domingos de Araújo acabe de

pagar o derradeiro pagamento lhe será a dita Con-

dessa obrigada e seus feitores dar a dita terra de

todo livre e desembargada e despejado o dito cur-

ral e não na dando no dito tempo se fará o louva

mento e diligência atrás declarado e ficará na es-

colha da dita Condessa ou seus procuradores a que-
rerem aceitar a dita terra e tornar o preço dj.ia ao

dito Domingos de Araújo e benfeitorias que nela
tiver ou compre lhe a dita quebra ou menos valor
e logo êle dito Baltazar da Mota em nome da dita

Condessa e herdeiros dela tirou, demitiu, renunciou.
de uns e outros todo o direito, ação, pretensão, se

nhorio e domínio e todo o poder presente e future

que tem nas ditas terras e suas pertenças e tudo
logo pôs, cedeu e trespassou no comprador e seus
herdeiros para que tudo hajam e logrem e façam
como de cousa sua própria que já é por bem deste
instrumento por virtude do qual lhe deu logo lugar
e poder para que por êle somente sem mais auton-
dade de justiça por si Ou Por quem lhe aprouver

possa tomar e tome posse da dita terra e suas per
tenças a posse real e atual cível e natural possessão
e a em si a reter e continuar para sempre e quer
a tome quer não todavia lha houver logo por dada e

nele incorporada e para tudo ler e possuir lhe cede
e trespassa todas as suas ações reais e pessoais pre
sentes e futuras, ativas e passivas e todo o remédio
de direito que lhe compete e pode competir e o ias
e estabelece por procurador e causa própria e pro-
meteu e se obrigou de a dita Condessa ter e manter
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por si e seus herdeiros todo o conteúdo neste instru-
mento e de fazer boa, segura de paz a dita terra ao
dito Domingos de Araújo de todas e quaisquer pes
soas que alguma dúvida, demanda ou embargo quei
ram por e a tudo se dará a dita Condessa por auto
ra e defensora a sua própria custa e despesa até tudo
ser findo e acabado de sorte que o comprador e seus
herdeiros tudo hajam e logrem mansa e pacifica-
mente, aliás sucedendo o contrário tornarão ao com
prador os ditos setecentos mil réis preço desta ven
ela e todas as benfeitorias que tiver feito nos ditos
bens com todas as perdas e danos e responde a dita
Condessa pelo caso e casos ante os juizes ordinários
desta cidade do Salvador, Ouvidor geral da Rela-
cão deste estado do Brasil e quaisquer outras partes
do mundo e perante quem a demandar quiser o dito
Domingos de Araújo e este instrumento fôr apre
sentado e responda por cartas e sem elas renunci-
ando juzes de seu foro da terra e lugar donde viver
e morar e todos os mais privilégios liberdades que
por si alegar possa a dita Condessa que de nada se
valerá nem ajudará para cujo comprimento deste
instrumento obriga os bens e rendas da mesma Con
dessa e o melhor parado deles que cada um especi-
cimente hipotecou não der rogando a geral e espe-
ciai nem pelo contrário o que tudo aceitou o dito Do-
mingos de Araújo e se obrigou a fazer os ditos pa-
gamentos da dita lenha na fôrma atrás declarada
para o que outrossim obrigou seus bens e o melhor
parado deles hipotecou não derrogando a geral e
especial e em fé e testemunho de verdade assim ou-
torgaram e mandaram ser feito este instrumento
nesta nota donde ambos assinaram e passar os trás-
lados que cada um pedisse em público e razo sem
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embargo da ordenação e regimento em contrário e
pagar as ditas duas galinhas de foro em cada um
ano para sempre à dita condessa ou seu procurador
e satisfazer as mais obrigações conteudas neste ins-
trumento e medir a dita terra e posto que o dito
Domingos de Araújo não meça e enquanto não me
dir nem por isso deixará de ir fazendo os pagamen-
tos da dita lenha que fará nos tempos que atrás se
contém e havendo algumas águas pertencentes para
engenho na dita terra não ficam entrando nesta
venda e sempre ficam com a dita Condessa e assim
o outorgaram sendo testemunhas Gaspar Pinto re
querenle de causas, Gaspar Vaz mercador, Francis-
co de Sampaio, Juiz da Balança, todos moradores
nesta cidade e eu tabelião conheço o dito Baltazar
da Mota e Domingos de Araújo serem os próprios
que estavam presentes e todos assinaram. Antônio
Guedes, Tabelião o escrevi. Baltazar da Mota. Do-
mingos de Araújo. Francisco de Sampaio. Gaspar
Pinto. Gaspar Vaz. O qual instrumento de venda
e obrigação eu Antônio Guedes tabelião público de
Notas por El-Rei nosso Senhor nesta cidade do Sal-
vador Bahia de todos os Santos em meu livro to-
mei donde este fiz tirar que subscrevi e assinei de
meu público sinal seguinte. Sinal público. Pagou
nada. Traslado de procuração de que a escritura
atrás faz menção. Saibam quantos este instrumento
de procuração virem que no ano do nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo de 1616 em 20 dias do
mês de Março no lugar de Telhenas termo da cida-
de de Lisboa na quinta da Condessa, mulher de Dom
Fernando de Noronha Conde de Linhares, que Deus
tem, estando ela aí presente por ela Condessa foi
dito a mim tabelião perante as testemunhas ao dian-
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te nomeadas que por este Público instrumento de
sua procuração no melhor modo, via e forma que o
direito quer e outorga faila e ordenava e de feito
logo o fez e ordenou por seu certo procurador abun-
doso e ém todo bastante a Baltazar da Mota mora-
dor em casa dela dita Condessa que ora por um man-
dado vai para as partes do Brasil amostrador deste
instrumento ao qual diSvse que dava e outorgava e
de feito logo deu e outorgou cedeu e trespassou todo
seu livre e cumprido poder mandado especial e ge-
ral quanto em direito se requer para que por ela
e em seu nome e como ela em pessoa possa o dito
Baltazar da Mota seu procurador na Bahia de To
dos os Santos e nas mais partes do estado do Brasil
donde êle ou seus estabelecidos com este poder se
acharem pedir e receber e cobrar todas as suas dí-
vidas, dinheiro e rendimento de seus engenhos ter-
ras, fazendas que nas ditas partes tem e tudo o mais
que lhe pertencer e for devido assim ao presente
como ao diante por conhecimentos, escrituras e sen-
tenças de ações, provisões de Sua Majestade e por
qualquer outra via e razão que seja o que tudo as-
sim cobrará e haverá do poder e de quaisquer seus
deveres, justiças, depósitos, feitores, rendeiros e pes-
soas outras que a paguem e entreguem com direito
dar ou fazer estando a contas com todas as pessoafe
que cumprir, as quais contas poderá fenecer e liqui
dar e receber tudo o que por fim e remate delas lhe
couber e pertencer e dará êle seu procurador de tudo
quanto em virtude desta procuração cobrar ou re-
ceber e confessar haver recebido conhecimento e qui-
tações públicas ou razas da maneira que lhe pedi-
<las ou requeridas forem e assinar por ela Condessa
em quaisquer termos e aonde mais cumprir e ne-

¦i ,
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•essário fôr mais lhe dá poder ela Condessa ao dito
Baltazar da Mota para que tanto que chegar às di*
tas partes do Brasil possa tomar posse e entrega
dos engenhos, terras e mais fazendas que tem e lhe
»>ertence nas ditas partes assim do engenho que
tem na Bahia que se chama de Sergipe da Invoca

ção de Nossa Senhora da Purificação em que esta
por feitor Custódio Lobo como do outro da Invoca-
cão de Santa Ana eme está na Capitania dos ilhéus
que está Domingos Gonçalves com todas as suas per
tenças escravos, fábricas, terras e propriedades e
mais cousas tocantes e pertencentes aos ditos enge-
nhos os quais lhe entregará cada um dos sobredi
tos e lhes tomará logo de tudo conta com entrega
sem delação alguma, as quais posses tomará dos di-
tos engenhos e de todos os açúcares e mais cousas a
eles tocantes tanto chegar as ditas partes do Brasil
no estado em que estiverem, posto que não esteja
acabada nem recolhida a safra que acaba este pre
sente ano de 1616 e depois de assim êle seu procura
dor ter tomado em nome dela Condessa as tais pos-
ses poderão correr com a fábrica, governo e admi-
nistração dos ditos engenhos e pertenças deles e das
ditas terras e mais fazendas dela Condessa como vir
<jue é o mais proveito e benefício dos engenhos, ter-
ras e fazendas poderá pedir e tomar conta ao dito
Domingos Gonçalves que está no dito engenho dos
Dhéus de todo o tempo que residir nele receber e co-
brar dele tudo o que estiver devendo e dar-lhe qui-
tação e o despedir do dito engenho e pôr nele outro
em seu lugar ou dá-lo de arrendamento pelo preço
e anos e com as condições e obrigação que êle seu
procurador vir que é mais proveito dela Condessa
e das ditas fazendas dos ilhéus que tanto que êle seu
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procurador tomar posse do dito engenho de Sergi-
pe e suas propriedades em que está por feitor o dito
Custódio Lobo se informará quais são as cabeceiras

que se podem vender sem prejuízo do rendimento
do dito engenho e essas as venderá às pessoas e pelos
preços que lhe parecer e os preços receber, mais as
cabeceiras de que o engenho tiver necessidade para
farinhas e pastos e outras cousas necessárias para
utilidade e bom rendimento dele não se venderão e

as cabeceiras que êle seu procurador vender toma-
rá o pagamento delas em dinheiro ou em açúcares

que venderá nas ditas partes do Brasil pelo preço
comum que no tal tempo valer e o dinheiro que das
tais vendas proceder dispenderá êle seu procurador
na fábrica e benefício e conservação do dito enge-
nho de Sergipe até onde chegar e os rendimentos
do engenho mandará a este reino dirigido e consig-
nado a ela Condessa em açúcares declarando como
o são do dito seu engenho e poderá êle Baltazar da
Mota seu procurador despachar nas Alfândegas das
ditas partes os tais açúcares que assim lhe mandar
e jurar em sua alma dela como são feitas no dito
seu engenho para gozar da liberdade que Sua Ma

jestade concede aos Senhores de Engenho e como
vem por sua conta e risco porquanto para isso lhe
dá outrossim poder. Poderá mais êle seu procurador
tirar a quaisquer lavradores *e pessoas outras as ter-
ras que lhes é ou foram vendidas em vida do Conde
seu marido cujos preços se lhe não pagaram nem
ela Condessa deu poder a pessoa alguma para co-
brar os tais preços porquanto por este instrumento
se revoga quebra, anula as ditas vendas e poderá
obrigar os tais lavradores e pessoas lhe larguem as
ditas terras e propriedades por serem bens do dote
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dela Condessa que se não podiam vender para
o qual efeito e para o mais que for necessário usará
da provisão que Sua Majestade lhe concedeu e das
tais terras que assim tirar poderá tomar posse em
nome dela Condessa e dá-las ao terço às pessoas que
lhe parecer e pelos anos em que se concertar mas
com tal declaração que querendo-as tanto por tanto
os bvradores que dantes as tinham lhas dará êle
seu procurador pagando porém primeiro todos os
rendimentos que devem a ela condessa das ditas ter
ras e fazenda do tempo que as ocupam e possuíram
indevidamente e a este os poderá obrigar por jus-
tiça e haver contra eles e isentá-las por tudo o que
deverem e outrossim poderá tirar todas as terras
que andam a rendas a diversas pessoas cujos arren-
(lamentos não serão válidos pelos fazer o dito Con
de em sua vida que em somente uso-frutuário e por
seu falecimento ficaram pertencendo a ela Condessa
por serem de seu dote e para este efeito usará tam-
bém êle seu procurador da provisão de Sua Majes-
tade das tais terras arrendadas que assim tirar po-
dera outrossim dar ao terço como as outras atrás
declaradas e com os mesmos poderes que atrás fi-
eam ditos e querendo as também tanto por tanto as
pessoas que as traziam dantes lhes dará êle seu pro-
curador cobrando também deles o que se lhe achar
deverem das ditas terras dos anos atrás passados.
Declarou ela Condessa que além das terras atrás
declaradas que o dito Conde seu mariclo vendeu de
que se lhe não pagou o preço a êle em sua vida nem
a ela manda tirar por justiça às pessoas que as com-
praram vendeu o dito Conde outras terras mais cujo
preço lhe pagaram a êle em sua vida e estas tais
vendas aprova ela Condessa mais porquanto está
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informada que os possuidores das ditas terras toma
ram mais algumas braças além das que se venderam
que possuem sem título algum portanto disse ela
dita Condessa que dá poder ao dito Baltazar da Mota
seu procurador para que possa por via de justiça
ou no modo que lhe parecer mandar fazer medições
nas tais terras obrigando aos possuidores a que apre-
sentem os títulos delas e achando-se pelas ditas me-
dições que tem mais terras das que se lhe venderam
lhas poderá tirar para ela condessa e as vender às
mesmas pessoas que as possuírem ou a quem por
elas mais der e receber de tudo os preços e para em
efeito usará êle seu procurador de outra Provisão
de Sua Majestade que para fazer as ditas medições
lhe concedesse. Que êle seu procurador poderá man
dar plantar farinhas e fazer outro serviço pelos ne
gros das Aldeias que a estes dará de comer e tudo
o que necessário em modo que andem contentes e
folguem de trabalhar que querendo Custódio Lobo
que está mo dito engenho de Sergipe toma)1 de arren-
(lamento o engenho dos ilhéus pelo preço que for jus-
to ou querendo alguma terra em Sergipe ao terço
como se mandem dar aos outros, êle seu procurador
lhe poderá dar uma cousa ou outra qual o dito Cus-
tédio Lobo mais quiser e não querendo nada do so-
bredito e querendo vir-se para o Reino dará primei-
ro no Brasil suas contas de todo o tempo que cor-
reu com a feitoria do dito engenho as quais contas
lhe tomara êle Baltazar da Mota seu procurador as
sistindolhe o Padre Manuel Nunes da Companhia
de Jesus estante no dilo Colégio da Bahia que ora
serve de procurador, no dito Colégio e feitas as con-
tas que farão na forma que lhe parecer por louva
mentos de pessoas em que se louvaram sendo neces-
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sário ou como melhor e com mais inteireza de ver
dade se puderem fazer cobrará êle Baltazar da Mota
sen procurador tudo o que liquidamente o dito Cus-
tódio Lobo lhe ficar devendo e do que êle cobrar e
receber lhe poderá dar quitação e não querendo o
dito Custódio Lobo logo dar as ditas cantas e que
rendo vir se para este Reino sem as dar em tal caso
êle dito Baltazar da Mota seu procurador o poderá
obrigar por Justiça a dá-las e não o deixará embar-
car sem as dar e pagar o que liquidamente dever a
ela Condessa mas poderá êle Baltazar cia Mota seu
procurador feitorizar nas ditas partes do Brasil e
esta que do sabão branco de que ela Condessa é do-
natária conforme suas doações e provisões que tem
de Sua Majestade mo qual estanque o benefício dele
poderá êle seu procurador nomear feitores e pesso-
as que vendam o dito sabão e dar licenças para se
vender e tomar por perdido todo o sabão que for às
ditas partes do Brasil sem licença dela Condessa e
usar no mesmo administração como ela era pessoa
e para todas as ditas cousas atrás declaradas disse
ela dita Condessa que põe o dito Baltazar da Mota
seu procurador em seu lugar e lhe dá mais poder
para que geralmente nas ditas partes do Brasil e
onde mais cumprir possa procurar, requerer, mos-
trar e defender todo o direito e justiça dela Condes
sa em todas as suas causas e demandas, negócios,
movidos como por mover e for ré ou autora diante
de quaisquer julgares que se tratem assim nas pri
meiras instâncias como nos casos das apelações e
agravos e execuções estando o demandando a todos
os seus devedores e pessoas outras que cumprir pe-
rante quem de direito for contanto que por nova
ação não possa êle seu procurador ser citado ne*i

l
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, em nome dela Condessa por que o tal
reserva para si para no caso lhe dar e mandar in-
formação mas para o que lhe tocar e necessá-
rio for estará em Juizo e fora dele segundo todos os
termos e autos judiciais e extrajudiciais e toda a mais
ordem de Juizo fazendo protestos, requerimentos,

pedimentos, embargos, autos, execuções, lanços, pe-
nhores e remate de bens, prisões, consentimentos de
solturas, dando libelos, artigos, petições, informa

ções, testemunhas e papéis e todo o gênero de pro-
va dar e apresentar e outros contrariar execuções

porpolites (sic) contestar e por suspensões contradi-
tas às pessoas, justiças de seus oficiais que sentir lhe
são suspeitos e por ta'is recusar e em outros de novo
se louvar e houver sentenças e nelas consentir sendo
dadas em seu favor e as fazer com efeito executar e
receber o próprio e custas das contrárias apelar,
agravar e tudo seguir e renunciar até mor alçada e
real entrega e lançar nos bens que se lhe derem a

penhora e pedir Jhe sejam rematados e tomando
deles a posse e os vender para pagamento do que se
lhe dever a ela Condessa e jurar em sua alma. ju
ramento de calúnia e de cisório e outros que em di-
reito lhe for dado e fará dar a quem cumprir e nas

partes o deixar se lhe bem parecer e estabelecerá
os procuradores que quiserem com estes poderes ou
limitados e o revogar se cumprir ficando-lhe esta

procuração firme para usar dela e de todas as ven-
das e arrendamentos e mais cousas que êle seu pro-
curador fizer em virtude desta procuração poderá
outorgar em nome dela Condessa escrituras públicas
com todas as cláusulas, condições e obrigações que
lhe parecer e nelas obrigar os bens e rendas dela
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Condessa a tudo cumprir e em todo o que diLo é e
acerca disso nascer c pender fará êle Baltazar da
Mota seu procurador tudo o que ela Condessa fi-
zera e dissera se presente fora em pessoa com livre
e geral administração sem limitação de poderes e
prometesse obriga de haver por bem e firme para
sempre Indo o que pelo dito seu procurador e porseus estabelecidos e por quaisquer deles for feito no
conteúdo nesta procuração e as relevou segundo o
direito e para o cumprir obrigou seus bens e ren-
das havidos e por haver e em testemunho de ver-
dade assim outorgou e mandou escrever este instrn-
menlo nesta nota e dela passar os traslados necessá-
rios que pediu e aceitou e eu tabelião todo o aceito
em nome de (piem tonar ausente como pessoa pública,estipulante e aceitanle testemunhas que foram pre-sentes Gaspar Cardoso e Baltazar do Couto criados
da dita Condessa e moradores em sua casa e todos
conhecemos ser ela própria conleúda neste instru-
mentr) que na nota com as testemunhas eu Mateus
Ferreira da Costa tabelião público de notas por El-
Hei Nosso Senhor nesta cidade de Lisboa e seus ler-
mos tpie este instrumento no livro de minhas notas
tomei e delas o trasladei, concerLei e subscrevi e
assinei de meu Público sinal. Pagou deste com nota
e outro destribuição mil cento e sessenta réis. Jus-
tiíicação. O Doutor Diogo Ferreira de Carvalho do
clesembargo de El-Rei Nosso Senhor Juiz dos Feitos
e Cousas das Justificações de Guiné, Minas, índias
e Brasil, etc, aos que esta certidão de justificaçãovirem que o escrivão das ditas justificações que esta
lez me deu fé conhecer a letra e sinal público do
instrumento de procuração acima e atrás ser Mateus

y
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Ferreira da Costa no dito instrumento declarado pelo
que o hei por justificado e verdadeiro e que se lhe
dê fé e crédito onde quer que for apresentado e por
disso me ser pedida a presente a mandei escrever por
mim assinada em Lisboa aos 22 dias do mês de
Março de 1616 anos. Antônio de Melo a fez. Pagou
dela quarenta réis e de assinatura pagará quarenta
réis. Diogo Ferreira de Carvalho. A qual procuração
a Irás trasladada eu Antônio Guedes Tabelião de No-
tas por El-Rei Nosso Senhor nesta cidade do Sal-
vador Bahia de todos os Santos fiz trasladar da
própria que está escrita e continuada em público
por Mateus Ferreira de Carvalho tabelião de Notas
na cidade de Lisboa cuja letra e sinal público eu
tabelião conheço muito bem o qual público instru-
mento o tornei a Baltazar da Mota procurador da
Condessa de Linhares que também fora declarada na
nota a folhas 16 do mesmo livro donde a dita escri-
íura atrás foi lançada e tudo concertei com o oficial
abaixo assinado, o primeiro de Dezembro da era de
1617 anos. Concertado por mim tabelião, Antônio
Guedes e comigo tabelião João de reitas. Recebi a
própria procuração. Baltazar da Mota. Pascoal Tei-
.veira Pinto que sirvo de Tabelião Público do judicial
e notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos e seus termos etc. Certifico e dou fé que a
letra da inscrição no fim da escritura de venda atrás
e sinal público ao pé dela a folhas 8 e a letra da
incrição da procuração próxima a cuja margem está
comissa a letra do primeiro concerto e sinal dele é
tudo de Araújo Guedes tabelião público do judicial
e notas que foi nesta dita cidade e a letra do outro
concerto posto na mesma procuração e sinal dele é
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de João de Freitas outrossim tabelião público do

judicial e notas que foi na dita cidade e ambos os
ditos tabeliães, já defuntos, os quais eu conheci muito
bem e vi muitas vezes escrever e assinar pelo que Ira;

reconheço a letra e sinais de que faço menção de que

passei esta certidão por mim feita e assinada de meu

público e razo sinais, hoje na Bahia em 18 de Ja-
neiro de 1652 anos. Sinal público. Pascoal Teixeira
Pinto. Quitação que deu o procurador de Santo
Antão de Lisboa a Domingos de Araújo. Saibam

quantos este público instrumento de quitação virem

que no ano do nascimento de nosso Senhor Jesus
Cristo de 1638 anos aos 5 dias do mês de Janeiro
do dito ano nesta cidade do Salvador e pousadas de
mim tabelião ao diante nomeado pouzaram presentes
a este outorgantes, a saber: de uma parte o Revê-
rendo Padre Simão de Souto Maior da Companhia de

Jesus procurador bastante do Reitor e mais padres
do colégio de Santo Antão da cidade de Lisboa como
constou por sua procuração que no fim deste instru-
mento irá lançada e da outra parte Domingos de
\raujo morador no limite da Saubara termo desta
cidade ambas pessoas de mim tabelião reconhecidas e
logo pelo dito Reverendo Padre Simão de Souto
Maior foi dito em presença de mim tabelião e das
testemunhas ao diante nomeadas que sendo procura-
dor da Condessa de Linhares Baltazar da Mota ven-
deu ao dito Domingos de Araújo a terra e fazenda
em que de presente vive no limite da Saubara desde
o dito rio Saubara até oulro rio chamado Guaripe e
Ponta em preço de setecentos mil réis com condição

que tudo o que passasse de seiscentas braças pagaria
o dito Domingos de Araújo além dos ditos setecentos
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mil réis de que outorgaram escritura pública por-
quanto a dita terra é mais quantidade das ditas 600
braças e fora o dito Domingos de Araújo. Pagando
assim aos procuradores do colégio de Santo Antão
e de feito tem pago por conta de toda a dita terra
entre os 2 rios e ponta um conto e cinqüenta e um mil
réis nas partidas seguintes, a saber: ao fazer da dila
escritura de venda duzentos mil réis em dinheiro de
contado que o dito Baltazar da Mota recebeu como
procurador da dita Condessa dos quais lhe deu qui-
lação na mesma escritura, e noventa mil réis que o
dito Domingos de Araújo pagou ao Reverendo Padre
Manoel de Couto sendo provedor da dita Condessa
cm lenhas a preço de dois mil réis por tarefa na con-
formidade da dita escritura de venda e assim mais
pagou o dito Domingos de Araújo ao Reverendo
Padre André de Gouveia sendo procurador do dito
colégio de Santo Antão em 7 de Dezembro de 1625
anos, cento e vinte e sete mil réis na mesma esoécie
de lenhas pelo mesmo preço e assim mais pagou o
dito Domingos de Araújo ao dito Padre Antão de
Gouveia em 31 de Agosto de 1620 anos oitenta mil
ivis em dinheiro de contado, assim mais pagou ao
dito Padre André de Gouveia ern 22 dias de Setembro
de .1629 anos, noventa e sele mil réis em lenhas pelo
preço sobredito e assim mais pagou ao Reverendo
Padre Sebastião Vaz sendo procurador do colégio de
Santo Antão duzentos e trinta e quatro mil réis em
lenhas pelo sobredito preço, das quais cinco adições
recebidas pelos ditos padres apresentou o dilo Do-
mingos de Araújo quitações razas de suas letras e
sinais que ele outorgante viu e reconheceu e aplicou
em minha presença e das mesmas testemunhas que

i
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não terão força nem vigor algum por a quantia delas
ir metida nesta quitação que só valerá e terá seu efeito
c assim mais disse o Reverendo Padre Simão de Souto
Maior que era verdade e confessava haver recebido
da mão de Domingos de Araújo desde 26 de Outubro
de 1636 até 28 de Janeiro de 1637 anos duzentos e
vinte e três, mil réis em lenhas pelo preço sobredito,
as quais sete adições somam todas o dito um conto
cinqüenta e um mil réis que é o que o dito Domingos
dc Araújo tem pago por conta de. toda a terra que se
achar desde o dito rio Saubara até o dito rio Guaripe
e Ponta na forma da escritura de venda e outrossim
disso o Reverendo Padre Simão de Souto Maior que
confessava como de feito confessou estar o dito co-
légio pago e satisfeito do foro de duas galinhas que o
dito Domingos de Araújo paga da dita terra desde o
lempo da venda dela até o primeiro dia do mês de
Outubro de 1637 anos que lhe constou por quitação
do dito Padre André de Gouveia que recebeu 12 ga-
linhas do foro, de seis anos até o sobredito dia, con-
fessou êle outorgante haver recebido do dito Do-
mingos por assim ser, disse o dito Reverendo Padre
Simão de Souto Maior em nome e como procurador
do dito colégio de Santo Antão dava como de feito
deu pura. geral quitação deste dia para todo o sem-
pre ao dito Domingos de Araújo e seus bens e her-
áeiros do dito um conto e cinqüenta e um mil réis
recebidos pela maneira que fica dito e de foro as ditas
duas galinhas orn cada um ano até o primeiro dia do
mês de Outubro dc 1637 anos e se obrigou pelos bens
do dito colégio a que lhe não seja mais pedida nem
demandada a diía quantia nem parle dela nem o
foro pago até o sobredito dia cm tempo algum por
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si nem por outrem por estar de tudo pago como fica
dilo e pelo dito Domingos de Araujo foi dito que
aceitava esta quitação na forma dela a qual man-
daram a mim tabelião lazer nesta nota em que assi-
naram, pediram e aceitaram e eu tabelião como

pessoa pública aceito em nome de quem locar au-
sento desta nota, mandaram dar e passar os traslados
necessários sendo testemunhas Antônio Fernandes
Roxo e Gonçalo Francisco e Domingos da Silva todos
moradores nesta cidade que todos assinaram e eu
Antônio de Brito Correia tabelião que o escrevi.
Simão de Souto Maior. Domingos de Araujo. An-
tônio Fernandes Roxo. Domingos da Silva . Gonçalo
Francisco. Procuração de que faz nesta escritura men-

ção. Saibam quantos este*público instrumento de

procuração virem que no ano do nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo de 1636 em 12 dias do mês
de Maio na cidade de Lisboa no Colégio de Santo
Antão da Companhia de Jesus em um aposento dele

estando aí presente o Padre Luiz Brandão religioso
da dita Companhia e Reitor do dito Colégio e por
êle foi dito a mim tabelião, perante as testemunhas
ao diante escritas que por este público instrumento
em seu nome e do dito colégio e religiosos e padres
dele no melhor modo via e forma que em direito

haja lugar fazia e ordenava e de feito logo fez e

ordenou por seus certos procuradores e do dito co-

légio abundosos e em todos bastantes ao padre Si-

mão de Souto Maior religioso da dita Companhia re-

sidente nesta cidade e em sua ausência ao Alferes

Baltazar de Lemos morador nesta cidade que ora

vão para a Bahia de Todos os Santos do estado do

Brasil os mostradores deste aos quais disse que dava,
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outorgava e de feito logo deu e outorgou todo o seu
livre e cumprido poder mandado especial e geral
ipiam bastante e de direito se requerem para que por
ela o outorgante e em seu nome do dito colégio e
padres dele e como êle em pessoa possam os ditos
seu-; procuradores um em ausência do outro pelo
modo que vão nomeados na dita Bahia e mais partes
do dito estado do Brasil beneficiar o correr com
administração do Iodos os bens e fazendas do dilo
colégio e a êle presente e a sua igreja, cobrando o
arrecadando os tais bens, fazendas e toda.- as suas
dividi!1- dinheiro, fazendas e seus rendimentos e
cousas oulras do qualquer sorte, qualidade e quan-
lidado e substância que quaisquer pessoas de qu;.'.!-
lidado (pie (orem devam e tenham o dilo colégio.e
sua igreja e obrigados lhe se sejam assim ao presente
como ao diante por assinadas escrituras, sentença.-,,
testemunhos, verbas dc livros, letra-, dc cambio,
trespassos, poderes em causa própria, por lhes de
seguro protestos e outros papéis e assim eles pela
via e razão que for cobrando outrossim todos e quais-
(píer bens c cousas tpie o dito seu colégio se deixassem
ou deixarem daqui cm diante por quaisquer pessoas
e rei nulos e por outra qualquer via aceitando quais-
quer heranças e os encargos com que lhe forem dei-
xados se lhe parecer e em especial cobrarem os bens
dc raiz móveis e -eus rendimentos que á igreja do
dito colégio pertencem e que lhe ficaram por faleci-
mento da Condessa de Linhares Dona Fclipa de Sá,
que Deus tem. de qualquer qualidade que sejam,
lia vendo tudo () seu poder para o que poderão fazer
contas e as tomar a todos os rendeiros e foreiros dos
tais bens e outras quaisquer pessoas que as devam

/
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dar fim dela e liquidá-las e receber o líquido do que
por fim e remate delas lhe pertencer ao dito colégio
e igreja dele podendo fazer demarcações e demarcar
os bens do dito colégio e igreja com quem se devam
fazer e com as pessoas com cuja fazenda partirem
fazendo e requerendo se lhes passem as tais demar-
cações e fazendo tombo e os mais títulos que lhes
parecer podendo fazer partilhas de todos os bens em
¦ pie por qualquer via o dito colégio deva haver parle
com as pessoas que se devam fazer e para elas se
poderão louvar e comprometer em juizes árbitros,
alvidradores, partidores, avaliadores e outros oficiais'
de justiça que as tais partilhas façam e as dúvidas de,
Ias determinarem e estando feitas e não a sua vontedê
e como de direito se devessem fazer as poderão re-
mover e delas apelar, agravar até supremo juizo e
pedir se façam de novo pondo marcos, divisões, sor-
íes, melhorias e escolhas dar e tomar e almocdar, se
cumprir e de tudo que por qualquer via lhe pertencer
poderão tomar posse pedindo e requerendo se lhes
passem delas os instrumentos, autos e certidões ne-
"essárias para conservação de seu direilo e justiça
podendo fazer quaisquer concertos de avença, con-
vença, transação e amigável composição, compro-
missos-e louvamentos com todas as pessoas que lhes
parecer e por eles largar e remeter o que quiserem e
aceitar o porque se concertar e poderão arrendar a
foral e empresar quaisquer canaviais, matos e outras
Propriedades de qualquer sorte condição e valia que
seja que pertençam ao dito Colégio e igreja dele assim
por meio da dita Condessa Dona Felipa de Sá como
por qualquer outra razão as pessoas e pelos tempos

anos e preços que lhe parecer e nas pagas que
-, ¦ ¦'.;-' >i*.b
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assentar e tudo receber e haver a seu poder dando de
tudo que cobrar ou confessar haver recebido em vir-
tude deste poder pagas ou quitações em público ou
em razo e de tudo e cada cousa poderão outorgar escri
turas públicas com todas as cláusulas e condições,

penas c obrigações, desaforamentos e renunciações
que lhe parecer obrigando nelas a seu cumprimento
os bens e rendas do dilo colégio que ficaram da dita
Condessa, geral e especialmente pelo modo que qui-
serem assinando em seu nome ou onde necessário for

podendo pedir e tirar e requerer se tirem do poder
de quaisquer pessoas iodos o» bens e fazendas que
pertencem ao dito colégio è igreja dele e lhe andarem
socegados por qualquer via aliada.-, e para isso po-
derão tirar e pedir cartas de escomunhão e fazê-las
publicar às pessoas e nas parles que lhe parecer e
outrossím poderá de todas as propriedades que ao
dito colégio e igreja dele pertencem e locam ou po-
dem locar por qualquer cousa que seja fazer e re-
querer as medições necessárias que lhe parecer comum
ao bem do dito colégio e deles pedir e ti>-;ir certidões
e instrumentos para a conservação de seu direito e
para cobrar do sobredito e correr com administração
dos divos bens e fazendas e êle Padre Keilo'- faz
procurador geral do dito colégio e igreja dê}r no
dito estado do Brasil ao dito Padre Simão do Souto
Maior e por sua ausência ao dito Alferes Baltazar
de Lemos e poderão procurar e requerer e alegar e
defender iodo o seu direito o justiça em iodas aó suas
causas e demanda? tocantes ao dito colégio e igreja
movidas e por mover em que for autor ou réu se-
culares e eclesiásticas que se [ralem e tratarem no
dito estado em qualquer parte, juize e tribunal que
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seja e ante quaisquer justiças e ministros de <|uai-
quer foro e jurisdição que forem estando em juizo
e fora dele a todos os termps e autos judiciais e
extrajudiciais fazendo citações, protestos, requeri-
inentos, pedimentos, embargos, sequestros, execuções,
prisões, consentimentos de solturas, traspassos, en-
tregas, remates de bens, pedindo e apresentando <le
tudo instrumentos, cartas testemunháveis, libelos,

petições, informações, dar e assinar execuções por
pautes, contestar testemunhas, papeis e toda a mais

prova apresentar e das parles adversas, contrariar e

jurar na alma dele outor.gaijte qualquer juramento
que lhe com direito for dado e de calúnia fazendo dar
a quem cumpria e deixar em quem bem lhe parecer
pondo contraditos às testemunhas, suspeições a jul-

gadores e mais oficiais de justiça e pessoas outras

que suspeitas lhe forem e por tais a recusar e de novo
se louvar despachos, sentenças, anuir, nas dadas a
seu favor consentir e aceitar e fazê-lo executar, do
contrário apelar e agravar e tudo e dc tudo seguir
até mor alçada ou renunciado se lhe parecer com

poder de lançar nos bens do* devedores com licença
dc justiça e não havendo lançador pedindo lhe sejam
rematados tomando deles posse e os poderá vender c
receber <> principal e custas ciando as ditas quitações
c poderão estabelecer o- procuradores aue quiserem
com estes ilimitados porleres revogá-los e desta usar
<* reserva para si êle outorgante e para os reitores

que no dito cfolégio lhe sucederem nova citação por-
tpie em tal caso será citado pessoalmente para dar
ou mandar verdadeira informação mas em todo o

que dito é e que mais cumprir e disso depender po-
derão os ditos seus procuradores fazer e dizer em



— 198

juízo e fora àêk ludo e tão inteiramente como éb
outorgante fizera e dissera se fora presente em sua
pessoa com toda a livre e geral administração e pro-
meteu e se obrigou de haver por bom para sem-
pre tudo o que pelos ditos seus procuradores for
feito e dito no que dito é e o releva do encargo de
satisfação que o direito outorga sob obrigação dos
bens p rendas (pie da dita Condessa Dona Felipa df
Sá ficaram e (pio os ditos seus procuradores pode-rão pedir em nome do dito colégio em juizo e fora
dele todas as restituições qne de direito e por outro
modo tocarem e pertencerem e que se devam dar e
concedi r ao dito colégio e dos rendimentos rias ditas
fazendas e de indo o mais que os ditos seus procura-dores por bem deste poder cobrarem e arrecadarem
c que vier a sen poder seguirão a ordem e aviso queele outorgante e seus sucessores no dito cargo de
Reitor lhes der c que este dito poder lhe dá e
concede em sen nome do dito colégio e igreja e pa-dres dele e das qne lhe sucederem para que dele-
e seus poderes usem enquanto não dispuserem o
contrário e que outrossim lhes dá e outorga como !,•,-
iamenteiro que é da dila Condessa Dom, Felipa deSa e administrador da dita igreja de que lhe deixou
:U) <lil<> colégio e como seu herdeiro por esta escritura
revoga dos procuradores do dito colégio e igreja
administração e leslamenlaria e todos e quaisquerreligiosos c pessoas que até o presenl^ hajam feito
e constituído para o dito eslado do Brasil e ao poreles estabelecidos e todos os poderes que se lhe hajamdados e concedidos para que deles não usem nem
possam usar para caso, efeito algum e dá poder aos
procuradores atrás nomeados para que mandem no-
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lificar esta revogação a quem convier e necessário
for e em testemunho de verdade assim outorgou e
pediu se fizesse êsle instrumento nesta nota c que
dela se dessem os traslados necessários que aceitou e
eu tabelião o aceito em nome dos ausentes a que tocar
o favor dele como pessoa pública, estipulante e acei-
lante testemunhas que foram presentes João de Re-
zende morador nesta cidade, no dito colégio e Manuel
de Almeida nela morador junto ao mesmo colégio;
eu tabelião conheço ao dito padre Heitor e todos
assinaram na nota e outorgaram esta em 13 d<> dito
mês e ano posto que continuado em 12 dele. Gaspar
de Carvalho tabelião o escrevi. Gaspar de Carvalho
Tabelião Público de Notas por El-Rei Nosso Senhor
na cidade de Lisboa e seu termo este instrumento em
meu Livro de Notas tomei e dele a fiz trasladar a

que me reporto, concertei subscrevi e assinei de meu

público sinal. Pagou deste contado as letras 250 reis.

Justificação. 0 Doutor Paulo de Meireles Pacheco do

desembarco de Sua Majestade Juiz dos Feitos e

Causas do Juizo de Guiné, Mina. índias e Brasil.

com alçada nesta cidade de Lisboa, etc. Faço saber

aos que esta minha certidão de justificação vi-

rem que o escrivão que a fez me deu fé à subscri-

ção e sinal público atrás onde esta começa ser

de Gaspar de Carvalho tabelião de Notas nesta ei-

dade nela conteúda pelo conteúdo pelo que hei ai

dita letra e sinal por verdadeiro e justificado, para
constar do sobredito mandei passar a presente por
mim assinada somente feita em Lisboa hoje 14 de

Maio de 1636 anos. Pagou desta quarenta réis e de
assinar quarenta réis. Manuel Alvares a fez escrever.
Paulo de Meireles Pacheco. O qual traslado de pro-
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curacão eu Antônio de Brito Correia tabelião do
>,'.!iiiiico Judicial c Notas nesia cidade do Salvador

e seus termos por Sua Majestade fiz trasladar do

meu livro de Notas onde a tomei, subscrevi e assinei

de meu público sinal peguinte. Sina! público. O qual
Iraslado de papéis atrás neste incerto. Eu Manuel

\fonso da Costa tabelião do público judicial o notas
nesta cidade do Salvador Bahia do Todo: os Santos e

seu termo no oficio do que é proprietário Antônio

Ferreira Lisboa, fiz trasladar bem e fielmente, sem

cousa que dúvida faça, dos próprios a (pie me reporto
e tornei a entregar a (piem mos apresentou que assi-
noii de como recebeu. O (piai Iraslado concertei e
assinei em público e razo seguinte por virtude do
despacho atrás do Doutor Ouvidor Coral do Cível
Belchior Ramires de Carvalho. Sinal Público. Em
testemunho de verdade Manuel Afonso da Costa.
João de Figueiredo Soares. O qual traslado de oe-
lição, escrituras, procurações, justificações eu An-
lônio da Silveira de Faria tabelião público do Judi-
ciai e nota? nesta vila de São Francisco de Sergipe
do Conde e seu termo nomeado, para o lançamento
destes documentos n.;'sio tombo o trasladei bem e liei-
mente do próprio a que me reporto o com êle este
conferi, concertei e subscrevi e assinei de meus sinais
razo seguinte com o oficial comigo abaixo assinado
neste engenho do Conde aos 11 dias do mês de
Acosto de 1712 anos. Antônio da Silveira He Faria.
Concertado por mim Anlonio da Silveira de Faria.
F comigo tabelião Paulo Moreira da Cunha.
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Escritura de uma sorte de terra que
vendeu o Capitão Luiz de Souza de Crasto
ao donatário Manuel Garcia Pimentel.

Diz o Reverendo Padre Luiz Veloso como pro-
curador do colégio de Santo Vnlão da ("orle e cidade
de Lisboa que para bem de sua justiça lhe é neces-
sário o teor de uma escritura de venda de uma sorte
de terra que fez o Capitão Luiz de Souza de Crasto
ao lonatário Manuel Garcia de que é tabelião An-
tônio de Freitas do Amaral. Pede a Vossa Mercê
atendendo o referido mande que o dito Labelião dê
an Reverendo Suplicante o teor da dita escritura em
modo que faça fé e Receberá mercê. Despacho. Dê-se-
lhe não havendo inconveniente. Souza. Traslado do

que si1 pede» Escritura de venda de uma sorte de lerra
sita em Sergipe do Conde que fazem o Capitão Luiz
dr Souza de Crasto e Sua mulher Sebastiana Ferreira
jo Donatário da Vila do Espirito Santo Manuel Gar-
cia Pimentel fidalgo da Casa de Sua Majestdfi Ca-
valeiro professo da Ordem de Cristo por preço de um
conto e quatrocentos mil réis. Saibam quantos este

público instrumento de escritura de x(r.\\:\ debito e
obrigação ou como em direito melhor nome e lugar
haja virem que sendo no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de 1704 ano-, aos quatro dias do
mês de Março do dito ano nesta casa do engenho do
donatário Manuel Garcia Pimentel sitio chamado
Epilingua freguesia de Nossa Senhora da Purificação
do termo da vila de S. Francisco da Barra de Sergipe
do Conde onde eu tabelião ao diante nomeado fui cha-
mado e sendo ai apareceram perante mim o Capitão
Juiz de Souza de Crasto morador e Senhor do En-
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gcnho de Guaiba por si e como procurador bastante
de sua mulher Scbasliana Ferreira de Lima por uma
sua procurarão bastante de sua letra e sinal que re-
conheço pela própria, a qual irá lançada no fim desta
escritura para se darem os traslados necessários com
ela incorporado? e da outra como comprador e Do-
natário da Vila do Espirito Santo Manuel Garcia Pi-
mfutel fidalgo da Casa de Sua Majeslade. que Deus
Guarde, e cavaleiro professo da Ordem fie Cristo
Iodas pessoas que reconheço pelas próprias de que
aqui faço menção e logo pelo sobredito vendedor «
Capilão Luiz do Souza Crasto por si como procurador
da sobredita sua mulher Sebastiana Ferreira de Lima
!<>i dito em minha presença e da*- testemunha*- ao
diante nomeadas e assinadas que eles são senhores e
possuidores de unia sorte de terra sita neste Sergipe
freguesia de Mossa Senhora da Purificação que hou-
veiam por título de arrematação em praça desta vila
de Sao Francisco da Barra de Sergipe do Conde da
qual foi escrivão e o é do dito Cartório Manuel Mar-
quês de Azevedo e faz de Pedro de Carvalho Lima a

quem se fez a dita arrematação e o dito Pedro Car-
valho de Lima a houvera de Pauto Rangel e arrerria-
tara em praço êle vendedor em compito de terra cie
35 tarefas para cana de 30 braças em quadro a qual
terra parle por uma banda com terras dele comprador
que houve da Capela de Desentio o Reverendo Padre
Pedro Garcia de Araújo e pela outra parte com terras
da Capela do Reverendo Padre João Ferreira do seu
patrimônio e com terras que êle comprador houve de
compra de Leonardo Gonçalves e pelas cabeceiras da
parte de cima com terras dos reverendos padres de
Santo Antão de Lisboa e pela de baixo parle com a
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lestada do engenho do dito comprador e com as terras
que lhe ficaram a êle comprador do dito Reverendo
Padre Pedro Garcia de Araújo que assim confrontava
-orno dito fica, arrematou êle vendedor e assim e da
maneira que arrematou logram e possuem eles vende-
dores e melhor se melhor puder ser para todo o sem-
pre'até o fim do mundo como vendido tem a êle com-
prador digo puder se vendem deste dia para todo o
sempre até o fim do mundo como vendido tem a êle
comprador por preço de quarenta mil réis cada ta-
refa de 30 braças em quadro, cm ferra a tarefa,
em compito de 35 braças que em lautas arrematou
êle vendedor cujas 35 braças por tarefas de canas
fazem compito de um conto e quatrocentos mil réis.
os quais se obriga êJe comprador a pagá-los a eles
vendedores na forma seguinte, a saber: trezentos mil
réis na carga da frota do ano de 1705 e o resto (pie
é um conto e cem mil réis na carga da frota do ano
de 1706 anos, tudo em dinheiro de contado, mordas
de prata correntes neste estado e recebendo êíes Ven-
dedores as sobreditas quantias passarão recibos por

•sua mão nas costas do traslado autêntico desta (pie
ficarão valendo como parte desta escritura r sendo
caso que o dito comprador por algum incidente não
possa fazer os pagamentos a eles vendedores na forma
que dito fica ou em parte ou em lodo ficarão cor-
rendo à razão de juro de seis e quatro por cento digo
seis e um quarto por cento até real entrega a quantia
que restar de cada pagamento por faltar ao cumpri-
mento dele e começará a correr o juro do tal paga-
mento um mês antes do dia que partir daqui a tal
dota ou frotas até real entrega e desta forma foi dito
por êle vendedor por si e como procurador da dita sua
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mulher sobredita que havia por muito bem vendida a
sobredita sorte de terra com todas as suas pertenças
que nela tem c possa ter matos, águas, fontes rios,

pastos, estrada-, caminhos gerais e particulares ser-
\idão e tudo quanto tinha e lhe possa pertencer com
todo útil e domínio que nele têm e possam eles vou-
dedoros ler pelo dito titulo de arrematação (pre fi-
/eram cedem e trespassam nele comprador para-êle e
«ua mulher e filhos e herdeiros e sucessores para a

possuírem e lograrem, darem e trocar e descambar
-c lhe oarecer, como sua que fica sendo eom decla-
ração que a dita sorte de terra é obrigada por encargo

ai ao- padre- da Companhia de Santo Antão para
-r moer a cana dela no seu engenho e eom esta mesma
objeção c obrigação do dito encargo a vendem eles
vendedores a êle comprador eom a dita objeção e
encargo como dilo fica e logo pelo dito comprador e
Donatário Manuel Garcia Pimento! foi dito que êle
aceitava esta escritura assim a êle feita e se obriga a
fazer os pagamentos sobreditos nos tais tempos desti-
hados nas cargas das frotas, aliás, pagar os juros na
forma sobredita e não o fazendo não tem dúvida de'
«er citado e executado pelos tais pagamentos aqui
nesta vila no juizo ordinário dela e nela responder por
ser este negócio aqui celebrado e se desafora do

juizo de seu foro. terra c lugar e é contente aqui res-

ponder e na relação deste estado e se obriga por sua

pessoa e bens aos dilos pagamentos e assim na lorma
sobredita e pelos ditos vendedores o Caoitão Luiz de
Souza de Crasto e como procurador da sobredita sua
foi dito que eles também se obrigam por suas pessoas
e todos os seus bens móveis e de raiz presentes e tu-
Juro- havidos e por haver e o melhor parado deles
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a fazer sempre esta venda boa e a tirai, a ele comprar
a paz o a salvo de qualquer dúvida embargos ou ai-
cações que se lhe poidiam à sobredita sorte de terra
a suas próprias custas e despesas alé final sentença e
execução dela do Supremo Senado com declaração
que havendo medição judicialmente feita na dita
sorte de terra e não se achando ierra do compilo das
35 braças digo tarefas Ioda a que faltar para o dito
compito serão eles vendedores obrigados a pagar-lha
pela razão dos mesmos quarenta mil réis ou desconta-
Ios do preço quando ainda não tenha o comprador
pago os pagamentos como também da mesma sorte
sobrando algumas terras além das ditas 35 tarefas se
medirá e à razão dos mesmos quarenta mil réis por
tarefa lhos pagará êle comprador e nesta forma se
dão por havidos e ajustados com as mesmas obriga-
çoes e cláusulas sobredilas, as quais passarão a seus
herdeiros e sucessores deles eontraentes e terá lugar
em todas as instâncias, êle nada execução assim
disseram,*obrigam suas pessoas e bens a terem v man-
terem, cumprirem e guardarem esta escritura assim
e da maneira que nela se contém e a não encontrarem
nem reclamarem por si nem por outrem agora nem
em temno algum e me reauereram üic fizesse esta
escritura nesta nota que pediram, assinaram e arei-
laràm em nome da pessoa ou pessoas a quem locar
possa ausente eu tabelião como pessoa pública, esti-

pulante e aceitante, a estipulei e aceitei em nome da

pessoa ou pessoas a quem tocar possa ausentes para
dela lhe dar os traslados necessários sendo presentes
por testemunhas João Coelho de Escobar e Manuel
^'¦¦•rdinha Pereira que todos assinaram com os contra-
entes deoois de lida eu Antônio de Freitas do Amaral
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tabelião que o escrevi, assino por mim c como pro-
curador bastante de minha mulher Sebastiana Fer-
reira de Lima e Luiz de Souza de Crasto. Manuel
Garcia Pimentel. Manuel Sardinha Pereira. João
Coelho de Escobar. Procuração. Eu Sebastiana Fer-
reira de Lima que eu faço meu bastante procurador a
men marido o Capitão Luiz de Souza de Crasto para
poder vender e assinar em meu nome uma escritura
de sorte de terra que vendemos ao senhor donatário
Manuel Garcia Pimentel que houvemos de arrema-
laçâo ua Vila de São Francisco de Nosso Pai e Sogro
Pedro Carvalho de Lima para cujo efeito lhe dou
todos os meu- poderes que em direito me são eonee-
didos com pura e geral administração, engenho de
Santo Nntônio da Guaiba 3 de Março de 1704 anos.
Sebastiana Ferreira de Lima. Segundo se continha na
dit.i procuração bastante que reconheço ser da pró-
pria Sebastiana Ferreira, ile sua letra e sinal o qual
traslado de procuração bastante eu Antônio de Frei-
tas do Amaral Tabelião público judicial e notas por
Sua Majestade, que Deus Guarde, aqui a trasladei
bem e fielmente da própria que fica em meu poder
e cartório a qual em todo e por lodo me reporto este
concertei, escrevi, conferi e assinei com o oficial
comigo abaixo assinado em 4 de Março de 1704 anos.
\htônio de Freitas do Amaral. Concertado por mim
tabelião Antônio de Freitas do Amaral e comigo ta-
belião João Vanique Leitão. O qual traslado de Es-
critura eu Antônio de Freitas do Amaral tabelião
público judicial e notas por Sua Majestade, que Deus
guarde, a-fiz trasladar bem e fielmente do meu livro
de Notas (mi que a tomei deste conferi, concertei,
subscrevi e assinei com o oficial comigo abaixo as-
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simulo e tudo conferi assim a dita escritura procura-
çao que também está lançada no meu livro de Notas
ao (piai em todo e por todo me reporto, Vila de São
Francisco 9 de Dezembro de 1704 anos. Antônio de
Freitas do Amaral. Concertado por mim tabelião An-
tônio de Freitas do Amaral e comigo tabelião João
Vanique Leitão. O qual traslado de petição escritura
e procuração eu Antônio da Silveira de Faria tabelião
do Público Judicial e notas nesla Vila de São Fran-
cisco da Barra de Sergipe do Conde e seu termo a
trasladei bem e fielmente da própria que me reporto
e com ela êsle conferi, concertei com o tabelião no-
meado para o lançamento dos documentos neste lombo
e assinei com o oficial comigo abaixo assinado neste
engenho do Conde aos 11 dias do mês de Agosto de
171.2 anos. Antônio da Silveira de Faria. Concertado
por mim Antônio da Silveira de Faria. E comigo ta-
belião Paulo Moreira da Cunha.

Escritura das terras que vendeu Bal-
tazar da Mota como procurador da Con-
dessa de Linhares a Paulo Nunes sitas na
Itapema. ;,;, ,

Diz o Padre Luiz Veloso procurado!' do colégio
»e Santo Antão, da cidade de Lisboa que para bem
de sua justiça lhe é necessário o traslado de uma es-
cnlura de venda que fez o procurador da Condessa
de Linhares Baltazar da Mota no ano de 1618 a
Paulo Nunes de uma pouca de terra, a qual está nas
notas np ofício que hoje serve Lourenço Barbosa e.
porque o escrivão .duvida, dá-la sem despacho por ter
passado outra o tabelião que a fez como consta de
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uma rubrica feita à margem da dita nota pelo dito
tabelião a qual pelo dilatado tempo se perdeu, por-
Lanlo pede a Vossa Mercê lhe faça mercê mandai-
dar n traslado da dita escritura em pública forma e
receberá mercê. Despacho. Passe na forma tle seu
requerimento. Mendonça. Traslado do que se pede.
Venda que faz a Condessa de Linhares Dona Felipa
de Sá por seus procuradores o Padre Manuel do
Couto e Baltazar dá Mota de umas terras a Paulo
Nunes na Saubara. Saibam quantos este instrumento de
venda de terras deste dia para lodo o sempre quitação
e obrigação virem que sendo no ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1618 anos aos
12 dias do mês de Maio do dito ano nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos o? Santos dentro no Colégio'
ò( Jesus da dila cidade pareceram a este presente e
outorgantes partes a saber: de uma como vendedores
o Reverendo Padre Manuel do Couto e Baltazar da
Mofa pelos (piais foi dito perante mim tabelião e tes-
lemunhas ao diante nomeadas que eles eram procura-
dorec de Dona Felipa de Sá Condessa de Linhares
como se verá de sua procuração que no fim deste
instrumento irá lançada e une entre os mais bens e

propriedades que a dita Condessa sua constituinte
linha e possuía sem ^vr de morgado nem do tal nem
obrigadas a outro vínculo nem tributo mais que di-

rimo a Deus bem assim era como é uma sorte de
terra de matos e campinas que não servem mais que
para pasto de gado a qual Paulo Nunes que presente
estava como comprador trás-de arrendamento da mao
dos feitores da dita Condessa, a qual dita terra com
suas voltas, entradas e saídas pontas e apicos, matos.
logradouros, enseadas que no distrito dela caírem esta.
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donde chamam a Itapema para a banda do porto
salgado e parte a dita terra ao longo do salgado
adonde chamam o Porto do Sal até entestar com a
terra que tem comprado a êle Baltazar da Mota Do-
mingos de Araújo que será de largo 500 braças e da
banda do dito Porto do Sal partindo com terras da
dita Condessa que ora trás de arrendamento o padre
Manuel Vaz e para o sertão partirá até o rio Tibirí
rumo direito 700 braças para a. banda do sertão de
maneira que a dita terra assim confrontada não pre-
judicará em nenhum maneira as mais terras que esti-
verem vendidas pelos feitores da dita Condessa a
diversas pessoas conforme seus arrendamentos e es-
criturados e querendo êle dito Paulo Nunes decar-
car-se pelas ditas confrontações o poderá fazer a sua
custa e a dita terra terá largura de 500 braças rumo
direito ao longo do salgado até entestar com terras
de Domingos de Araújo pela qual parte o rumo do
sertão, estão demarcados assim do tempo de Fran-
cisco de Negreiros como do tempo de
Barroso feitores que foram do Conde e Condessa
pelo rio Salgado digo rio Douce acima que vem dai:
no Salgado, o qual se chama Guaraipe pela campina
da banda do curral de Estevão de Rrilo, junto a qual
demarcação de três anos ou quatro a esta parte o dilo
Paulo Nunes viveram casas e roças pelo caminho que
vai direito a tapera cie Mateus Batista por junto
da qual vai a dita medição cortando para o sertão até
<hegar ao rio de Tiberipe e Saubara nos quais ditos
rios se ajuntaram ambos em um que é a terra que êle
dito Paulo Nunes sempre possuiu e está de posse com
casa e curral de gado e mais criações e o cumpri-
mento do sertão até o rio sobredito de Tiberipe e
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Ripa dele 700 braças rumo direito como a terra corta
c sendo caso que para alguma parte do rumo que
para o sertão correm alé chegar ao dito rio de Tibe-
ripe sobejaram algumas braças por algumas das ban-
das cias 700 braças que ora se vendem a êle dito
Paulo Nunes entrará pela outra banda do outro rumo
tomando a que lhe faltou do outro havendo na lar-

gura do dito Porto do Sal até enlestar com a terra
dt' Domingos dc Araújo mais terra que as ditas qui-
nhentas braças que cie dito Paulo Nunes haverá assim
na largura do longo do mar como no comprimento do
sertão até o dito rio dc Tiberipe a respeito da mais
;i qua! dita sorte de terra assim confrontada lhe ven-
dem os ditos vendedores cm nome da dita sua consti-
tuinte Dona Felipa de Sá como seus procuradores em
apreço e quantia de duzentos mil réis, a saber: cento
c treze mil e quatrocentos réis pagou em dinheiro ele
contado em boa moeda corrente pataca as quais re-
cebeu a favor desta escritura e quarenta réis e sete
mil e seiscenlos réis em farinhas e lenhas que êie dito
Paulo Nunes deu para o engenho e fazenda da dita
condessa o (pie tudo vem a ser cento e sessenta e um
mil réis e paia os 39 que estão e faltam para quantia
do- diios 200$ réis êle dito Paulo Nunes passou um
crédito dèlcs a pagar dentro em seis meses da fatura
desta escritura e será obrigado o dito Paulo Nunes a
Iodas as lenhas e farinhas que na dita terra fizer a
vendê-las aos feitores da dita Condessa pelos preços
que ao lal tempo valerem e lhe derem pelas ditas
lenhas e farinhas querendo-lhe o dito feitor que agora
<• e a.o diante for" comprar e que todas as águas que
houver na dita terra e por ela vierem que sirvam
para engenho serão da dita Condessa para fazer delas
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o que bem lhe estiver nos quais ditos 200$ mil réis
que eles ditos vendedores confessam ter recebido em
neme da dita Condessa dão deles ao dito Paulo Nunes
pura e geral quitação e a seus bens e herdeiros porassim estarem pagos e satisfeitos dos ditos 200 mil
reis e se obrigam, como de feito obrigaram, em nome
da dita sua constitue a que lhe não sejam mais pe-didos e por assim ser disseram eles vendedores em
nome da dita Condessa tiravam dela todo o domínio,
ação, posse, propriedade que tem e podia ter na dita'
terra e suas pertenças acima declaradas, e tudo ce-
dia e trespassava no dito comprador Paulo Nunes e
seus herdeiros e sucessores para que de tudo usassem
e gozassem como cousa sua própria comprada por seu
dinheiro para o que lhe cediam e trespassavam
lodo o seu direito as quais pretensões estabelecidas
por seu procurador em causa própria e se obrigavam
™mo de feito obrigaram em nome da dita sua consti-
umte e que lhe faria boa a dita terra e suas pertenças' paz e salvo e se daria por autora a todas pessoasque a êle dúvida ou embargos lhe queiram por e a

todo !he fazem boa de paz e a salvo com todas as
Poetas e danos e não vir ela vendedora.contra estes,
instrumentos nem contra o efeito em parte*"f'!I em todo e fazendo o contrário não será ouvida
!,ni' s: nem seus herdeiros e sucessores em juizo nem
IUia dele sem primeiro depositar na mão dele com-
l)r;lí|or ou seus herdeiros procuradores os dilos 200$

_us PreÇ° desta venda e enquanto não fizer o dito
ePosito lhe será denegada toda audiência e remédio'<! direito em todas as instâncias a qual cláusula de-

Peitaria eu tabelião aqui pus de consentimento das
Partes por nela serem conforme ante as testemunhas

U(

m
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abaixo escritas para o cumprimento de loclo o que
dito é, disseram que obrigavam e de feito obrigaram
os bens c rendas da dita Condessa em seu nome tiram
dela ação que tem na dita sorte de terra e tudo pas-
saram no comprador Paulo Nunes para que o haja e
logre come eousa sua própria, comprada por seu di-
nheiro e se desaforem do juiz de seu foro da terra
e lugar donde viver e morar e férias gerais, espe-
ciais e se obrigam a responder ante quem se requerer
o cumprimento desta escritura, a qual o dito Paulo
Nunes aceitou na forma dela c com as condições nela
declaradas e por estarem no dito acordo mandaram
ser feito êsle instrumento nesta nota em que assinaram
e dela dar e passar os traslados necessários que forem
pedidos e poslo que nesta escritura vá, continuam que
estavam presente Baltazar da Mota feitor da dita Con-
dessa não eslava presente nem se achou ao ler desta
escritura e assim não assinou «ela e assinou somente
o padre Manuel do Couto e Paulo Nunes sendo leste-
munhas Manuel Coelho e Diogo Ribeiro e eu tabelião
dou fé bem conhecer ao dito padre Manuel de Couto
ser o próprio conteúdo nesta escritura a que presente
estava e assinou com o dito Paulo Nunes testemunhas
e eu João de Freitas tabelião que o escrevi. Paulo
Nunes. Manuel de Couto. Diogo Ribeiro. Manuel
Coelho. Outorga. Saibam quantos este instrumento
outorga e consentimento de escritura de venda acima
e terras virem que no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de 1618 anos aos 12 dias do mês
de Maio do dilo ano nesta cidade do Salvador Bahia
oe Iodos os Santos pousadas de mim tabelião ao
diante nomeado apareceu a este presente ao outor-
gante Baltazar da Mota feitor da Condessa de Li-
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nhares Dona Felipa de Sá pelo qual foi dito aí em
minha presença e das testemunhas ao diante nomeadas
que êle era procurador da dita Condessa de Linhares
como se verá de sua procuração oue no fim desta
instrumento irá lançada e logo eu tabelião em \r,v-
sença das testemunhas ao diante nomeadas e assinadas
lhe li a escritura de venda acima e atrás que o padre
Manuel do Couto como procurador da dita Condessa"
fizera a Paulo Nunes das terras da Saubara con-
teúdas nesla escritura em preço de 200$ réis e sen-
do-lhe por mim-lida toda, por êle foi dito que bem a
entendia e a outorgava è de feito outorgou pela ma-
neira nela declarada com declaração que a terra que
vende ao dito Paulo Nunes como procurador da dita
Condessa são quinhentas braças de terra craveiras de
largo ao longo do Salgado que começaram do Porto
do Sal até entestar com a terra que ora vendeu a
Domingos de Araújo rumo direito de comprido para
'i sertão 700 braças outrossim rumo direito até en-
lestar com o rio Tibiripe e havendo mais terra na lar-
gura e comprido até o dito rio a pagará o dito Paulo
Nunes aos feitores da dita Condessa a respeito desla
venda e faltando na largura o inteirarão no compri-
mento e com estas condições outorga esla escritura e
ao cumprimento dela obriga os bens da dita Condessa
;i qual escritura pelo dito Paulo Nunes é feita e assi-
liou com o dito Baltazar da Mota sendo testemunhas
o dito Manuel Coelho e Diogo Ribeiro e Antônio
Castanheiro e eu João de Freitas tabelião o escrevi.
Paulo Nunes. Baltazar da Mota. Manuel Coelho. Diogo
Ribeiro. Antônio Castanheira. Eu Lourenço Barbosa
fabelião público do judicial e Notas nesta cidade do
Salvador Bahia de todos os Santos e seus termos este
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traslado de escritura fiz passar do próprio livro em
que a tomou o tabelião João de Freitas a que me re*
porto, esta concertei, conferi, subscrevi e assinei com
o oficial comigo abaixo assinado Lourenço Barbosa.
Concertado por mim tabelião Lourenço Barbosa c co-
ínigo escrivão João de Figueiredo Soares. 0 qualtraslado de petição escritura e óutorgação eu Antônio
da Silveira de Faria tabelião público do judicia! e
notas nesta vila de São Francisco da Barra de Ser-
gipe do Conde e seu termo tabelião nomeado para o
lançamento destes documentos neste tombo o trasladei
bem c fielmente do próprio a que me reporto e com
êle este conferi, escrevi e assinei e concertei com o
oficial comigo abaixo assinado neste engenho do
conde aos 11 dias do mês de Agosto de 1712 anos.
Antônio da Silveira de Faria. Concertado por mim
fabelião Antônio da Silveira de Faria e comigo ta-
belião Paulo Moreira da Cunha.

Sentença do Reverendo Reitor e mais
religiosos do colégio de Santo Antão da
cidade de Lisboa contra Dom Jerônimo d<
Chaves.

Dom Pedro por graça de Deus, Príncipe de Por-
tugal e dos Algarves daquem e dalém-mar em África e
Guiné, Conquista, Navegação, Comércio de Etiópia-
Arábia, Pérsia e da índia como Governador e Regente
que sou elos ditos Reinos e Senhorios, etc. A todos os
Corregedores, Provedores, Ouvidores, Julgadores,
Juizes, Justiças, Oficiais e pessoas destes ditos Reinos
e senhorios onde e perante quem esta minha carta de
sentença, tirada dos autos do processo em forma.
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virem e for apresentada e o conhecimento dela eom
direito direitamente deva e haja de pertencer e seu
cumprimento e execução se pedir e requerer. Saúde.
Faço-vos saber em como neste juizo da minha Ouvi-
doria Geral do Cível desta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos perante mim e o meu Ouvidor
Geral elo Cível de 1" o Doutor João de Góes de Araújo
do meu Desembargo e meu desembargador da Rela-
ção e Ouvidor Geral do Cível por mim com Alçada
neste dito estado do Brasil se trataram e professaram
o íinalmenle por mim com êle foram sentenciados uns
autos de. causa cível de ação de notificação ordenados
e processados entre parles convém, a saber: th" uma
como autor o colégio de Santo Antão da cidade tio
Lisboa por seu procurador bastante contra Dom Jerô-
nimo de Chaves réu da outra morador nesta cidade de)
Salvador e isto sobre e por razão do que1 ao diante nesta
minha carta de sentença se fará larga o expressa e
declarada menção pelos quais auto-, e lermos dele
entre as mais causas neles conteudas e declarada- se
mostrava e continha fazer petição por escrito <> dilo
autor o colégio de Santo Antão da cidade de Lisboa

por seu procurador o Padre Manuel de Oliveira dito
meu Ouvidor Geral dizendo-lhe nele que Dom Jerô-
nimo de Chaves estava de arrendamenlo em uma la-
zenda de canas sita na Patatiba a qual era obrigada ao
engenho do Conde por encargo e obrigação real pa ra
lhe dar as canas da dita fazenda para o engenho que
estava possuindo o dito colégio e porque era em trato
o tempo de cortar a cana pedia ao dito meu ouvidor
mandasse fosse notificado o suplicado que desse, a
cana toda da dita fazenda para o engenho do supb-
cante com pena de pagar as perdas e danos que der



216

pela falta da dita cana e dessem cruzados para as
despesas da relação e que não divertisse cana alguma
para outro engenho e receberá mercê; segundo que
tudo isto assim e tão cumpridamenle era conteúdo e
declarado na dita petição a qual sendo assim apre-
sentada ao dito meu ouvidor geral e vista por êle
nela por seu despacho pronunciara como pedia. Bahia
19 de Setembro de 1675. Coes. Por virtude do qual
[ura notificado o rvu Dom Jerônimo de Chaves por
todo o conteúdo na dita petição e despacho que lhe
fora lida e declarada assim como nela se continha
e sendo notificado como dito é pelo porteiro da Re-
lação Roque Fernandes Riba que notificara e passara
certidão por êle assinada e sendo passada se mostrava
dos dilos autos que sendo em os 19 dias do mês de
Setembro do dito ano de 1675 nesta dita cidade do
Salvador e Paço da Relação dela em pública audiência
quo o dilo meu ouvidor geral a feitos e parles fazia
pelo Licenciado Manuel Corrêa Ximenes, advogado
nos auditórios da dita cidade, fora dito que a
petição e requerimento do Padre Reitor do colégio de
Santo Antão da cidade de Lisboa por seu procurador
o Padre Manuel de Oliveira vinha notificado para
aquela audiência Dom Jerônimo de Chaves para'dara cana da fazenda que trazia de arrendamento sita na
Patatiba a moer no engenho de Sergipe do Conde de
que o dito colégio era senhor e a dita fazenda lhe
era obrigada por encargo real com pena de lhe pagar
as perdas e danos que de não moer a dita cana no
dito engenho lhe pudesse resultar e dessenr cruzados
para as despesas da relação e que não divertisse cana
alguma para outro engenho que requeria houvesse
por notificado o que visto pelo dito meu ouvidor geral
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seu requerimento informado da notificação feita ao
réu por certidão de Roque Fernandes Riba porteiro
•Ia Relação que o notificara e mandara apregoar e o
fora pelo dito porteiro que o apregoara e por não
aparecer nem outrem por êle a sua revelia houvera
por notificado para a dita causa, termos e autos ju-
diciais dela e mandara que fosse esperadp até a pri-
meira e que se autuasse a dita ação. ao que fora sa-
tisfeito pelo tabelião que esta subscreveu que pela
dita ação lhe ser distribuída autuara e a ela ajuntara
a pelição e despacho e certidão por onde o réu fora
notificado com procuração bastante do Padre Reitor
do Colégio de Santo Antão da dita cidade de Lisboa e
hem assim ajuntara procuração do réu por virtude
da qual lhe dera vista dos autos a seu procurador e
sendo-lhe dada viera neles com uma cota dizendo nela
tijiie Dom Jerônimo estava de Renda na terra cia con-
tenda, porém conhecia era obrigada ao engenho dos
reverendos padres e não duvidava dar-lhe a cana se
eles fizessem termo em que se obrigassem a tirá-lo a
paz e a salvo de Dona Francisca de Sandc a quem o
dito Dom Jerônimo se obrigara no arrendamento que
lhe fizera a dar a cana ao seu engenho e com isso
cessaria toda a dúvida e a cana que êle cortasse le-
varia ao engenho dos suplicantes com custas segundo
assim se continha e declarava na dita cota do pro-
curador do réu a qual sendo assim por êle com os
ditos autos oferecido em juizo em audiência que a
feitos e partes fazia no Paço de Relação desta cidade
em os 7 dias do mês de Outubro do ano atrás decla-
rado pelo Licenciado Manuel Corrêa Ximenes pro-
curador do autor fora dito que aceitava o ofereci-
Mento e que fazendo o procurador do colégio de Santo
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Anlão a obrigação que se pedia na dita cota fossem
os autos conclusos para se julgar por sentença a dita
obrigação e o dito meu ouvidor geral mandara (pie
feito, assinado o dito termo lhe fossem os ditos autos
conclusos por bem do (pie logo nos ditos autos se
fizera o dito termo de obrigação, o teor do qual de
verbo ad vcrbum é o seguinte. Aos 8 dias do mês da
Outubro de 1675 anos nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e pousadas de mim tabelião
apareceu presente o reverendo padre Manuel de Oli-
veira procurador geral (pie neste estado do Brasil
do colégio de Santo Anlão de Lisboa, pessoa tpie re-
conheço pelo próprio nomeado, e por êle foi dito
({He em nome do dilo colégio e dos religiosos dele seu
constituinte se obrigara < de feito logo obrigou a tirar
a paz e a salvo de todas as perdas e danos que tiver
Dom Jerônimo de Chaves de lhe dar a cana da fa-
zenda que traz de arrendamento pertencente a Dona
Francisco de Sandc- viuva do Mestre de Campo Ni-
colau Aranha Pacheco para a moerem no seu engenho
de Sergipe do ("onde e pagar por êle todas as perdas
e danos que a dita Dona Francisca de Sande lhe pedir
e demandar e se opor à causa em qualquer estado que
estiver e necessário for dando-se por autor e defensor
do dilo Dom Jerônimo ao que obriga os bens cio dito
colégio móveis c de. rais, havidos e por haver e o
melhor parado deles de que mandou I azer este termo
de obrigação em que assinou com as testemunhas que
presentes foram Francisco Gonçalves Gandeo e An-
tônio Pinho requerentes de causas desta cidade
que todos assinaram e eu Domingos Dantas de Araújo
labeliao que o escrevi. Manuel de Oliveira. Franeisc
Gonçalves Gandeo. Antônio de Pinho. Segundo que

¦I
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todo este assim e tão cumpridamente era conteúdo e
e declarado no dito termo de obrigação feito pelo
procurador do colégio de Santo Antão da cidade de
Lisboa mando que se cumpra e guarde como nele se
contém paguem autor e réu as custas de permeio.
Bahia 9 de Outubro de 1675. Góes. A qual sentença
do dito meu Ouvidor Geral sendo assim por êle dada
lambem foi por êle publicada em audiência pública
que êle efeitos e partes fazia no Paço da Relação
desta cidade do Salvador em os 10 dias do mês de
Outubro do ano nela declarado de 1675 à revelia
das partes e mandara que se cumprisse como nela se
continha, e sendo assim dada e publicada, como dito é
estando os autos nos dilos termos fizera uma petição
por escrito o dito Padre Manoel de Oliveira como
procurador do Colégio de Santo Antão da cidade de
Lisboa ao meu ouvidor geral dizendo nela que sendo
notificado D. Jerônimo de Chaves para dar a cana
da fazenda que linha de arrendar de D. Francisca de
Sande declara, que não tinha dúvida a dar a dita cana
obrigando-se êle suplicante a tirá-lo a paz e a salvo da
dita D. Francisca e feito o termo concluso a êle dito
ouvidor e êle o julgara por sentença em deferir a
notificação e concessão da parte com que estava em
pé a causa, pelo que oferecia aquela petição por em-
bargos da declaração, pedindo ao dito ouvidor man-
ciasse lhe fossem os autos conclusos para definir a
notificação e confissão sobre a obrigação da cana e
Receberá Mercê, sendo assim se continha e declarava
na dita petição que sendo apresentada ao dito meu
ouvidor nele por um despacho mandara que se jun-
lasse aos autos e lhe fossem conclusos. Bahia 11 de
Outubro de 1675. Gois. Por virtude do qual fora a
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dita petição apresentada com o dito despacho ao es-
crivão dos autos que esta subscreveu, o qual tomara
a dita petição e despacho e por virtude dele ajuntasse
aos ditos autos e sondo junto os fizera conclusos ao
dito meu ouvidor e sendo-lhe levados e vistos por
êle neles pronunciara a sentença do teor seguinte:
Recebi a petição do autor oferecida por embargos de
declaração pela matéria e vistos os autos e forma da
notificação e resposta do réu por um despacho digo
um procurador a julgo por provada c declarando a
sentença embargada julgo a dita notificação por boa
e mando que se cumpra e guarde como nela e na res-

posta do réu, por um procurador, se contém. Bahia,.
11 de Outubro de 1675. Gois. A qual sentença o
dilo meu ouvidor geral sendo assim por êle dada
também por êle foi publicada em audiência pú-
blica que êle efeitos e parte fazia no Paço da Relação
desta cidade do Salvador cm os 14 dias do mês e
ano nela declarado à revelia das partes que mandara
se cumprisse como nela se contém, e sendo assim
dada e publicada como dito é logo parte do dito
autor fora pedida do processo para sua guarda e
conservação do seu direito e justiça e a seu re-
querimento se lhe. passou a presente a qual man-
do que sendo pelo dito meu ouvidor geral, as-
si nada e passada pela minha Chancelaria a cum-
prais e guardeis e façais muito inteiramente cum-
prir e guardar assim e da maneira que nela se con-
tém e que pelo dito meu ouvidor geral é julgado e
determinado pelas suas sentenças nesta incorpo
rada por virtude das quais julgo a dita notificação
por boa e mando que se cumpra e guarde como nela
e na resposta do réu por seu procurador se contém
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e paguem autor e réu as custas de permeio o que
uns e outros assim cumprais e ai não façais, dada
na sobredita cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos e aos 14 dias do mês de Outubro ano do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1675
anos, O Príncipe Nosso Senhor o mandou pelo Dou-
tor João de Góis de Araujo do seu Desembargo e
seu desembargador da Relação e ouvidor gera! do
cível com alçada neste estado do Brasil pelo dito
Senhor etc. Pagou-se de feitio desta Carta de Sen-
tenca que se tirou do processo a requerimento do
procurador do dito Padre Reitor do Colégio de San-
to Antão da cidade de Lisboa ao todo quinhentos
réis de que levou quem a fez a metade e de assina-
tura pagou já cem réis e da Chancelaria pagará qua
renta réis. E eu Domingos Dantas de Araujo tabe-
lião que o escrevi. João de Góis e Araujo. Doutor
Agostinho de Araujo Monteiro. Lugar do selo. Pa-
gou na Chancelaria 40 réis. Bahia 26 de Outubro
de 1675. Teixeira. O qual traslado de sentença eu
Antônio da Silveira de Faria tabelião público do ju-
dicial e notas nesta vila de ,São Francisco de Ser-
gipe do Conde e seu termo tabelião nomeado para
o lançamento destes documentos neste tombo c con
cia este conferi, concertei e assinei de meus sinais
razos seguintes, com o oficial comigo abaixo assi-
nado neste engenho do Conde aos 12 dias do mês
de Agosto de 1712 anos. Antônio cia Silveira de Fa-
ria. Concertado por mim Antônio da Silveira cie
Faria. E comigo tabelião Paulo Moreira da Cunha.

Escritura de venda que fez Bernardo
Ribeiro ao licenciado Francisco Lopes Bran-
dão de uma sorte de terras sita na Batatiba
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que é hoje de Luiz Lopes de Paredes e de
Dona Ana de Azevedo.

Saibam quantos este público instrumento e es
critura de venda deste dia para todo o sempre vi
rem que no ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de 1606 anos aos 6 dias do mês de Fe-
vereiro do diío ano nesta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos partes do Brasil nas pousadas
do Senhor Bernardo Ribeiro procurador da Fazen-
da de Sua Majestade perante mim tabelião ao di-
ante nomeado e testemunhas ao diante escritas
apareceu o dito Bernardo Ribeiro e bem assim o Li-
cenciado Francisco Lopes Brandão e logo por êle
dito Bernardo Ribeiro foi dito que êle era procura-
dor do Senhor Conde de Linhares como se verá da
procuração que está traslada nas notas de mim ta-
belião e que outrossim tinha uma carta do Senhor
Conde de Linhares Dom Fernando de Noronha fir-
mada da sua mão e que tem um Capítulo que me
foi mostrado que diz o seguinte. E lembro a Vossa
Mercê que se vir que é proveito nosso vender-se as
cabeceiras das terras (pie Francisco de Negreiros
vendeu o mando fazer, o não diz mais sobre este
particular de vender a qual dita carta está assinada
pelo dito Senhor Conde que eu tabelião dou fé co-
conhecer o seu sinal em virtude do qual diz Senhor
Bernardo Ribeiro que como procurador do dito Se-
nhor Conde e Condessa e por virtude do dito Capi-
tulo disse que em nome de seus constituintes vendia
o trespassava e de feito logo vendeu e tre.spas.sou ao
licenciado Francisco Lopes Brandão para êle e seus
herdeiros 400 braças de terra em quadro nas ca-
beceiras da ciada da terra que o dito licenciado
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Francisco Lopes Brandão possue em terras de Ser
gipe do mesmo Conde a qual houve de Belchior Cha-
ves a qual houve de Francisco de Negreiros assim
e da maneira que a êle houve ^ela escritura que dis-
se tem, assim na largura como no cumprimento lhe
vende as ditas cabeceiras que serão 400 braças era
veiras com todas as suas águas, matos, serventias
e logradouros e isto em preço e quantia de quinhen
tos mil réis pagos em dois pagamentos, a saber: da
feitura deste instrumento a um ano a metade e ou-
tra metade daqui a dois anos e de foro uma galinha
e que em o dito Licenciado Francisco Lopes Bran-
<iáo cedia e trespassava e de feito cedeu e trespas-
sou todo o direito, ação e pretensão, domínio, se
nhorio, posse, propriedade para que êle a logre e
possua como cousa sua própria que já c por bem
deste instrumento para que de hoje em diante lhe
dá e há por dada a posse das ditas terras cabeceiras
pessoal, atual e cível e natural tanto de direito se
requer com declaração que a terra desta venda se
começará a medir depois de se encher a dita dada
de terra principal assim e da maneira que na dita
escritura dela se contém que se fez ao dito Belchior
Chaves e declararam eles partes que as ditas cabe-
ceiras serão quatrocentas braças de largo e seis-
centas de comprido as quais lhe vendem assim c da
maneira atrás declarado com declaração que êle
comprador não tolherá caminho nem serventias nem
tara prejuízo à levada do engenho do dito Senhor
Conde e havendo na terra algum pau real que se
haja mister para o engenho lho não poderão tolher
e o tirará livremente e nem terá foro algum nem
ganho nem obrigação somente a dita galinha e logo
Pelo dito licenciado Francisco Lopes Brandão foi dito
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que êle aceitava esta venda e se obrigava por .sua
pessoa e bem a pagar o preço desta venda pelo modo
atrás declarado e assim pelo dilo vendedor foi dito
que êle cm nome de seus constituintes se obrigava
a fazer boa esta venda livre e desembargada para
e que disse obrigava os bens dos ditos seus cons-
tituintes e querendo encontrar esta vencia não serão
ouvidos em .iuizo nem fora dele sem primeiro de-
positarem o preço que assim tiverem recebido e
em fé e testemunho de verdade assim outorgar;
de (pie mandaram ser feito este instrumento nesta
nota que assinaram estando por testemunhas Gas-
par Barbosa de Araújo e Luiz Lopes de Paredes
moradores nesta cidade que assinaram eu Sebastião
da Silva tabelião que o escrevi. Bernardo Ribeiro. 0
licenciado Francisco Lopes Brandão. Gaspar Barbo-
sa. Luiz Lopes de Paredes. O qual traslado de escri-
tura de venda eu Gaspar Pinto Tabelião de Notas
nesta cidade e seus termos no ofício de Sebastião da
Silva fiz trasladar do próprio livro de Notas do mes-
mo e o concertei com o próprio sem. cousa. que
dúvida faça e subscrevi e assinei de meu sinal
público na Bahia em 17 dias cio mês de Ja-
neiro de 1607 anos. Gaspar Pinto o fiz escre-
ver. Sinal público. Pagou nada. O qual trás-
lado de escritura eu Antônio da Silveira de Faria
tabelião público do judicial e Notas nesta vila de
São Francisco de Sergipe do Conde e seu termo
tabelião nomeado para o lançamento destes títulos
neste tombo o trasladei bem e fielmente da própria
escritura a que me reporto e com ela este conferi.
concertei e assinei de meus sinais razos seguintes,
com o oficial comigo abaixo assinado neste engenho
do Conde aos 12 dias do mês de Agosto de 1712
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anos. Antônio da Silveira de Faria. Concertado
por mim Antônio da Silveira de Faria. Etabelião Paulo Moreira da Cunha.

comigo

Escritura de venda que faz a Condes-
•sa de Linhares Dona Felipa de Sá a Domin-
gos de Negreiros de uma sorte de terra sita
na Patatiba.

Em nome de Deus amem. Saibam quantos esteinstrumento de venda e obrigação virem que no anodo nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1614
em 13 dias do mês de Maio no lugar de Tilherastermo da cidade de Lisboa na quinta e aposentos
de Dona Felipa de Sá Condessa "de Linhares viúva
de Dom Fernado de Noronha, defunto que Deus
tenha em gloria, quo foi Conde de Linhares e do
Conselho do estado de Sua Majestade estando ela
senhora aí presente de uma parte e da outra Diogo
Nidtofe alemão, morador na dita. cidade por cc-
missão e ordem de Domingos de Negreiros morador
na cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos do
estado do Brasil em cujo nome outorga c assiste
nesta escritura por Dona Felipa de Sá foi dito pe-rante mim tabelião testemunhas ao diante nomea-
das que entre os mais bens e propriedades que tem
e possue e de que está de posse pacífica como seu
Que são livres e desembargados e lhe ficaram por
^-lecmiento de Francisco de Sá seu irmão dela Con-
dessa como seja universal herdeira conforme o «eai•estamento bem assim é a terra que traz e possuee Partido o dito Domingos de Negreiros que está
no limite de Sergipe termo da dita cidade do Sal-
vador que parte de uma banda com terras de Do-
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mingos Ribeiro e da outra parte com terras de
Francisco Ribeiro e da outra banda com Manuel
Alvares Martins Lopes Sueiro, sogro do dito Do-
mingos de Negreiros e com as mais suas devidas
e verdadeiras confrontações com quem por direito
a dila terra deva e haja de partir e por assim ser
e a dita terra ser sua, livre e desembargada sem
obrigação de Capela nem morgado nem de bens do-
tais nem 'de terça está de acordo com o dito Do-
mingos de Negreiros para lha vender em preço de
cinco mil cruzados em dinheiro foros para ela se-
nhora Condessa e por estar assim a venda nesta con-
formidade disse mais ela Senhora que por este pre-
sente público instrumento de seu moto próprio, li-
vre vontade vende e de feito vendeu e outorgou de
venda deste dia para todo o sempre a dita terra
atrás declarada e confrontada assim e da maneira
que o dito Domingos de Negreiros a traz de parti-
do e arrendamento e como ela Senhora a tem e pos-
sue com todas suas entradas e saídas, direitos, per-
tenças, serventias, possessões e logradouros e me-
lhor se com direito puder ser que melhor a haja te-
nha e possua e isto ao dito Domingos de Negreiros
para êle e para Iodos os seus herdeiros e sucesso-
res que depois dele forem e vierem lha vende as-
sim pelos ditos cinco mil cruzados em dinheiro foros
em paz e em salvo de todas as custas para Senhora
Condessa para efeito de que logo perante mim ta-
belião e as ditas testemunhas a dita Senhora Con-
dessa confessou e declarou haver recebido dele Dio-
go Nidiofe a quantia de dois mil e quinhentos cru-
zados em dinheiro de contado que valem um conto
de réis que por ordem e mandado dela Senhora Con-
dessa recebeu o Padre Reitor de Santo Antão da
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dita cidade por nome Jácome Monteiro do recebido
do que passou escrito ser feito e assinado pelo dito
Padre Reitor no qual declara ficar o dito dinheiro
no cofre dela Senhora que está no dito colégio paraas obras que ela senhora nele mandar fazer que i!:
foi mostrado e viu e conheceu ser do dito padre Rei-
tor com declaração que as obras que de presente se
fazem por ordem dela Senhora é e são as da ca-
pela-rnór, cruzeiro e igreja do dito colégio e pelo
dito escrito.se houve por bem paga e satisfeita dos
ditos dois mil e quinhentos cruzados de que logo
e dagora dá plenária quitação ao dito Domingos
de Negreiros e a seus bens e herdeiros deste dia
para todo o sempre e quanto aos outros dois mil
e quinhentos cruzados que faltam ao cumprimento
dos cinco mil cruzados preço desta venda lhos pa-
gou o dito Diogo Nidiofe por escrito seu feito e
assinado por êle em 12 deste presente mês e ano
e abonado por João Tiler mercador alemão mora-
dor na dita cidade defronte da porta travessa de
São João para lhos pagar,, a saber; quinhentos mil
reis a dois meses primeiros seguintes da feitura do
dito escrito em diante e os outros quinhentos mil
re's a cumprimento dos ditos dois mil e quinhen-tos cruzados da feitura do dito escrito a quatro me-
ses que ela Senhora Condessa recebeu em si parame serem pagos nos tempos e prazos nele decla-
rado e por esta maneira é. paga dos ditos cinco
mi- mizados de que dá quitação plenária ao dito
comprador e a seus bens e herdeiros deste dia parasempre com declaração que esta venda se celebracom condição que o dito Domingos de Negreirosnem seus successores poderão fazer na dita terran£enli0 de águas reais nem lhe vendem madeiras
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reais m caso em que a dita terra as tenha porque
havendo são e pertencem e hão de ser dela Senhora
e seus sucessores e lhe vendem assim a dita terra
com as canas e mais benfeitoria que nela estão fei-
tas com suas campinas e lha vendem conforme aa
cláusulas da escritura que ela Senhora Condessa
fez em favor de Martim Lopes, sogro do dito com-

prador, e lhe outorgou nas notas de Lourenço de
Freitas que este ofício serviu em 30 dias do mês
de Outubro de 1613 as condições da qual ela Se-
nhora Condessa disse que regula e submete esta
escriiura para se cumprir e guardar como na dit
escritura atrás declarada feita pelo dito Lourenço
de Freitas se contém para se regular e cumprir está
na conformidade da dita escritura e cláusula dela
sem lhe acrescentar nem diminuir cláusula alguma,
em parte nem em todo, e suposto que não pagará
desta terra mais que duas galinhas boas e de rece-
ber e entregues aos feitores que assistem no enge-
nho dela Senhora Condessa e para sempre que pa-

gará de foro em Janeiro em cada um ano e para
ela Senhora Condessa o cumprir e guardar com
as custas, despesas, perdas e danos que se fizerem
e receberem disse que obrigava como de fato obri-

gou seus bens e rendas havidos e por haver e de-

ei arou ela Senhora que é condição desta escritura

que se a dita terra que assim vende ao dito Do

mimgos cie Negreiros partir com outras terras nela
Senhora Condessa que estejam ainda por vender ou

com o sertão que outrossim seja dela Senhora Con-
dessa e havendo algumas cabeceiras dela senhor;1
ou para o sertão que as tais cabeceiras ou cabeceira
ficarão para ela senhora porquanto nesta venda nao

entre mais terra que a que o dito Domingos de Ne-

I

t
.i
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greiroa traz de partido e arrendado na forma atrás
declarada e com esta declaração ratificou tudo
atrás e em testemunho de verdade assim outorga-
ram e fizeram ser feito este instrumento e os que
cumprirem que pediram e aceitaram e eu tabelião
aceito em nome do dito comprador ausente e mais
pessoas a que tocar como pessoa pública, estipulante
e aceitante, testemunhas presentes foram Lourenço
Filgueira e João Cardoso moradores na dita cidade
e eu tabelião dou fé ela Senhora Condessa é a pró-
pria que presente estava e na nota assinou com as
testemunhas e disseram mais ela Senhora e o dito
Diogo Nidiofe que tanto que chegado fôr tempo do
derradeiro pagamento do.dito escrito atrás decla-
rado abonado pelo dito João Tiler na dita quantia
de dois mil e quinhentos cruzados sendo ela Senhora
deles paga e entregue logo realmente e com efeito
tornará o dito escrito ao dito Diogo Nidiofe para se
romper e não haverá mister ou outra quitação ai-
gama porquanto nesta conformidade lha fica dando
e com esta declaração, ratificaram tudo atrás tes-
tcmunhas os ditos. Pedro Coelho de Azevedo tabe-
Hão o escrevi. Eu Pedro Coelho de Azevedo tabelião
público de notas por El-Rei Nosso Senhor nesta ci-
dado de Lisboa e seus termos que este instrumento
em meu livro de Notas tomei de que o fiz trasladar,
concertei, subscrevi e assinei de meu público sinal,
entrelinhei. Eu Mateus Ferreira da Costa tabelião
Público de Notas por El-Rei Nosso Senhor nesta ci-
«ade de Lisboa e seus termos por esta escritura de
venda fiz trasladar da própria que estava subscrita
e assinada em público por Pedro Coelho de Azevedo
tabelião de Notas nesta cidade e a passei em pú-bhca forma a pedimento do Padre Estevão de Cas-
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tro da Companhia de Jesus por estar sem cousa que
dúvida faça e dou fé ser verdadeira e lhe tornei a
própria e assinou de como a recebeu e a concertei
com o tabelião abaixo assinado, subscrevi e assinei
de meu público sinal em Lisboa hoje 22 de Junho
de 1622, emendei. Caso, sinal público concertado
por mim tabelião Mateus Ferreira da Costa. Con-
cortado por mim tabelião Gaspar Faleiro, Estevão
de Crasto. O qual traslado de escritura eu Antônio
da Silveira de Faria tabelião público do judicial e
notas nesta vila de São Francisco de Sergipe do
Conde e seu termo tabelião nomeado para o lan-
çamento destes documentos neste tombo a trasla-
dei bem e fielmente da própria a que me reporto e
com ela este conferi, concertei, escrevi e assinei de
meus sinais razos seguintes- com o oficial comir
abaixo assinado neste engenho do Conde aos 12 dias
do mês de Agosto de 1712 anos. Antônio da Sil-
veira de Faria. Concertado por mim tabelião An-
tônio da Silveira de Faria. Comigo tabelião Paulf
Moreira da Cunha.

Procuração dos Condes de Linhares
Dom Fernando de Noronha e Dona Felipe
de Sá por onde fazem seu babstante pro-
curador a Francisco de Negreiros.

hm

MB
Ml

í
Saibam quantos este instrumento de procura-

ção virem que no ano do nascimento de Nosso
nhor Jesus Cristo de 1601 em 26 dias do mês de
Setembro na cidade de Lisboa junto ao Xafaris de
El-Rei nas casas de morada do Conde de Linhares
Dom Fernando de Noronha do Conselho de Estado
de Sua Majestade e Vedor de sua Fazenda estando
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êle dito Conde presente e a Condessa Dona Felipa
de Sá sua mulher logo por eles Conde e Condessa
foi dito perante mim tabelião e testemunhas ao di-
ante nomeadas que eles por este público instrumento
fazem ordenam e de feito logo fizeram, ordenaram
por seu procurador bastante a Francisco de Negrei-
ros estante na Bahia de Todos os Santos do Estado
do Brasil seu feitor e mostrador deste instrumento
ao qual eles Conde e Condessa dão, outorgam todo
o seu livre e cumprido poder mandado especial e ge-
ral para que em nome deles Conde e Condessa pos-
sa o dito Francisco de Negreiros vender e venda
as sortes de terra que êle dito Francisco de Negrei-
ros lhe avisou que lhe comprovam que estão na dita
Bahia que já estava contratado de vender a algu-
mas pessoas como avisou a eles Conde e Condessa
por cartas suas assinadas e memórias das pessoas
que as quiserem comprar e assim vender as ben-
feitorias que nas ditas sortes de terra estão feitas
pertencentes às ditas sortes e pelos preços que !he
bem parecer pago a dinheiro de contado ou em le-
Iras para esta cidade ou em açúcares, o qual preço
poderá receber, dar dele quitações com declaração
que além do preço que lhe derem pelas citas terras
e por cada uma delas ficarão as ditas terras e cada
uma delas foreiras a eles Conde e Condessa e a seus
herdeiros e sucessores com moderado foro e serem
obrigadas as ditas terras e os compradores delas
e as pessoas que depois delas as possuírem a
que todas as vezes que o engenho de Sergipe que
ora eles ditos Conde e Condessa têm moente e cor-
rente com os mais que se fizerem nas suas terras
de Sergipe assim nas sortes que ora vendem como
nas outras tiverem necessidade das canas e nas ditas
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sortes de terra estiverem plantadas os possuidores
das ditas e Senhores das ditas citas canas as irão
moer nos dilos engenhos e não em outra parte com
declaração que Jbcs não vendem nenhumas águas
em nenhuma maneira porque todas ficarão com eles
Senhorios e .seus sucessores nem os compradores das
ditas terras nem seus herdeiros nem pessoas que as
possuírem se poderão aproveitar delas mais que
para regar suas canas, hortas, árvores sempre sal-
vo cs engenhos que se fizerem e que havendo nas
ditas terras alguns sítios de engenhos de água os
poderão mandar fazer eles Senhores havendo águas
para isso nas ditas terras ou vindo de outras parles
com condição que havendo algumas madeiras reais
nas ditas sortes de terra os compradores nem pos-
suidores delas as não cortarão em nenhuma ma-
.neira e o farão a saber aos ditos Senhores ou a seus
feitores para que saibam que estão as ditas madei
ras reais nas ditas terras e com condição que os
compradores das ditas terras e pessoas que as pos
auirem darão a eles senhores e seus sucessores to-
dos os caminhos e serventias por todas as partes e
lugares das ditas terras quando cies feitores qui
•serem para as terras que lhe ficaram para o ser-
tão assim de pé como de carros sem em nenhuma
maneira as poderem tolher nem impedir e assim
que os dito3 compradores e pessoas que as ditas
terras possuírem terão obrigação de vender os
frutos a eles senhorios as farinhas e mantimentos
que tiverem pelo preço que comumente valerem na
terra e com estas condições e obrigações o dilo
Francisco de Negreiros em nome deles Senhores
Condo e Condessa outorgaram escrituras públicasdas vendas das ditas terras obrigando nelas e em
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cada uma delas a eles Conde e Condessa que as curo-
priram as quais escrituras sendo assim feitas pe!©
dito Francisco de Negreiros eles Conde e Condessa
se obrigaram de sempre as retificar nesta cidade por
escritura pública tanto que nela lhe foram apresen-
tadas sem dúvida alguma para o que obrigam seus
bens e rendas havidos e por haver e em cumpri-
mento de verdade assim outorgou êle Conde e man-
dou fazer este o que cumprem e eu tabelião aceito
em nome dos ausentes a que tocar como pessoa
pública, estipulante e aceitante e posto que conti-
euasse esta escritura na cidade de Lisboa outorgou-
se na quinta deles Conde e Condessa sita no lugar
de Telheiros em 29 dias do dito mês e ano sendo
presentes por testemunhas. João Nunes Escovar. E
Antônio de Serpa Copeiros deles, Senhores Conde
e Condessa que eu tabelião dou fé serem os pró-
prics. Miguel Ribeiro que escrevi. Item deda-
raram eles senhores Conde e Condessa que os com-
pradores das ditas terras e possuidores delas serão
obrigados quando tiverem canas nas terras de que
hajam de fazer açujear o farão a saber ao dito
Francisco de Negreiros ou a quem em seu lugar
pelo tempo adiante fôr para que quando moer
as ditas canas no dito engenho ou nos que adiante
se fizerem fiquem obrigados a fazê-las no dito en-
genho ou engenhos e não querendo o dito feitor ou
feitores para as fazer no dito engenho ou engenhos
em alguns dos anos as poderão ir fazer donde lhe
bem parecer e assim outorgaram testemunhas os
ditos, Miguel Ribeiro o escrevi; e declararam eles
senhores que os compradores das ditas terras e seus
herdeiros e possuidores delas cumprirão as condi-
Pões desta escritura e não nas cumprindo em todo
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ou em parte cm tal caso cairão em comisso e nas
mais penas e ordenações deste reino testemunhas
os ditos, Miguel Ribeiro o escrevi. O Conde dc Li-
nhares. A Condessa de Linhares. João Nunes Esco-
var. Antônio de Scrpa e não contém mais no dito
instrumento dc procuração que eu Domingos da
Silva tabelião público de Notas por Sua Majestade,
que Deus Guarde, na cidade de Lisboa e seu termo
fiz trasladar o melhor que se pode ler de um livro
de notas do tabelião Miguel Ribeiro proprietário que
foi deste ofício e ao dito livro em todo e por todo
me reporto c a quaisquer traslados que se hajam pas-
sados e este concertei com a mesma nota a que ou-
trossim me reporto, subscrevi e assinei em públi-
co. Lisboa 15 de Novembro de 1709. Eu sobredito
tabelião Domingos da Silva tabelião que o escrevi e
assinei em público. Pagou este traslado, com a bus-
ea. 760 réis. Sinal público em testemunho. Domin-
gos da Silva. Justificação. O Doutor Manuel de
Freitas Soares do Desembargo de Sua Majestade e
seu Juiz da índia e Mina/e das justificações ultra-
marinas, etc. Faço saber aos que a presente certi-
dão de justificação virem que a mim me constou por
fé do escrivão que esta subscreveu ser a letra e si-
nal público e raso da procuração atrás de Domingos
da Silva tabelião nesta cidade nela conteúdo o que
hei por justificado. Lisboa 18 de Novembro de 17(10
e eu Antônio da Cunha de Siqueira o fiz escrever.
Manuel de Freitas Soares. O qual traslado de pro-
curação e justificação eu Antônio da Silveira de
Faria tabelião público do judicial e Notas nesta Vila
de São Francisco de Sergipe do Conde e seu
termo tabelião nomeado para o lançamento destes'
títulos neste tombo o trasladei bem e fielmente da
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própria a que me reporto e com cia este conferi,
concertei e assinei e escrevi de meus sinais razos
seguintes, com o oficial comigo abaixo assinado
neste engenho do Conde aos 12 dias do mês de
Agosto de 1712 anos, Antônio da Silveira de Faria.
Concertados por mim tabelião Antônio da Silveira
de Faria e comigo tabelião Paulo Moreira Cunha.

DECLARAÇÃO À FOLHA 442 DO CÓDICE

Tem este livro quatrocentas e quarenta e duag
folhas das quais apenas estão escritas cento e ses-
senta e uma e as demais em branco, sendo trasla-
dadas de outro que por dilacerado fica inutilizado
cuja cópia foi autorizada pelas ordens do Tesouro,
de 26 de Março e 10 de Agosto do ano passado sob
ns. 50 e 127, sendo bem e fielmente extraído do
referido livro velho a que fica este substituindo; e
de como assim o fiz e lavrei o presente termo assi-
nado por mim e pelo 2." escriturário, Pompilio Ma-
noel de Castro, com quem conferi. Cumpre notar
que a cópia deste livro teve princípio da folha 27
por estarem muitas escrituras em tal estado de não
se poder ler, assim como alguns espaços das que es-
tão copiadas deixaram de ser escritas pela mesma
razão de se não poder ler. Bahia, Tesouraria, 9 de
Dezembro de 1853.

Emilio da Silva Gomes.

Conferi. Pompilio Manoel de Castro.

2* escriturário.
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Companhia de Jesus, BahiaIr Fulano de tal Tabelião, etc. Certifico que pro-rendo o primeiro Tombo e Livro de Notas de quea petição supra faz menção, a qual parte
dos Reverendos Suplicantes me foi apresentado, neledo pri folhas 111 se acham lançadas vá-nas sesmarias de terras pertencentes aos mesmos
suplicantes, e em cada uma das ditas sesmarias vem
trasladado e inserto o Capítulo do Regimento delas,sempre com o mesmo teor como vi e examinei a
folhas trinta e duas — a folhas trinta e quatroverso — a folhas trinta e oito — a folhas quarentao três a folhas quarenta e cinco verso — a fo-lhas cinqüenta e seis verso - a folhas setenta eduas - a folhas setenta e oito — a folhas oitenta

e tios, a folhas noventa e cluas a folhas noven-
ta e cinco — a folhas cento e cinco — a folhas
cento e sete verso, e a folhas cento e onze — o
o teor é o seguinte:

Cópia do Regimento de El-Rei Nosso
Senhor.

As terras e águas das Ribeiras que estiverem
dentro do termo e limite da dita cidade, etc, até
as palavras — neste Capítulo, o qual se trasladará
nas Cartas das ditas sesmarias.

E certifico outrossim que todas as dito
Tombo se acham rubricas pelo Doutor Corregedor
que foi desta Comarca Domingos Vaz Leite e comtermos de sua própria letra e sinal na primeirae ultima folha, e todas as ditas e maisnotas do mesmo livro lançadas nele pelo
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Tabelião José de Brito Freire que aasinou cada uma
com seu sinal público e razo tudo em virtude de
uma Provisão Real de cinco de Julho de mil sete-
«entos e vinte e sete, lançada também nela a folhas
•duas verso pelo mesmo Tabelião de que dou minha
fé e recon e em tudo, por ao dito
livro e Tombo de que passar a presente.

Tombo Segundo

Este livro há de servir para se lançarem as
notas pertencentes à religião dos Reverendos Padres
da Companhia de Jesus deste Estado, que vai todo
conferido e rubricado com o meu sobrenome que
diz Leite e há de ter encerramento na última folha-
feito por mim com declaração de quantas folhas tem,
em observância da Provisão de Sua Majestade de
cinco de Julho de 1727 anos.

Dezembro de 1740. Domingos Vaz Leite.

Cópia das petições e provisão ao di-
ante lançado tudo a requerimento do Re-
verendo Padre provincial da Companhia
de Jesus desta Província do Brasil.

Petição

Diz o Reverendo Padre Provincial da Compa-
nhia de Jesus desta Província do Brasil que êle su-

plicante alcançou de Sua Majestade, que Deus guar-
de, pelo seu Conselho Ultramarino a Provisão junta
em que ordena a Vossa Mercê o conteúdo nelae
como se lhe faz preciso lançar a dita Provisão nos
livros rubricados pelo antecessor de Vossa Merco
para as escrituras que tem e possue o Colégio desta
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cidade da Bahia afim de constar a todo o tempo a
sua legalidade e, necessita do despacho de Vossa
Mercê para o poder fazer qualquer tabelião a quem
esta for apresentada. Pede a Vossa Mercê lhe faça
mercê mandar que assim o faça o tal tabelião lan-
çando a dita Provisão nos ditos livros e receberá
mercê.

Despacho

Como pede. Bahia, treze de Dezembro de mil
setecentos e quarenta e quatro. Carreiro.

PETIÇÃO

Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor dito Padre
Provincial da Companhia de Jesus desta Província
que o suplicante obteve provisão inclusa
em que ordena Sua Majestade que o Ouvidor Geral
da Comarca desta cidade digo desta Bahia possa ru-
bricar o livro que lhe apresentar o reitor do Colégio
desta cidade para servir de notas para as escrituras
que tocarem ao dito colégio, no qual lançará o ta-
belião ou tabeliães a que tocar e porque a dita Pro-
visão não fa Vossa Excelência para poder
pôr o cumpra-se e deseja o suplicante se registe nos
livros da Secretaria do Estado pede a Vos-
sa Excelência lhe faça mercê mandar"se registe a
referida provisão na forma expendida. E receberá
mercê.

Despacho

Registe-se a Provisão. Bahia Novembro vinte
seis dê mil setecentos e quarenta e quatro. Rublica
do Excelentíssimo Vice-Rei deste Estado.
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Provisão

Dom João por graça de Deus Rei de Portugal
e dos Algarves daquem e dalém-mar em África, Se-
nhor de Guiné etc. Faço saber aos que esla minha
provisão virem que por parte do Provincial da Com-
panhia de Jesus da Província do Brasil se me re-
presentou que o colégio da mesma Companhia tem
várias terras de seus dotes gados de que
fazem arrendamentos e outros contratos e compo-
sições sobre os bens e mais negócios pertencentes à
administração dos ditos colégios de que é preciso
fazerem-se escrituras públicas e porque sucede que
pelo decurso dos anos cidade ele serventuá-
rios que entram nos ofícios de tabeliães ele notas
c pouca cautela e cuidado na guarda dos livros e

principalmente no tempo em que não são obrigados
a conservá-los e perder-se a memória das ditas es-
crituras com prejuízo grande dos ditos colégios e
que se carregaram ao Tesoureiro José Correia de
dos mais contraentes o que se podia fazer digo evi-
tar concedendo-lhe faculdade para que cada um dos
ditos religiosos possam ter livro rubricado pelo re-

gistro que eu fosse servido no qual se lancem todas
as escrituras que tocarem aos ditos religiosos digo
tocarem aos tais colégios feito pelo tabelião ou ta-
beliães a que tocar do qual se tirem os traslados ne-
cessários por ofícios públicos para que faça fé em

juizo e fora dele. Pedindo-me lhe fizesse mercê con-
ceder-lhe a dita graça e sendo visto seu requerimento
e o que sobre êle respondeu o Procurador de minha
Coroa a que se deu vista. Hei por bem que o Ou-
vidor Geral da Comarca da Bahia possa rubricar o
livro que lhe apresentar o Reitor do colégio da mes-
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ms. déade para *ervir de notaa para sa escritnra*
abrigado a lançar íamoém ss mesmas escriturai
«o «ea livro? pófa&o de notaa cara cp& una e carros
ter_àam a sesma fé e- as partes possam extraí íoí
ecüLo Efees parecer áe am e octra Ura». Pelo qcs
xa-iiío aos ministros ene pertencer cumpram e zoar-
áem esta provisão e a façam mtefrairerta cumprir
e rtaríar como sela 5e cantem, sem dúvida neza
emtradição alguma, a oual valerá como carta, sem
enèargo áa oráenação do livro aegnefo, título çta-
resta em contrário e se passou por duas vias e pa-
gGu de novo direito efnco mu e quatrocentos réis

foSsas ánzenta.5 a ortewta e suatro cio livro
doze áe sua Receita como constou áe- sen conheci-
mento em forma to Evra cígn registado nc Registo
Gera', a fotôas cento e três. El-Rei Nosso Senhor
o mandos por Antônio Rodrigues éí Costa e o Doa-
ter José de Carvalho e A-bren Coziselnefrcs do sea
Console» Ultramarino. Bernardo Teles da Silva a
tez em Lisôoa a einco de Jalno áe mil e
setecentos e quarenta nigo de mil setecentos e vinte
e sete. O Secretário André Lopes áe Lavre a fes
escrever. Antônio Eodrignes ca Costa por despacho
do Conselho IHtra.marino de quinze de Maio de mil
setecentos e vinte e sete. João Rodrigues da Costa.
Pagou viste reis por ser via. Lisboa dezes-
seis de Agosio de mil esteeentos e vinte e sete. Ko-
èrigo Xavier Alvares de Monra. Registada a fo-
Sias trezentas e dezenove- do livro das provisões '¦-
Secretário do Conselho Ultramarino. Lisboa
dezoito de Agosto de mü setecentos e vinte o sete.
André Lopes de Lavre. Registada no üvro treze
cos registos da Secretária do Estado do Brasil »
«me toca a foDias duzentos e dezoito verso. Bahia
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e Novembro vinte e oito de mil setecentos e qua-
renta e quatro. Albuquerque. E não se continha

mais nas ditas petições, seus despachos e provisão

que eu José de Brito Freire tabelião público do ju-
dicial e notas nesta Cidade do Salvador, Bahia de

Todos os Santos e seu termo aqui fiz copiar bem fi

fielmente dos próprios documentos que. entrei digo
(pie tornei a entregar, àquele que mo apresentou
e de como os recebeu aqui assinou como me
reporto e com o oficial comigo abaixo assinado este

conferi, concertei, subscrevi e assinei em observam
cia do Despacho do Doutor Ouvidor Geral da Co-

marca Antônio Manoel da Sarmento Car

reiro ria Bahia ao? treze dias do mês de Janeiro de

mil setecentos e'quarenta e cinco anos. E declaro

que o próprio livro entreguei à pessoa que aqui as-

sinou de como recebeu o sobredito.
Por mim tabelião. Em testemunho de verdade.

José de Brito Freire. Comigo Inquiridor. Antônio

de Souza Velho.

- Venda que faz o Licenciado Baltazar

Ferraz ao colégio da Companhia das casas

que foram de Vicente Rangel de Macedo.

Saibam quantos este instrumento de venda, qui-

tação virem que no ano do nascimento de Nosso S«

nhor Jesus Cristo de mil seiscentos e oito anos ao

primeiro dia do mês de Agosto do dito ano na ci

dade do Salvador Bahia de Todos os Santos partes

do Brasil, aposentos do Desembargador Baltazai

Ferraz Capitão-mor da mesma cidade estando ele ai

de presente a este outorgante por êle foi dito ern

presença de mim tabelião e testemunhas ao diante
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ma cidade para servir de notas para as escrituras
obrigado a lançar também as mesmas escritura»
no seu livro público de notas para que uns e outros
tenham a mesma fé e as partes possam extraí loa
como lhes parecer de um e outro livro. Pelo que
mando aos ministros que pertencer cumpram e guar-
dem esta provisão e a façam inteiramente cumprir
e guardar como nela se contem, sem dúvida nem
contradição alguma, a qual Valerá como carta, sem
embargo da ordenação do livro segundo, título qua-
renta em contrário e se passou por duas vias e pa-
gou de novo direito cinco mil e quatrocentos réis

folhas duzentas e oitenta e quatro do livro
doze de sua Receita como constou de seu conheci-
mento em forma do livro digo registado no Registo
Geral a folhas cento e três. El-Rei Nosso Senhor
o mandou por Antônio Rodrigues da Costa e o Dou-
tor José de Carvalho e Abreu Conselheiros do seu
Conselho Ultramarino. Bernardo Teles da Silva a
fez em Lisboa a cinco de Julho de mil e
setecentos e quarenta digo de mil setecentos e vinte
e sete. O Secretário André Lopes de Lavre a fe"
escrever. Antônio Rodrigues da Costa por despacho
do Conselho Ultramarino de quinze de Maio de mil
setecentos e vinte e sete. João Rodrigues da Costa.
Pagou vinte réis por ser via.. Lisboa dezes-
seis de Agosto de mil cetecentos e vinte e sete. Ro-
drigo Xavier Alvares de Moura. Registaoa a fo-
lhas trezentas e dezenove do livro das provisões ''¦
Secretário do Conselho Ultramarino. Lisboa
dezoito de Agosto de mil setecentos e vinte e sete.
André Lopes de Lavre. Registada no livro treze-
dos registos da Secretária do Estado do Brasil a
que toca a folhas duzentos e dezoito verso. Bahia
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e Novembro vinte e oilo de mil setecentos e qua-
renta e quatro. Albuquerque. E não se continha

mais nas ditas petições, seus despachos e provisão
que eu José de Brito Freire tabelião público do ju-
dicial e notas nesta Cidade do Salvador, Bahia de

Todos os Santos e seu termo aqui fiz copiar bem e

fielmente dos próprios documentos que entrei digo
(pie tornei a entregar, àquele que mo apresento''
e de como os recebeu aqui assinou como me
reporto e com o oficial comigo abaixo assinado este

conferi, concertei, subscrevi e assinei em observam
cia do Despacho do Doutor Ouvidor Geral da Co-

marca Antônio Manoel da Sarmento Car

reiro ria Bahia aos* treze dias do mês de Janeiro de

mil setecentos e: quarenta e cinco anos. E declaro

que o próprio livro entreguei à pessoa que aqui as-

sinou de como recebeu o sobredito.
Por mim tabelião. Em testemunho de verdade.

José de Brito Freire. Comigo Inquiridor. Antônio

de Souza Velho. -7-

- Venda que faz o Licenciado Baltazar

Ferraz ao colégio da Companhia das casas

que foram de Vicente Rangel de Macedo.

Saibam quantos este instrumento de venda, qui-

taçâo virem que no ano do nascimento de Nosso S

nhor Jesus Cristo de mil seiscentos e oito anos ao

primeiro dia do mês de Agosto do dito ano na ci

dade do Salvador Bahia de Todos os Santos partes

do Brasil, aposentos do Desembargador Baltazar

Ferraz Capitão-mor da mesma cidade estando ele ai

de presente a este outorgante por êle foi dito em

presença de mim tabelião e testemunhas ao diante
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nomeadas que entre os mais bens e propried;t 
'

de raiz que êle tinha e lhe pertenciam assim eram

como são urnas casas térreas que são duas moradas
sitas na mesma cidade cobertas de telha junto ao
terreiro de Jesus que partem da banda do sul com
o mesmo terreiro e do norte com uma casa de Vi-
cente Rangel de Macedo e do nascente çom rua pú-
blica e do poente com chãos dos mesmos padres e

quaisquer outras confrontações e demarcações com

que de direito elevam e hajam de partir o demarcar e
são forras e isentas sem obrigação de foro nem tribu-
to algum e as houve de Pero Garcia mercador nesta
cidade por via de trespasso que dela lhe fez e em pre-
eo de novecentos e vinte e dois mil réis de que lhe
deu quitação na forma da escritura no caso, feita por
mim tabelião as quais casas atrás nomeadas confron-
tadas com seus quintais e pertenças vendia e de feito
vendeu deste dia para todo o sempre ao dito Colégio
ela Companhia desta cidade e reitor e padres dele
deste dia para todo sempre e isto pelo mesmo preço e

quantia dos ditos novecentos e vinte e dois mil réis
em dinheiro de contado por moedas ele reais de pra-
ta e tostões correntes nestas partes em que tomou
a dita quantia que recebeu dos ditos padres por lhe
dever êle vendedor por respeitto da herança do pa-
<lre Manuel da Silveira Dultra que faleceu no reino
de Angola de quem os ditos padres são herdeiros
pelo que disse que dos ditos novecentos e vinte e dois
mil réis dava e de fato deu geral quitação ao dito
reitor e padres do dito colégio e logo êle vendedor
em seu nome e de seus herdeiros tirou e demitiu, re-
nunciou de si todo o direito acção, pretensão, se-
nhorio, útil domínio, e todo poder presente e íu-
turo que tem nas ditas casas e quintais, pertenças
delas e todo logo pôs. cedeu e trespassou no dito co-
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légio reitor e padres dele para que tudo hajam e
logrem e façam como de cousa sua própria que já
é por bem deste instrumento por virtude do qual lhe
deu logo lugar e poder para que por êle somente
sem mais outra autoridade ordem nem figura de
juizo por si ou por qualquer padre do dito colégio
e por quem lhe aprouver possa tomar e tome posse
das ditas casas, quintais e pertenças delas, a posse
real, autuai, cível e natural possessão em si as re
ter e continuar para sempre e quer a tome quer
não todavia lhas houve logo por dadas e no dito
colégio incorporadas e para tudo terem e possuírem
lhe cede e trespassa todas suas ações reais e pes-
soais, presentes e futuras, ativas e passivas e todo
o remédio de direito que lhe compete e pode com
petir e faz a qualquer dos ditos padres Procurador
em causa própria e prometeu e se obrigou de cum-
prir, ter e manter este instrumento de o não re-
vogar nem contradizer antes fazer as ditas casas
quintais bem seguras de paz, livres e desembarga
das de todos e quaisquer pessoas que alguma dúvida
demanda ou embargo queiram pôr a todo será por
autor e defensor a sua própria custa e despesa até
tudo ser findo e acabado de sorte que o dito co
légio e reitor e padres dele tudo hajam e logrem
mansa e pecíficamente, aliás, sucedendo o contrário
!ornará aos ditos padres os ditos novecentos e vinte
e dois mil réis preço desta venda e pagar outrossim
todas as benfeitorias, melhoramentos úteis e neces-
sários que tiver feito nos ditos bens sem mais ou
trás perdas nem danos e para tudo cumprir obri
fou sua pessoa e bens como melhor parado e renun-
ciou juiz de seu foro da terra e lugar donde viver
e morar e responder pelo caso ante o? juizes or-
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dinários desta cidade do Salvador, Ouvidor da Ca-
pitania dela o que todo o Reverendo padre Manuel
Nunes. Procurador do dito colégio em nome dêU
e dos mais padres aceitbu e em fé e testemunho de
?erdacle assim o outorgaram e mandaram ser feito
este instrumento nesta nota donde assinar e pas-
sar os traslados que fossem pedidos que cada um
deles partes aceeitou na parte que a cada um
toca possa sendo testemunhas o licenciado An-
gelo Peres da Costa Advogado nesta cidade em
ela morador e Manuel Ferreira que em sua casa
pousa e Antônio Fernandes criado do mesmo e Ba!
tazar Ferraz todos em esta cidade moradores e eu
tabelião conheço ao dito Baltazar Ferraz, Padre e
Manuel Nunes Procurador do colégio serem os pró-
prios e todos assinaram o qual instrumento cie ven-
da, quitação eu Antônio Guedes tabelião público de
Notas por El-Rei Nosso Senhor nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos.os Santos em meu livro de
Notas tomei, notei donde este fiz tirar e vai na
verdade sem cousa que dúvida faça e subscrevi, as-
sinei de meu público sinal que é. Pagou nada. Rs-
tava o sinal público. O qual traslado da dita venda
e mais documentos eu José de Brito Freire Tabe-
Uão Público do Judicia] e notas nesta cidade do Sa!-
vador Bahia de Todos os Santos e seu termo aqui fiz
trasladar bem e fielmente do próprio livro do tombo
a que me reporto com o qual e com o oficial comigo
abaixo assinado este conferi, concertei, subscrevi e
assinei do meu sinal público e razo seguintes. Bahia
¦aos trinta dias do mês de mil setecentos
e quarenta e cinco anos. Por mim Tabelião José
Brito Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza
Velho.
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Troca que faz Jerònima Soares Viúva
com o colégio, das suas casas.

Saibam quantos este público instrumento de
Tsermutação e troca virem que no ano do nascimento
*!e Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e
t?ozc anos aos dezesseis dias do mês de Maio do
dito ano em esta cidade do Salvador Bahia de Todos
os Santos partes do Brasil nas pousadas de Jerò-
;ima Soares dona viúva mulher que ficou de Do

mingos de Araújo, que Deus tem, estando ela aí
presente a este outorgante de uma parte e da ou-
tra o reverendo padre Manuel Nunes procurador
íreral do Colégio de Jesus desta dita cidade logo
por ela dita Jerònima Soares foi dito perante mim
Tabelião e testemunhas ao diante nomeadas que en-
ire os mais bens que por falecimento do dito seu
marido Domingos de Araújo, que Deus haja, lhe
couberam em sua folha são bem assim umas casas
:aa rua que vai do dito colégio digo do terreiro do
dito colégio para a ponta da cidade que o dito seu
marido houve por título de compra de Vicente Raa-
gel de Macedo e de sua mulher dona Izabel Soares
i£ue partem da banda do norte e do sul com casa
tio mesmo colégio e da banda do oeste com seus edi-
fícios e do leste com ruas públicas nas quais ela de
presente vive e que todo o dito assento de casas
com seus quintais assim e da maneira que lhe per-
tencem por seus títulos e melhor se melhor pode
ser outorgava ao dito colégio e religiosos dele em
troca das outras casas que o mesmo colégio tem
e possue à mesma rua que parte da banda do sul

om casas do mesmo colégio e da banda do norte
com chãos e princípios de casas de Henrique Muniz
Teles e com a cerca do dito colégio da banda do

<gj
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leste e sendo avaliadas entre si por haver" melhoria
nas casas dela dita Jerônima Soares lhe tornaram os
ditos padres em refeição (sic) da dita melhoria oiten-
ta mil réis de que ela confessou ao fazer desta escri-
tura e estar paga e entregue e satisfeita pelos re-
caber em dinheiro de contado pelo que da dita quan-
tia dava por quite, e livre ao dito colégio e reli
giosos clêle e largava o havia por largado todo do
mínio e posse que nas ditas casas tem com todas suas
ações reais e pessoais que por razão das ditas casa?
lhe competem e com todas suas estradas, serventias,
logradouros, o lhes dá poder para que por esta es-
critura possam por si mesmos sem mais autoridadb
de justiça tomar a posse real e autuai das dita?
casas e de seus quintais e enquanto assim a não
tomarem lha houve por dada pela cláusula consti*
tute e lhe constituem nelas por sua Colônia incla-
nia e se obriga a lhe fazer as ditas casas sempre
boas, livres e de paz e a se dar por autora e dô-
fensora em qualquer dúvida e demanda que sobre
elas lhe seja movida e pelo dito Padre Manuel Nunes
que presente estava foi dito que aceitava a dita
troca em nome e como Procurador que é do dito
colégio e em nome dele e pela comissão que tem
<lo Reverendo Padre Henriques Gomes Provincial
da Província deste estado que no fim desta escri
tura irá lançado por o Padre Reitor do dito Col*;
gio Pedro de Toledo estar ausente da cidade larga-
va e de feito largou à dita Jerônima Soares as ca-
sas atrás declaradas com seus quintais, serventias,
logradouros assim e da maneira que o colégio o-
possue por seus títulos e se obrigava e de feito
obrigou a que o dito colégio lhe fará sempre boas
as ditas casas livres e de paz e se dará por autor
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e defensor a elas em qualquer dúvida ou demanda
que lhe seja posta e lhe cedeu e trespassou todo o
domínio e posse que o dito colégio nelas tem com
todas as ações reais e pessoais que por razão delas
lhe competia e lhe dará poder para que por esta es-
critura somente tome posse das ditas casas por si
ou por quem lhe aprouver e quer a tome quer n
todavia lhas houveram logo por dadas pela cláusula
constitute c por assim o haverem por bem uns e
outros disseram que obrigavam ao cumprimento dê^
te instrumento suas pessoas e bens e o melhor pa-
rado deles e os bens do dito colégio e em té e
testemunho de verdade assim o outorgaram o por
serem contentes mandaram ser feito este instru-
mento de troca nesta nota que o dito Padre Manuel
Nunes assinou e pela dita Jerônima Soares não sa-
ber assinar assinou por ela a seu rogo Antônio de
Araujo seu sobrinho e desta nota passar os trasla
dos que foram pedidos sendo testemunhas Francis-
co Gonçalves Pinheiro e Roque Martins, barbeiro.
e eu tabelião conheço a dita Jerônima Soares e Ma-
nuel Nunes serem os próprios e todos aqui assi-
naram. João de Freitas tabelião que o escrevi. Diz
a entrelinha, a da outra, o que fiz por verdade s>
bredito o escrevi. Assino à rogo da senhora mi-
nha tia Jerônima Soares e como testemunha An-
tônio de Araujo e Manuel Nunes, Francisco Gon-

çalves, Pinheiro. Traslado da licença de que a es-
critura acima e atrás faz menção. 0 padre Henri-

quês Gomes da Companhia de Jesus Provincial des
ta Província do Brasil por mim feita e assinada
dou licença e todo poder em direito necessário ao

padre Manuel Nunes da mesma Companhia e pro-
curador deste colégio da Bahia para trocar umas ca-
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sas do dito colégio com outras de Jorònima Soares
mulher que foi de Domingos de Araújo, que Deus
tem, e por fazer delas escrituras á dita dona e
tomar posse das outras com que fez & quitação di
go com que se fez a dita troca e fazer as mais ai-
ligências em forma de direito requisitas, e Bahia
aos quatorze de maio de seiscentos e doze. Henri-
quês Gomes. O qual traslado de licença eu João de
Freitas tabelião público cio Judicial e notas nesta
cidade do Salvador e seus termos por Sua Majestade
trasladei da própria que entreguei a Antônio de
Araújo sobrinho de Jerônima Soares para ajuntar
a esta escritura atrás, à qual licença me repo.vi
e a concertei com o tabelião comigo abaixo assi
nado. hoje dezesseis dias do mês de Maio cie mil
seiscentos e doze anos. Concertado por mim tabelião
João de Freitas e comigo tabelião Martins de Aze-
vedo. O qual traslado digo instrumento cie troca e
licença eu João de Freitas tabelião público do Ju-
dicial e notas nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os-Santos e seus termos por Sua Majestade
em seu livro de notas tomei donde este instrumento
passei que subscrevi e assinei de meu público sinal
que tal é. Pagou nada. Lugar do sinal público. (>

qual traslado cia dita troca e mais documentos eu
José de Brito Freire tabelião público do judicial p
notas desta cidade do Salvador Bahia de Todos «s
Santos e seu termo aqui fiz trasladar bem e fiel-
mente do próprio livro do Tombo a que me reporto
com o qual e com o oficial comigo abaixo assinado
este conferi, concertei, subscrevi e assinei de meus
sinais público e razo seguintes, na Bahia, treze dias
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do mês de Janeiro de mil setecentos e cinco ano-..

Por mim tabelião. Em testemunho de verdade. José
de Brito Freire. Comigo Inquiridor Antônio de
Souza Velho.

Escritura feita entre o Colégio e Mar-
cos de Araújo e sua mulher por seu pro-
curador Jorge de Araújo de Góis.

Saibam quantos este instrumento de transa-
ção, amigável composição e obrigação virem que no
ano do nascimento ele Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil seiscentos e trinta e sele anos aos vinte e
sete dias do mês de Maio nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos dentro do Colégio da Com
joanhia de Jesus da dita cidade na casa da. livraria
dela em que se costumam fazer semelhantes con
tratos apareceram a este presentes e outorgantys
partes, a saber: de uma parte o reverendo padre
Reitor do colégio desta cidade João de Oliva e da eu-
tra Jorge de Araújo de Góis morador nesta dita ci-
dade e em nome de como Procurador de Marcos de
Araújo de Brum e de sua mulher Cecília da Fon-
seca moradores na Vila do Cairú como se verá da
sua procuração que lhe outorgaram feita na Vila
tle Nossa Senhora do Rosário do Cairú por Pero Fer-
nandes Vilarinho, tabelião nela, feita em os trinta
dias do mês de Setembro do ano de mil e seiscentos
e trinta e seis anos cujo teor digo traslado com
esta escritura fica apresentado logo pelo dito re
verendo padre reitor e Jorge de Araújo Góis como
procurador dos ditos seus constituintes ambos juntos
e cada um deles por si só in solidum foi dito em
presença de mim tabelião e das testemunhas ao di-
ante nomeadas que era verdade que em os doze dias
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do mês de Abril do ano de mil e seiscentos e quinze
fizera o Reverendo Padre Reitor que então era Do
mingos Coelho um aforamento para sempre a Joãa
de Ozeda morador nos limites de Tinharé termo das
vilas de Cairú e Boipeba por uma escritura pública
feita nas notas de mim tabelião pela qual lhe ato-
rou em nome deste dito colégio meia légua de terra
sita junto ao rio Gequie que fica no distrito das di-
tas vilas por uma transação e amigável composi-

ção eme o dito colégio fez com o dito João de Ozeda
e a dita meia légua de terra começa da boca do dito
rio Gequie para o sul com uma légua para o sertão
e da banda do norte parte com o dito rio que lhe
fica por marco de divisão com terras do dito João
de Ozeda e da banda do sul com terras do mesm«
colégio e Camamú e partem os mais rumos com ter-
ras outrossim do mesmo colégio com foro de um por
cento e que vindo a falecer da vida presente o dito

João Ozeda repartiu a dita meia légua cie terra

com os mais seus bens entre sua mulher dona Leo-

nor Porto Carreiro e seu Irmão Rodrigo de Ozeda
e ficaram possuindo cada um sua metade da di-
meia légua de terra que são setecentos e cinqüenta

braças e uma légua para o sertão e o dito Rodrigo
de Ozeda vendeu ao dito Marcos de Araújo as suas
setecentas e cinqüenta braças de seu quinhão que
é um quarto de légua, a qual venda fez o dito R
drigo de Ozeda por seu procurador e filhos Dom
João de Ozeda Aiala ao dito Marcos de Araújo o

qual por virtude da dita venda possuía a dita me-
tade de meia légua da dita terra a este o presente
o que estando êle assim possuindo a dita terra c
dito Reverendo Padre e Reitor lhe moveu demanda
ao dito Marcos de Araújo e sua mulher para lhe

"s.
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tirar a dita terra por perdida com os frutos de in
vida ocupação até real entrega pedindo lha resti
tuisse por haverem caído em comisso por nunca pa-
garem o dito foro e venda ao dito colégio e a vender
o dito vendedor sem licença do dito colégio a qual di-
ta causa corria nesta dita cidade no juizo do ouvidor
geral de que é escrivão Paulo Antunes Freire que
ora serve de escrivão da dita Ouvidoria geral e que
era por custarem gastos e despesas, concerto fim
das demandas estavam compostos, havidos e concer-
tados por via desta transação e amigável composição
e na maneira seguinte, a saber: que êle dito Jorge
de Araújo de Góis em nome e como procurador dos
ditos seus constituintes reconhecem a êle dito Padre
Reitor e seu colégio por direito senhorio da dita ter-
ra e a quer tomar de novo de aforamento infateose
para sempre da mão do dito Padre Reitor e seü
colégio com foro de três mil réis em dinheiro e
uma galinha em cada um ano pago todo neste dito
colégio da Bahia a sua custa para sempre e êle
dito Reverendo Padre Reitor em seu nome e do dito
colégio ratificava e de feito ratificou e houve por
bem a venda que o dito Rodrigo de Ozeda por seu
procurador havia feito ao dito Marcos cie Araújo
e sua mulher das ditas setecentas e cinqüenta bra-
ças de terras que se começarão a medir da boca do
dito rio de Gequié indo para o sul com seu com-
primento de uma légua para o sertão partindo da
banda do norte com terras dos herdeiros do dito
João de Ozeda e para o sul e mais rumos com ter-
ras do dito colégio disse o dito Reverendo Padre Rei
tor João de Oliva que êle em seu nome e do dito
colégio aforava e de feito logo aforou aos ditos Mar-
cos de' Araújo de Brum e Cecília da Fonseca, sua
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mulher, seus constituintes a dita metade de meia lé-

gua de terra em infateose para sempre para êle e
seus herdeiros e sucessores com o dito foro de tr

mil réis em dinheiro e uma galinha em cada um

ano pago nesta dita cidade e seu Colégio no fim de
cada um ano e começarão a correr do primeiro de

.(unho em diante desta dita era acabando-se sem-

pre em outro tal dia e se obrigava por si e pelo
dito colégio c seus sucessores a fazer-lhe sempre este

aforamento bom e de paz e a se dar por autor e
defensor em todas as dúvidas e demandas que sô-

bre a dita terra lhe forem postas à custa dos bens

e rendas do mesmo colégio até com efeito lhas pôr
em paz tudo à custa do dito colégio e que com isto
se haviam por compostos e havidos e concertados e

êle dito Padre Reitor com o dito Jorge de Araújo de

Góis, e o dito Jorge de Araújo em nome dos seus

constituintes e com o dito Reverendo Padre Reitor
sem mais quererem nem pretenderem uns dos outros
nem os do outro cousa alguma em razão da dita
demanda que haviam intentado contra os ditos Mar
cos de Araújo e sua mulher sobre a dita terra e
frutos e foro ou renda dela e se davam como de
feito deram por pagos e satisfeitos de parte a par-
te com esta escritura feita nesta conformidade e

que em tempo algum por si nem por outrem preten-
deriam cousa alguma do que se continha na dita
demanda antes desistiam dela como de feito desis-
tiram e puseram nela perpétuo silêncio para jamais
a poderem prosseguir nem faltar nela por si nem
por outrem em tempo algum e o dito Jorge de Arau
jo se obrigou em nome e como Procurador ds ditos
seus constituintes a pagar o dito foro da dita terra
atrás declarado na forma e tempo que fica dito

. (
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sem nisso nem no mais conteúdo nesta escritura
vir com dúvida ou embargo algum em parle nem
em todo e confessou estar entregue cia dita terra
e a receber da mão do dito Reverendo Padre Reitor
e querendo vir com alguma dúvida ou embargo con-
tra esta escritura não serão ouvidos nem admitidos
em juizo nem fora dele com cousa alguma sem pri
meiro largar a dita terra ao dito colégio e deposi-
tar o foro que estiver devendo na mão do reitor
que fôr ou seus Procuradores que poderão receber
sem fiança nem obrigação alguma que para isso os
hão por abonados e não largando a dita terra nem
depositando o dito foro lhe será denegado toda a
ação e remédio de direito que por si alegar possa
e havendo-se de mover alguma dúvida ou demanda
sobre o dito foro se obriga o dito Jorge de Araújo de
Góis em nome e como Procurador dos ditos seus
constituintes a responder nesta dita cidade ou peran-
te quem se requer o cumprimento digo diante do
Ouvidor geral deste Estado e juizes ordinários des
ta cidade ou perante quem se requer o cumprimento
desta escritura onde mais os demandar quiserem
nesta dita cidade para o que renunciam Juizes do
seu foro da terra e lugar donde viver e morar e
todos os mais privilégios e liberdades que se alegar
possam em seu favor sejam e a dita cláusula depo-
sitária acima pús eu tabelião aqui a pediíório das
partes por a requererem a pusesse ante as mesmas
testemunhas por dizerem que debaixo dela se con-
trataram, a qual terá seu lugar em todas as instam
cias e na da apelação e agravo execução e passará
aos herdeiros e sucessores e ao cumprimento do con-
teúdo nesta escritura disse o dito Jorge de Araújo
de Góis que como procurador dos sobreditos seus



254 —

constituintes obrigava suas pessoas bens móveis e de

raiz havidos e por haver e em especial o melhor pa
rado deles contanto que esta obrigação especial não

derrogue a geral dos mais seus bens nem pelo con-

trário o dito Reverendo Padre Reitor os bens e ren

da do dito colégio de que mandaram a mim tabelião

fazer esta escritura nesta nota que pediram e acei-

taram e eu tabelião como pessoa pública estipulante

e aceitante, estipulei e aceitei em nome das partes
ausentes a quem o favor dela de direito tocar possa
e outorgou o dito Jorge de Araújo de Góis que se

obriga em nome dos ditos seus constituintes a que

eles mandem ao dito Reverendo Padre Reitor ou-

tra escritura de ratificação e a procuração desta
feita na vila donde são moradores dentro de dois

meses que virá trasladado nas costas da que se ti

rar desta nota: em fé e testemunho de verdade a ou

torgaram e mandaram ser feito este instrumento

nesta nota que assinaram e dela dar e passar o*

traslados que forem pedidos em público e em razo

tantos quantos pedirem além dos ordinários sem

embargo da lei e regimento em contrário sendo tes

temunhas Francisco Rodrigues Franco Conselheiro e

Simão Ferreira Gaspar Rodrigues estudantes e

eu tabelião dou fé bem conhecer ao dito Reverendo
Padre Reitor João de Oliva e Jorge de Araújo de

Góis serem os próprios conteúdos nesta escritura os

quais presentes estavam e todos assinaram. João

de Freitas tabelião que o escrevi, c declararam que

a dita terra se começará a medir na boca do Rio

Gequié e sua cachoeira e o dito Padre Reitor da

poder a Marcos de Araújo e sua mulher Cecília
da Fonseca para tomarem posse da dita terra por
bem deste instrumento e a dita terra parte do dito
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rio Gequié para banda do sul e assim outor-

garam e assinaram sendo testemunhas os sobredi
tos: o sobredito escrevi João de Oliva, Jorge de
Araújo de Góis, Gaspar Rodrigues, Simão Ferreira,
Francisco Rodrigues Franco. Traslado da Procura-

ção de Marcos de Araújo e sua mulher Cecília da
Fonseca de que na escritura atrás se faz menção
Saibam quantos este público instrumento de poder
e procuração virem que no ano do nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e
trinta e seis anos aos trinta dias do mês de Setem
bro do dito ano nesta Vila de Nossa Senhora do Ro
sário do Cairú em pousadas de Marcos de Araújo
de Brum estando êle de presente e bem assim sua
mulher Cecília da Fonseca e por eles ambos juntos
e cada um por si foi dito a mim tabelião abaixo
nomeado em presença das testemunhas ao diante
escritas que êle ora por bem deste público instrui-
mento de procuração faziam como de feito fizeram
e ordenaram e constituíram por seus sucessores digo
por seus certos e em tudo bastantes procuradores
no melhor modo ordem via e maneira que possam
c deva ser por direito mais valer a seu tio Jorge
de Araújo de Góis e Antônio Ferraz de Abreu mo-
radores na cidade do Salvador e seu distrito os amos-
tradores que são do presente instrumento, aos quais
ambos juntos e cada um por si in solidum lhes da-
vam como de feito logo deram e outorgaram, cede-
ram, trespassaram todo seu livre e cumprido poder
e mandado especial e geral quam bastante de di-
reito se requer para que por êíes constituintes em
seus nomes como eles próprios em pessoa possam
os seus ditos procuradores na dita cidade do Saí-
vador e mais partes desta costa do Brasil e Reinos
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<ie Portgual e nas ilhas e Reinos de Angola e em

outra qualquer parte que necessário lhe seja arre-

cadar e a suas mãos haver e cobrar toda sua fazen-

da dinheiro, dívidas, cousas outras que suas forem

de qualquer sorte qualidade, quantidade e substancia

„ue lhe quaisquer pessoas tiverem e deverem ou pelo

decurso do tempo tiverem ou deverem e lhe per-

tencer por qualquer modo, via ou maneira que seja

e estar as contas com os devedores pessoas outras

fanecê-las e acabá-las liquidando restes o alcances e

assim eles constituintes dão poder aos ditos seus pro-

curadores para poderem em «eus nomes comprarem

e venderem quaisquer bens móveis ou de raiz e afo-

rar arrecadar quer seja por tempo limitado ou em

farcozim com os foros e pensão que lhes parecer e

sob os bens de raiz poderem fazer concertos, tran-

sações e amigáveis composições e do que comprarem

ou aforarem se poderão obrigar aos ditos pagamen-

tos em nome deles constituintes e de tudo quanto

receberem e arrecadarem, comprarem, venderem, ar-

recadarem poderão dar em conhecimento de pagas,

quitações, fazer escrituras públicas e razas da ma

Lira que pedidas lhes forem e a ostentas e embai-

-antes que logo ou parte do que deverem pagar e

entregar não quiserem os farão citar e demandai

perante quaisquer justiças ou julgadores donde ou

perante quem o conhecimento do caso ou casos com

direito pertencer ir contra eles o cada um deles U-

des contestar ações, propor libelos, petições, exe-

cuções, razões, oferecer e as das partes contrariai,

alegando, mostrando, defendendo, procurando todo

seu direito e justiça assim nos auditórios secular*

como eclesiásticos ouvir sentenças desembargos se

do em seu favor dá-las a devida execução e cia
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contrárias apelar e agravar tudo seguir e renun
ciar até mor alçada e final sentença do supremo
juizo fazendo protestos, pedimentos, embargos, se
questros, e de quaisquer justiças ou ministros deles
(irar instrumentos de agravo, e cartas testemunha-
veis sendo-lhes necessário e em sua alma deles cons
tituintes poderão jurar e jurem juramento de ca-
lúnia, cisorio veritate dicenda e outros quaisquer
lícitos e honestos juramentos que com direito lhe
forem dados e no das partes adversas o deixar e fa-
aer dar se cumprir de suspeitos intimar e assinar
por êle nos termos onde cumprirem contadores, jui
zes, alvidradores, homens bons se iouvar com poder
de substabelecerem os Procuradores que quiserem
fioando-lhe esta sempre firme e valiosa em tudo

que dito é e dele nascer e crescer farão dirão os
ditos seus procuradores como eles fizeram se a todo
foram presentes com toda a liberal, geral adminis-
tração e reservarão para suas pessoas toda a nova
e velha citação da obrigação que todo o feito, ale-

gado, mostrado, defendido pelos seus ditos procura-
dores o haverão por bem feito firme e valioso de
hoje para sempre e de serem relevados no encargo
da satisfação que o direito em tal caso outorga sob
obrigação de seus bens que para êle obrigaram em
fé e testemunho de verdade assim o outorgaram de

que mandaram ser feita esta escritura de Procura
cão bastante nesta nota que assinaram e dela dar
os traslados que pedidos fossem e por não saber as-
sinar a dita Cecília da Fonseca pediu a Manuel de
Ozeda assinasse por ela estando por testemunhas
Manuel Soeiro e Antônio da Fonseca Saraiva todos

pessoas conhecidas de mim tabelião Pero Fernandes
Vilarinho tabelião que escrevi. Marcos de Araújo de
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Brutn Assino à **> de Cecília du Fonseca, Ma-

n 1 de zeda, Manuel Soeiro, Antônio da Fonseca

Sa La. O qual traslado eu Pero Fernandes V.l -

rhò tabelião do público e judicial e notes nesU

, de Nossa Senhora do Rosário do Cu.ru tras.a

! da própria que tomei em meu livro de notas va

i verdPade e me assino do meu público sma quetal

é o qual instrumento do transação e amiguei con,

posicl e obrigação eu João de Freitas abehao pu

,n,0 (,o judicial e notas nesta «dade do Salvador

da Bahia de Todos os Santos e seus termos por Sua

Majestade om meu livro de nolas tome, donde este

instrumento passei que subscrevi.e assine, de meu

Público sinal seguinte. Com declaração que a P -

curaçâo de Marcos de Araujo e sua mulher a tor--

„ou a recolher e levar Jorge de Araujo de Go» e

a èle me reporto com a qual concertei e com o ta-

beliáo comigo abaixo assinado subscrevi e assine.

,m „«, na Bahia hoje oito dias do mes de Junho

de mil e seiscentos e trinta e sete anos. Concertado

por mim tabelião João de Freitas e comigo, tabelao

Pascoal Teixeira. O qual instrumento .le transação

e amigável composição, retificação e outorga o

João de Freitas tabelião público do judicia,e notas

nesta cidade do Salvador da Bahia de Todos o

Santos e seus termos por Sua Majestade fura*

dar dos próprios que tornei ao padre Rafael Carlos

Procurador do Colégio da Bahia de Jesus desta c

dade que aqui assinou de como recebeu e a eles

reporto com os quais os concertei com o tabeliã

comigo abaixo assinado subscrevi e assine* em raz

na Bahia hoje dois dias do mês de Setembro de mi

e seiscentos e trinta e oito anos. Concertado por

mim tabelião João de Freitas. E comigo tabeliã
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Pascoal Teixeira e Rafael Cardoso. Estava o Sinal
Público. O qual traslado da dita escritura e mais
documentos eu José de Brito Freire Tabelião Pú-
blico do Judicial e'Notas na cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seu termo aqui fiz trás-
ladar bem e fielmente do próprio livro do tombo
a que me reporto com o oficial abaixo comigo assina-
do este conferi, concertei, subscrevi e assinei de
meus sinais público e razo seguinte. Na Bahia aos

quinze dias elo mês de Janeiro de mil setecentos e
trinta e cinco anos. Por mim tabelião. Em testemu-
nho da verdade. José cie Brito Freire. Comigo In-

quiridor. Antônio de Souza Velho.

Escritura de ratificação entre Marcos
de Araújo de Brum e o Colégio.

Saibam quantos este público instrumento de es-

critura de retificação ou como melhor em direito
haja lugar virem que no ano do nascimento de Nos-

so Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e trinta

e sete anos aos vinte e três dias do mês de Julho
do dito ano em Taperagua nas pousadas de Marcos
de Araújo termo desta vila de Nossa Senhora do

Rosário do Cairú onde eu tabelião abaixo nomeado
Fui, aí apareceram presentes a esta outorgante Mar-

cos de Araújo de Brum e sua mulher Cecília da

Fonseca pessoas de mim tabelião reconhecidas, aos

quais ambos juntos e a cada um deles mando e

mulher de per si in solidum eu dito tabelião h em

voz clara e bem entendida uma escritura de tran-

sação e amigável composição e obrigação que Jorge

ele Araújo de Góis morador na cidade do Salvador
em nome como Procurador deles outorgante*
outorgar com o Reverendo Padre Reitor do co-
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légio da Companhia de Jesus da dita cidade o Pa-

dre João de Oliva em os vinte e sete dias do mes

de Maio deste presente ano de mil e seiscentos e

trinta e sete nas notas de João de Freitas tabelião

na dita cidade sobre setecentas e cinqüenta braças

de terra que Rodrigo de Ozeda vendera a eles ou

torgantes nos limites do Camamú que o dito Revê-

rendo Padre Reitor lhes pedia por incomisso como

melhor so declara na dita escritura e lida por mim

e declarada aos ditos outorgantes e por eles ambos

juntamente por cada um deles e por si in sohdum

foi dito cm minha presença e das testemunhas ao

diante nomeadas que mui bem entenderam a dita

escritura e o que contém e que estava a sua vontade

e na forma que eles a mandaram outorgar pelo dito

seu procurador Jorge de Araújo de Góis e que sen

do necessário outorgavam de novo e aprovavam e

a retificação a dita escritura em tudo o conteúdo

nela e querem e contentes se cumpra em todo o con-

teúdo nela, e querem e são contentes se cumpra todo

e por todo e haja seu cumprido efeito na forma dela

e se submetem em todas as cláusulas obrigações.

penas c condições nela declaradas que se obrigam a

cumprir inteiramente e seus sucessores na forma

dela de que mandaram a mim tabelião fazer este tos-

trumento de ratificação e aprovação nesta nota em

que assinaram pediram eles terra e eu tabelião como

pessoa pública a assino em nome de quem toca au-

sente e do dito colégio ao cumprimento da qua!
obrigaram suas pessoas e bens móveis e de raiz ha-
vidos e por haver e desta nota mandaram dar e pas-
sar os traslados necessários que assinaram e por
não saber assinar a dita Cecilia da Fonseca mulher
do dito Marcos de Araújo pediu a seu irmão Lucas
da Fonseca assinasse por êle sendo testemunhas
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Simão Francisco e Domingos Francisco todos pes-
soas conhecidas de mim tabelião Pero Fernandes Vi
larinho tabelião que o escrevi. Assino à rogo de mi-
nha irmã Cecília da Fonseca, Lucas da Fonseca Ta
raiva, Marcos de Araújo, Simão Francisco, Domin-
gos Francisco. O qual traslado de escritura eu Pero
Fernandes Vilarinho Tabelião público do judicial e
Xotas nesta Vila de Nossa Senhora do Rosário do
Cairú trasladei da própria que tomei em meu livro
de notas vai na verdade sem eousa que dúvida faça
e me assino de meu público sinal que tal é. O qual
instrumento de ratificação eu João de Freitas ta-
Uelião público do judicial e notas nesta cidade do
Salvador e seus termos por Sua Majestade fiz trás-
ladar do próprio que tornei ao Padre Procurador
do colégio desta cidade Rafael Cardoso

que assinou de como recebeu e a êle me reporto com
o qual concertei e com o tabelião comigo abaixo assi-
nado subscrevi e assinei em razo na Bahia. Hoje
dois dias do mês de Dezembro de mil e seiscentos e
trinta e oito anos. Concertado por mim tabelião
João de Freitas. E comigo Tabelião Pascoal Tei-
xeira. Rafael Cardoso. Estava o sinal Público. O

qual traslado da dita escritura e mais documentos
eu José de Brito Freire tabelião público do judicial
e notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos ot»
Santos e seu termo aqui fiz trasladar bem e fiei-
mente do próprio livro do Tombo a que me reporto
tom o oficial comigo abaixo assinado este conferi,
concertei, subscrevi e assinei de. meus sinais público
e razos seguintes. Por mim tabelião. Em testemu-
¦nho de verdade. José de Brito Freire. Comigo In-

Qiiirídor. Antônio de Souza Velho.
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Escritura de distraio que fez Egas

Moniz com o Colégio das terras que lhe ti-

nha aforado em Farcosim no Camamú e

as tornou a largar.

Saibam quantos este público instrumento cie

escritura de distrato de outra virem, que no ano d-

nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e

seiscentos e trinta e seis anos aos dois dias do mes

de *\bril do dito ano nesta cidade do Salvador Bahia

de Todos os Santos dentro no Colégio de Jesus na

casa da livraria dele onde eu tabelião fui estando

aí presente a este outorgante Egas Moniz Barreto

de uma parte e da outra o Reverendo Padre João

de Oliva Reitor do dito colégio em nome dos mais

religiosos dele ambas pessoas de mim tabelião re-

conhecidas logo pelo dito Egas Moniz Barreto foi

dito em minha presença e das testemunhas ao di-

ante nomeadas que sendo Reitor do dito colégio Q

Padre Manuel Fernandes deu de aforamento em

Farcosim para sempre a êle dito Egas Moniz Bar-

reto nas terras do Camamú no Arandi a terra que

houvesse leste oeste rumo direito e com suas pon-

tas Costa e o rio Morto mil e quinhentas

braças Norte Sul com as canas e roças que nela

havia e assim mais duas ilhas que estão defronte

e na boca do Mairau da banda do leste e mil e qui-

nhentas braças de terra em quadra Norte Sul e -.este

Oeste com as pontas que fizessem a terra entre o ni-

mo e os mangues debaixo de condição que ele mi .

Egas Moniz outorgante iria morar residir nas ditas

terras e faria nelas canaviais para que se as canas

deles se moerem no engenho que naquele limite trnna

o dito colégio e outras obrigações que de parle a parje

. houve como todo mais largamente consta da escritui*

I
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o rio tal aforamento se fez pelo tabelião João cie

F eitas em sua nota em um livro dela a foU.as cinco

SSTw ^° dias d°mês de outubro:
l ,0 de mil e seiscentos e dezoito anos . porqnamo

1 de presente se estinguiu de lodo o dito engenho

! üUe tinha obrigação dar sua cana e por outras

„'as urgentes e precisas que a isso o moveram

dtoe êle dito Egas Moniz distratava e quebrava peta

Í Xque lhe tocava a dita escritura de aforamen o

é condições dela e não queria usar jamais dela das

Ls terras que lhe estavam aforas por « **

nor outrem antes as larga assim e da maneua

estão ao dito colégio e religiosos dele para que da

d em diante façam dela» o que lhes parecer com

„a que é e sendo ,ecessário lhe cede e respa a to

o direito, ação e pretensão que tinha »> tat

para que melhor a possam haver e goza . P •¦

Uo êle ^^"^^^> «"
nhuma via antes a d.ta escritura ie

se lhe fez não terá vigor nem e eito «^

nunca houvera com tal condição que nas parage

onde êle outorgante tem seus numimente o^a

benfeitorias despejará dentro de dois ano pnme

ros seguintes, que já começaram a correr do pn

presente ano e «abados os dito do ^

pejo logo largará também os sítios onoe

mantimentos e benfeitorias porém as dema s terra

logo de hoje por diante, as larga como ,ca di to a,

colégio para dele dispor como sua que e e logo P

dito Jerendo Padre 
^^£*£que êle aceitava por si e em nome uo

este distrato que há 
^g»^ ££

SSgXiSZ de" faça o despejo no,
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dois anos acima declarados e que possa tirar das
mesmas terras, suposto que as tem largadas ma
deira bastante para fazer um barco e para fazer
suas casas onde quer que quiser fazê-las e para ti-
rar três canoas para seu serviço e juntamente lhe
largam os foros que tem cobrado até hoje dos co-
lonos que êle tinha de sua mão nas ditas terras ato-
radas e lhos não pediram em tempo algum pelos
haver cobrado estando êle possuindo as ditas terras
como suas que então eram e nesta forma houveram
cies contraentes este distrato por feitoe revogada
a primeira escritura para dela se não usar de parte
a parte e cada um pelo que lhe toca se obriga a cum-

prir ter e manter esta segundo a forma dela e para
isso obrigou o dito Egas Moniz sua pessoa e bens
móveis e de raiz havidos e por haver e o dito Re-
verendo Padre Reitor as rendas do dito colégio e
logo pelo dito Egas Moniz foi dito que êle se obri-
gava como de feito obrigou a dar nesta escritura
outorga de sua mulher todas as vezes que se pedir
sem dúvida nem embargo algum que a isso ponha
e em fé e testemunho de verdade assim o outor
garam e mandaram fazer este instrumento nesta
nota em que assinaram pediram e aceitaram e eu
tabelião a aceito em nome de quem tocar ausente
como pessoa pública e que se lhe passem daqui os
traslados necessários estando a tudo presente por
testemunhas Francisco Peixoto morador na praia
desta cidade e Pero Barbosa morador nela que as-
sinaram. Pascoal Teixeira tabelião o escrevi. Egaz
Moniz e Barreto. João de Oliva. Francisco Peixoto.
Pero Barbosa. O qual instrumento de distrato eu
Pascoal Teixeira tabelião público do judicial e notas
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
e seus termos fiz trasladar do meu livro de aotas

m
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#nde a tirei a que me reporto, concertei, subscrevi,
e assinei de meu público sinal seguinte. 0 qual ins
trumento de distrato eu João de Freitas tabelião

público do judicial e notas nesta cidade do Sal-
vador e seus termos por Sua Majestade fiz trás
tedar da própria que tornei ao Padre Procurador
do Colégio da Companhia de Jesus desta cidade Ra-
fael Cardoso que assinou de como recebeu e a êle
me reporto com o qual concertei e com o tabelião
comigo abaixo assinado subscrevi e assinei em razo
na Bahia hoje dois de Dezembro de mil e seiscentos
e trinta e oito anos. Concertado comigo tabelião
João de Freitas, e comigo tabelião Pascoal Teixeira.
Rafael Cardoso. Estava o Sinal Público. O qual
traslado da dita escritura e mais documentos eu José

de Brito Freire tabelião Público do judicial, e notas
uesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos e
seu termo aqui fiz trasladar bem e fielmente do pró-
prio livro do Tombo a que me reporto com o qual e
com o oficial comigo abaixo assinado este conferi,
concertei, subscrevi e assinei de meus sinais público
e razo seguintes na Bahia aos quatorze dias do mês
de Janeiro de mil setecentos e quarenta e cinco anos.
Por mim tabelião. Em testemunho de verdade. José
de Brito Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de
Souza Velho.

Outorga que deu Dona Juliana mulher
de Egas Moniz Barreto ao distrato que fez
o dito seu marido com este colégio.

Saibam quantos este público instrumento de
outorga retificação e consentimento virem que no
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil e seiscentos e trinta e seis anos aos onze dias
•-Io mês de Abril do dito ano em pousadas de Egas
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~ Moirnú onde eu tabelião fui e
Moniz Barreto no Manau onue eu

Inte de mim e das testemunhas ao diante non¦

das pareceu Dona Juliana sua mulher a este pre-
"—te 

pessoa de mim tabelião,««£»

da lo-o por ela foi dito ante mim e as testemunha.

%Z verdade o sabia que o dito seu marido Egas

Moniz Harrch, Unha distratodo uma escritura .te

aioramento de umas terras quo lhe tinham fato «

Reverendos Padres da Companhia de .lesus do C -

Pégio da Bahia do Salvador nas terras qoe.eles.tom

possuem nos limites ,1o Camamu uue lhe se

declarasse a dita escritura por bem do que eu ta

Hão a tomei e lha li e declarei toda de verbo ad ver

bum bem clara c distintamente pelo qual demons r

ser outorgada dentro no dito colégio em os dois dias

do mês de Abril deste presente ano em pwoonço

do dito Egas Moniz e do Reverendo Padre Reito

João de Oliva que nela assinaram feita na nota do

tabelião Pascoal Teixeira por êle subscrita .»

nada em público e depois que a dita outorga se ou

viu ler e declarar o dito distraio disse que havia

por bem e firme e valioso e que nela dava sua ou-

torga e consentimento para efeito de tudo e po

lodo sc cumprir como se nela contem porquan

tudo em êle declarado fica c aprova e se obriga pe »

uarte que lhe toca, debaixo das condições e clausu-

Ias dele que para com ela terem o mesmo efeito mi

em o dito seu marido se obriga por sua pessoa

bens a nunca em tempo algum irem contra o ele

do dito distrato nem desta outorga antes a que curi -

prirá uma e outra cousa sem dúvida nem embau

algum que a isso ponha em fé e testemunho de *e -

dade assim o outorgou e mandou fazer este insn

mento nesta nota cm que assinou e aceitou e

João Lourenço de Brito tabelião público do judicia

m
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e Notas em esta Vila Nova da Assunção do Camamú

que o escrevi do que se passou esta em esta minha

nota e dela dar os traslados necessários estando pre-
sentes por testemunhas Tome Duarte, João Alvares,

pessoas de mim tabelião conhecidas que aqui assi-

naram. Dona Juliana Rangel. Tome Duarte. João

Alvares. O qual traslado eu João Lourenço de Brito

tabelião tirei do livro de minha nota bem e fiel-

mente sem cousa que dúvida faça. o qual me repor-
' 

to e me assino de meu público sinal que tal é. Con-

eertado por mim tabelião com a própria. João Lou-

renço de Brito. O qual instrumento de outorga ra-

iificação e conhecimento eu João de Freitas tabelião

público do judicial e notas nesta cidade do Salvador
da Bahia de Todos os Santos e seus termos por
Sua Majestade fiz trasladar da própria que tornei

outra vez a entregar ao Padre Rafael Cardoso Pro-

curador do Colégio da Companhia cie Jesus desta

cidade do Salvador que aqui assinou de como o re-

cebeu a êle me reporto, o concertei com o tabelião

comigo abaixo assinado, subscrevi e assinei em razo

na Bahia hoje dois dias do mês de Dezembro de

mil e seiseentos e trinta e oito anos. Concertado

por mim tabelião João de Freitas, e comigo tabe-

lião Pascoal Teixeira. Rafael Cardoso. Estava o Si-

nal Público. O qual traslado desta outorga e mais

documentos, eu José de Brito Freire Tabelião Pú-

blico do Judicial e Notas nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seu termo aqui fiz trás-

ladar bem e fielmente do próprio livro do Tombo

a que me reporto com o oficial comigo abaixo as-

sinado este conferi concertei, subscrevi c assinei de

meus sinais público e razo seguintes. Na Bahia aos

quinze dias do mês de Janeiro de mil setecentos e

quarenta e cinco anos. Por mim tabelião. Em tes-
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teraunho de verdade. José de Brito Freire. Comigo
Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Escritura de venda que fez Felipe de
Almeida do engenho da Pitanga ao Revê
rendo Padre Reitor do Colégio.

Saibam quantos este público instrumento de
escritura de venda e composição e quitação e obri

gação ou como em direito haja lugar virem que no
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil e seiscentos e quarenta e três anos ao pri-
meiro dia do mês de Junho do dito ano nesta ci
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos dentro
no Colégio da Companhia de Jesus nas casas da H-
vraria dela onde eu tabelião ao diante nomeado fui
e estando ali presentes e outorgantes partes a saber
de uma como vendedor Dom Felipe de Almeida em
seu nome e como procurador bastante de sua mulher

Catarina de Andrade moradores em Racê termo dev-
ta dita cidade e da outra parte como comprador o
Reverendo Padre Baltazar de Siqueira da mesma
Companhia e Reitor do dito colégio pessoas de mim
tabelião reconhecidas e logo pelo dito Felipe de

Almeida em seu nome e como procurador da dita
sua mulher foi dito em presença de mim tabelião
e das testemunhas ao diante nomeadas que entre os
mais bens de raiz que êle e a dita sua mulher ti-
nham e possuíam bem assim era como é o engenho
da Pitanga da invocação de Nossa Senhora das Gan
deias com toda sua fábrica, a saber: o dito engenho
com casa de caldeira e casa de purgar de pedra e
telha com sua formaria candainas com suas balan-
cas de pau e pesos de ferro e com seu balcão de
.secar açúcar e no engenho duas caldeiras de cobre
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e três tachas e um parol de receber caldo frio e ou-
tro de receber melado ambos de cobre, uma bacia
de resfriar duas escumadeiras grandes uma peque
na das tachas, uma repartideira, dois raminhoas. uma
batedeira, duas bombas, um cubo de guindar com
sua corrente com uma moenda roda de água e qua-
tro tanques de água com suas cales com as casas de
vivenda de sobrado e casas de negros e a hermida
chamada de Nossa Senhora das Candeias com sino-
com sua fábrica, a saber: caliz e patena de prata,
com dois castiçais de prata e cruz de prata, e Iam
padário de prata, e outra de latão, com três orna-
méritos de altar de dizer missa, com o paslo do dito
engenho que de uma banda parte com o rio da Pi
tanga com toda a terra que se achar para dentro
do dito rio e tudo o que seu fôr e lhe pertencer, a
saber: o dito engenho casas e terras conteudas na
escritura de compra que houve de Bernardo da -:
veira e sua mulher assim e da maneira que lhe per
tence e melhor se melhor puder ser com todas suas
entradas e saídas logradouros c possessões como
constará da dita escritura de venda que lhe fez o
dito ^Bernardo da Silveira e a dita sua mulher Ma-
ria de Oliveira nas notas do tabelião Francisco da
Rocha Barbosa o qual dito Engenho e mais cousas
declaradas na dita escritura de venda os ditos Ber-
nardo -de Oliveira e sua mulher venderam a êle ou-
torgante em preço e quantia de sete mil cruzados
que são dois contos e oitocentos mil réis, a qual
quantia e preço da dita venda êle outorgante se obri-
gará na dita escritura a pagar pelos ditos vendedo-
res às pessoas nela declaradas e as quantias que
dela constarão a quem eram devedores e porquanto
depois de feita a dita venda o dito Reverendo pa
dre reitor mandou fazer a viventação dos marcos
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e divisão das terras de Passe pertencentes ao dito

colégio e pela dita aviventação e demarcação ficou

o dito engenho da Pitanga com seu sítio e pasto e

a mais terra que lhe foi vendida dentro na medição

e terras do dito colégio e que por escusarem gastos

e despesas e os incertos e duvidosos fins das de-

manda» e que já em outra medição que se fez das

ditas terras ficou o dito engenho e pastos e mais

terras dentro na medição do dito colégio, disse o

dito Felipe de Almeida em seu nome e como 1 ro-

curador da dita sua mulher que pelas ditas razoes

vendia como de feito logo vendeu deste dia para

todo sempre ao dito Reverendo Padre Reitor e seu

colégio o dito engenho com as cousas atrás decla-

radas e o direito e aução que tem e possa ter no

sítio e pasto do dito engenho e mais terras que lhe

foram vendidas em preço' e quantia de sete mu

cruzados dos defuntos e ausentes quinhentos e oi-

lentave seis mil cento e noventa réis a Rafael Cai-

doso quarenta mil réis; Belchior Rodrigues Ribeiro

cento e cinqüenta e cinco mil réis e cento e cm-

quenta réis. A Pero Mendes Mesas cento e cmquen-

ia e dnco mil e noventa réis. A Gaspar Vaz cento

e quarenta e quatro mil e quinhentos reis. A João

Pões Floriano noventa mil réis. Assim mais ao dilo

oitenta e oito mil oitocentos e oitenta réis A Felipe

Cavalcante quarenta e quatro mil reis. A Betemo

Vaz Ribeiro trinta e dois mil quatrocentos e seasenw

róis. A Antônio de Araújo dezessete mil e setecentos

e quarenta réis. A Francisco Rodrigues Braga. ae

mil réis. Ao Capitão Agostinho de Matos todo

mil réis. A Afonso Mendes de Leão qmnhentos

mil réis. A Antônio Pires Cardoso dez mil reis.

Manuel Martins Brandão cinqüenta mil M»sA'

Saraiva cinqüenta mil réis. A Simão de Ohveu

I
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vinte e sete mil réis. A demasia que falta para os

sete mil cruzados preço desta venda confessou o dito

vendedor ter em si já recebido da mão do Comprador

em dinheiro de contado em vinte e um escravos *

Guiné em outras cousas que todas vêm a fazer a dita

quantia de sete mil cruzados preço desta venda com

declaração que ainda que na dita escritura de ven

da que o dito Bernardo da Silveira fez a êle vende-

dor Felipe de Almeida e êle outorgante se obrigasse

a pagar a Afonso Mendes de Leão três mil cruzados

contudo eslava composto com êle em que o dito Re

verendo Padre Reitor lhe pague somente os quinhen-
tos mil réis atrás declarados e os setecentos mil reis

que faltam para os três mil cruzados se obrigou ele

vendedor a pagar ao dito Afonso Mendes de Leão

por sua pessoa e bens próprios com que o dito en-

senho e mais cousas vendidas não ficam obrigadas

a pagar mais que os ditos quinhentos mil réis na

conformidade de um escrito de Afonso Mendes de

Leão que está em poder do padre Procurador do dito

colégio e que feitas contas com o dito Afonso Men-

des de Leão e achando-se dever-se-lhe os ditos se-

tecentos mil réis lhos pagará como fica dito para o

que obrigou sua pessoa e bens móveis e de raiz ha-

vidos e por haver e que não serão pedidos ao dito

colégio em lempo algum e petlinclo-se se obriga a

pagar a dita quantia com as custas e despesas, per-

das e danos que o dito colégio receber e porquanto
o dito Reverendo Padre Reitor tinha pago as dividas-

e estava composto com os sobreditos credores êle ou-

iorgante tinha recebido em si a demasia na forma

sobredita que tudo montou os ditos sete mil cruza-

dos disse o dito Felipe de Almeida em seu nome e

da dita sua mulher dava corno de feito logo deu pura

e geral quitação dos ditos sete mil cruzados recebi-
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dos pela sobredita maneira ao dito Reverendo Pa-

dre Reitor e seu colégio e bem dele por lhe não se

rem mais pedidos nem demandados por si nem por
outrem em tempo algum e logo tirou e renunciou

de si toda aução, pretensão posse e senhorio e do-

mínio útil, que tenha e possa ter n0 dito engenho e

benfeitorias e fábrica e terras a êle pertencentes e

pela dita venda e tudo cedeu trespassou no dito Re

verendo Padre Reitor e seu colégio com todas suas

entradas e saídas e logradouros e possessões e com

todas auções reais e pessoais presentes e futuras

para que tudo hajam e logrem como cousa sua que
fica sendo por virtude desta venda e lhe deu poder

e lugar para que por si ou quem quiser tome posse
real, corporal, cível e natural no dito engenho e as

mais cousas conteudas na dita escritura e quer a to-

me quer não lha houve logo por dada e se obrigou

em seu nome e como procurador da dita sua mulher

a fazer sempre esta venda boa livre e desembargada

de toda a dúvida ou demanda que se lhe mova e a

tudo se darem por autores e defensores a sua pró

pria custa e lhe porem tudo livre e desembargado

para de tudo poderem usar mansa e pacificamente
sob pena que o não fazendo assim e, sucedendo o con-

trário tornará ao dito colégio os ditos sete mil cru-

zados preço desta venda em dinheiro de contado com

as benfeitorias e melhoramentos que tiver feito per-
das e danos que receber dizendo mais que se obn

ga como de feito se obrigou a ter e cumprir o con-

teúdo nesta escritura inteiramente e de não vir con

Ira o efeito dela por si nem por outrem em tempo

algum com dúvida ou embargos alguns em^ parte nem

em todo e querendo vir com alguma dúvida ou em-

bargos que é contente de não ser ouvido em jmz0
nem fora dele sem primeiro depositar na mão do



— 273 —

Reverendo Padre Reitor que ao tal tempo fôr ou de
seus procuradores os ditos sete mil cruzados em di-
nheiro de contado com o valor das benfeitorias com
seu juramento que poderão receber sem fiança nem
obrigação alguma que para isso os há por abonados
enquanto não fizerem o dito depósito lhe será dene-
gada toda aução e remédio de direito que por si
alegar possa assim na primeira como nas mais ins-
tâncias e na apelação e agravo e na execução que
passará aos herdeiros e sucessores a qual cláusula
depositária pus eu tabelião aqui a pedimento das
parles por me requererem a pusesse ante as mesmas
testemunhas por dizerem que debaixo dela contra-
taram e pelo dilo Reverendo Padre Reitor foi dilo
que aceitava esta venda e quitação na forma dela a
qual mandaram a mim tabelião fazer nesta nota
ao cumprimento da qual obrigaram os vendedores
suas pessoas e bens havidos e por haver e o com-
prador os bens do dito seu colégio assim o disseram

e outorgaram pediram e aceitaram e eu tabelião co-
mo pessoa pública aceitante estipulante todo estipu-
lei e aceitei em nome de quem tocar ausente e que
desta se lhe passassem os traslados necessários
sendo testemunhas Simão de Oliveira Domingos da
Silva, Bento Gonçalves que todos assinaram e mo-
radores nesta dita cidade e eu Antônio de Brito Cor-
reia tabelião o escrevi Felipe de Almeida Baltazar
de Siqueira, Domingos da Silva, Bento Gonçalves.
Instrumento de posse. Saibam quantos este instru-
mento de posse dada por virtude da escritura atrás
virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil e seiscentos e quarenta e três
anos aos quatro dias do mês de Junho do dito ano
nestes limites da Pitanga termo da cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos no Engenho da Pi-



— 274 —

tanga da invocação de Nossa Senhora das Candeias

onde eu tabelião ao diante nomeado fui aí apareceu

o Padre Gregorio de Barros da Companhia de Jesus

Procurador do colégio da dita cidade da Bahia pes-

soa de mim tabelião reconhecida e por êle me foi

dito que pela escritura atrás que Felipe de Almeida

em seu nome como Procurador de sua mulher Cate-

rina de Andrade outorgara com o Reverendo Padre

Raltazar de Siqueira Reitor do Colégio lhe perten-

cia o dito engenho com sua fábrica, casa de purgar
e de caldeiras e pasto e mais terras e tudo o con-

teúclo na dita escritura e para segurança da justiça
do dito colégio e conservação de seu direito queria

tomar posse judicialmente pelo que me requeria que

eu tabelião lhe desse posse de todas as sobreditas
cousas conteúdas na dita escritura ,por bem do que
entrei na casa do dito engenho com o dito padre

procurador e êle pôs as mãos na roda e moenda do
dito engenho passeando por êle de uma a outra

parte e fazendo outras solenidades costumadas em

semelhantes atos eu tabelião perguntei por duas e

mais vezes se havia alguma pessoa ou pessoas que

pusesse dúvida ou embargos a se dar posse do

dito engenho e o dito padre procurador por não

haver nem sair pessoa que a contradissesse eu

tabelião lhe houve a dita posse por dada real e

corporal, cível e naturalmente tanto quanto em üi-

reito devo e posso e o houve por investido mcorpo-

rado nela como procurador do dito colégio e depois

disso logo entrei com o dito padre procurador nas

casas das caldeiras o qual passeou por ela de uma

para outra parte pegando nas caldeiras e paro.es; e

mais fábrica tomando pedra e terra, eu tabelião tiz

¦a
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as mesmas perguntas e por não haver nem sair

pessoa que a contradissesse a dita posse eu tabelião
lha houve por dada na forma sobredita e logo en-

tramos na casa de purgar e o dito padre fez as

mesmas ceremônias pegando nas fôrmas, andaimes

pondo as mãos pelas paredes, abrindo e fechando as

portas e eu tabelião fiz as mesmas perguntas e por
não haver pessoa alguma que tivesse dúvida nem

embargo à dita posse eu tabelião a houve por dada

no dito padre e procurador na forma sobredita e

o mesmo fez no balcão e tanques dágua e depois

entrou nas casas de vivenda e abaixou e fechou as

portas e passou por elas e eu tabelião tornei a per-

guntar por duas ou três vezes se havia pessoa ou

pessoas que tivessem dúvida ou embargos a se dar

posse delas e por não haver quem tivesse dúvida

ou embargos eu tabelião lha houve por dada na

conformidade sobredita e logo entramos na igreja

fazendo as mesmas ceremônias e passeou pelo pasto
do dito engenho e mais terras vendidas tomando

terra, pedras e ramos e água das fontes e água de

tanques e ribeiras, elevados e fazendo eu tabelião

as mesmas perguntas e por não haver quem saísse

e contradissesse a posse de todas as cousas sobre-

ditas eu tabelião houve o dito Padre Procurador

por investido e incorporado na posse de todas as

Bobreditaa cousas que em nome e como procurador
do colégio lhe houve por dada a posse de todo so-

bredito assim real como corporal, autuai, cível e na-

tural quanto de direito se requer estando presente
e vendo todo o sobredito Felipe de Almeida e sua.

mulher sem contradizerem cousa alguma antes apro-

varam e consentiram nela e o que tudo o dito Pa-

dre Gregorio de Barros aceitou em nome do dito
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colégio sendo testemunhas Gaspar Rabelo Bravo,
Felipe Cavalcante, o padre Francisco Moreira da
Gamboa, e João Ramirão, Francisco Borges de An-
drade e todos assinam, eu Antônio de Brito Cor-
reia tabelião o escrevi. Gregório de Barros. Felipe

Cavalcante de Albuquerque. O Padre Francisco Mo-
reira Gamboa. Felipe de Almeida. Gaspar Rabelo.
Bravo. Francisco Borges de Andrade. João Rami-
rão. Traslado da procuração de que a escritura
atrás faz menção. Saibam quantos este público ins-
trumento de Procuração bastante virem que no ano
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil

e seiscentos e quarenta e três anos aos dezoito dias

do mês de Fevereiro do dito ano nesta cidade do

Salvador Bahia de Todos os Santos e pousadas do

padre Domingos de Medeiros onde eu tabelião fui

e aí pareceram presentes a este outorgantes Felip"
de Almeida c sua mulher Catarina de Andrade mo-

radores no seu engenho da Pitanga termo desta ei-

dade pessoas de mim tabelião reconhecidas e por
eles ambos juntos e cada um deles per si só in so-

lidum foi dito em minha presença e das testemu-
nhas ao diante nomeadas que elas eram por bem

deste público instrumento no melhor modo, via e

maneira que possa ser e por direito mais valer, fa-

ziam e ordenavam e constituíam por seus certos em
tudo bastantes procuradores ao padre Domingos de

Medeiros e os licenciados Gaspar Serqueira Ribeiro
e Domingos Ferraz de Souza e a Diogo da Costa
de Carvalhho, e Gaspar de Brito da Silva e a Fran-
cisco Soares Pereira advogados e Domingos da ou-
va e Antônio Fernandes Roxo de Brito Cassão e
Manuel Gomes Grandio requerentes de causas e na
cidade de Lisboa aos licenciados Constantino Pinto

A
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c Gonçalo Nunes de Ávila e Clemente Feliz e Si-
mão Serrão Silveira, e Francisco da Cruz os admi-
tradores que serão do presente, instrumento aos
quais disseram que davam e cediam e trespassavam
todo seu livre e cumprido poder, mandado geral e
especial quam bastante de direito se requer que por
eles constituintes em seus nomes e com eles pró-
prios em suas pessoas possam os ditos seus Pro-
curadores todos juntos ou qualquer deles por si só
in solidum nesta dita cidade como em todo este es-
tado do Brasil e na dita cidade de Lisboa Reino de
Portugal e onde com esta se acharem e necessário
lhe fôr cobrar e arrecadar e as suas mãos haverem
todas suas dívidas e dinheiro, ouro, prata, açúcares,
escravos, encomendas e bens de raiz e tudo o mais
que lhes pertencer por qualquer título e razão que
seja estando a contas com seus devedores pessoas
outras, fenecê-las e acabá-las liquidando .restos e
alcances e de tudo quanto receberem poderão dar
quitações públicas e razas da maneira que pedidas
lhes forem e os tentes embargantes que logo todo
ou parte dele dar e pagar não quiserem os poderão
mandar citar e demandar e levar a juizo perante
quaisquer juizes ou julgadores donde e perante quem
o conhecimento do caso ou casos com direito per-
tencer e ir contra eles e cada um deles lides contes-
tar auções, propor libelos, autos, petições, razões
oferecer dar e assinar e as das partes contrariar
alegando, mostrando, defendendo todo seu direito e
justiça assim nos auditórios seculares como ecle-
siásticos e neles fazer confissão de suas dívidas com
sua informação e ouvir sentenças e desembargos e
nas dadas em seu favor consentir e tirá-las do pro-
cesso e dá-las a sua devida execução e das contra-
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rias apelar e agravar tudo seguir e renunciar ate
mer alçada e final sentença do Supremo Senado fa-
zendo protestos, pedimentos, embargos subscritos,
lanços, penhoras e remates de bens e na alma deles
constituintes poderão jurar juramento de calúnia
de cisorio, veritate, dicenda e outro qualquer lícito
e honesto juramento que com direito lhe for dado;
e na alma das partes adversas o deixar fazer dar
e se cumprir de suspeitos intimar a todos os julga-
dores c mais oficiais de justiça que suspeitos lhes
forem e por tais os recusar de novo neles consentir
com novas suspeições lhe virem dos quais e de seus
ministros poderão tirar instrumentos de agravo, car-
tas testemunhaveis em contadores juizes, alvidros,
alvidradores, partidores, homens bons se louvarem
e as cartas e avisos deles constituintes cumprir e

guardar com poderes de substabelecerem os Pro-
curadores que quiserem com estes ou limitados po-
deres e os revogar ficando-lhes esta procuração sem-

pre firme e valiosa deste dia para lodo sempre e

de serem relevados do encargo da satisfação que o

direito em tal caso outorga e disse mais a dita Ca-
terina de Andrade que dava poder a seu marido
Felipe de Almeida e o padre Domingos de Medeiros
seu cunhado para que ambos juntos e cada um de

per si possam vender quaisquer bens de raiz que
seus forem às pessoas e pelos preços que lhes pa-
recerem e o preço deles receber e dar quitações co-

mo fica dito outorgando e cada cousa escrituras

públicas com as cláusulas e condições, penas e obri-

gações que pelas partes lhes forem pedidas e obri-

gando a segurança' de todos os bens dela constitum-
te assinando nelas em seu nome sob obrigação q"e
todo o feito recebido, assinado pelos ditos seus Pro-
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curadores e substabelecklos o haver bem feilo fir-
me e valioso deste dia para todo sempre e de serem
relevados do encargo da satisfação que o direito
em tal caso outorga sob obrigação de suas pessoas
e bens que para êle obrigaram em fé e testemunho
de verdade assim o outorgaram do que mandaram
fazer este instrumento nesta nota e que assinaram
e dela dar e passar os traslados necessários e de-
clararam davam os poderes desta procuração a Ma-
nuel Correia de Almeida e por não saber assinar a
constituinte rogou a Manuel Pereira que assinasse
por ela o qual assinou a seu rogo sendo testemunhas
Bento Gonçalves e Felipe da Costa que todos assi-
naram e todos moradores nesta cidade. Eu Antônio
de Brito Correia tabelião que o escrevi assino à
rogo de Catarina de Andrade, Manuel Pereira, Fe-
lipe de Almeida, Bento Gonçalves, Felipe da Costa.
0 qual instrumento de procuração eu Antônio Cor-
reia de Brito tabelião do público e judicial e notas
nesta cidade do Salvador e seus termos por Sua
Majestade fiz trasladar de meu livro de notas onde
a tomei e subscrevi e assinei de meu público sinal
seguinte. Traslado do escrito de que a escritura
atrás faz menção. Digo eu Afonso Mendes de Leão
que é verdade que eu tenho contratado com o Se-
nhor Felipe de Almeida em que me dá na mão dos
Reverendos padres da Companhia do Colégio da
Bahia quinhentos mil réis da dívida que o dito Fe-
lipe de Almeida me devia por uma escritura de ven-

da que lhe fez Bernardo da Silveira do Engenho da

Pitanga e mais que restar a dever aceito na mao

do dito Felipe de Almeida e por este desobrigo o

encargo da dita escritura. Bahia primeiro de Junho

de seiscentos e quarenta e três. Afonso Mendes de
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Leão. Reconhecido. Reconheço a letra e sinal do
escrito acima ser de Afonso Mendes de Leão nele
conteúdo pelo ver escrever e assinar algumas ve-
zes, per verdade fiz esta eu Antônio de Brito Cor-
reia tabelião do Público e Judicial e notas que este
conhecimento fiz e assinei de meu público sinal
seguinte. Na Bahia aos dezoito dias de Junho de
mil o seiscentos e quarenta e três. O qual instru-
mento de escritura de venda, posse e mais papéis
nela incorporados eu Antônio de Brito Correia ta-
belião público e judicial e notas nesta cidade do Sal-
vador e seus termos por Sua Majestade fiz trasla-
dai' do meu livro cie notas onde o tomei, subscrevi,
e assinei de meu público sinal seguinte. O qual trás-
lado de escritura eu Francisco da Rocha Barbosa
tabelião do público judicial c notas nesta cidade do
Salvador c seu termo por Sua Majestade fiz trás-
ladar da própria escriiura a que me reporto a qual
entreguei a José da Silva agente dos Reverendos
Padres da Companhia de Jesus que foi o que apre-
sentou e aqui assinou de como o levou e o subscrevi,
assinei e concertei com o oficial comigo assinado
na Bahia em dezessete dias do mês de Fevereiro
de mil seiscentos e cinqüenta e três anos. Francisco
da Rocha Barbosa. Concertado por mim tabelião
Francisco da Rocha Barbosa e comigo tabelião An-
tônio Cardoso da Silva. José da Silva. Estava o
Sinal Público. O qual traslado da dita escritura e
mais documentes eu José de Brito Freire tabelião
Público do Judicial e Notas nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos e seu termo aqui
fiz trasladar bem e fielmente do próprio livro do
Tombo a que me reporto com o qual e com o oficial
«omigo abaixo assinado este conferi, concertei, sub-
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Bcreví e assinei de meus sinais público e razo se-
guintes, na Bahia aos quatorze dias do mês de Se-
tembro de mil setecentos e quarenta e cinco anos.
Por mim tabelião. Em testemunho de verdade. José
de Brito Freire. Comigo Inquiridor, Antônio de Sou-
za Velho.

Trespasse que fez Manuel de Souza
Dalpoim e sua mulher Maria Rabela Cor-
reia aos Reverendos padres da Companhia
de Jesus.

Saibam quantos este público instrumento de
trespasso, quitação, e obrigação virem que no ano
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
e seiscentos e quarenta e nove anos aos vinte e seis
dias do mês de Junho do dito ano neste limite da
Pitanga e freguesia de Passe termo da cidade do
Salvador da Bahia de Todos cs Santos e pousadas
de Manuel de Souza Dalpoim cie onde eu tabelião
ao diante nomeado fui ali pareceram presentes os
outorgantes o dito Manuel cie Souza Dalpoim e sua
mulher Maria Rabela Correia e bem assim o Revê-
rendo Padre Antônio Caminha da Companhia Pro-
curador do dito Colégio da cidade da Bahia pessoas
de mim tabelião reconhecidas e logo pelo dito Ma-
miei de Souza Dalpoim e sua mulher Maria Rabela
Correia ambos juntos e cada um de per si in soli-
dum foi dito em presença de mim tabelião e das
testemunhas ao diante nomeadas que entre os mais
bens de raiz que tinham e possuíam e lhes perten-
ciam por título cie compra que houveram de Ana
Ferreira bem assim era uma sorte de terra sita no
limite da Pitanga que parte de uma banda com ter-
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ras de Baltazar de Aragão de Araújo e da outra
banda com terras de Belchior Rodrigues Ribeiro e
das demais partes com terras do engenho da Pi-
tanga dos ditos padres da Companhia a qual sorte
de terra com a cana que nela se achar e com todas
suas pertenças, entradas saídas, logradouros e pos-
sessões assim e da maneira que lhes pertencem pela
escritura de compra feita nestas notas tle mim ta-
belião em vinte e cinco deste presente mês que co-

meça atrás a folhas cento e quatro disseram os di-

tos Manuel de Souza Dalpoim e sua mulher Maria

Rabela Correia vendiam e trespassavam deste dia

para todo o sempre aos reverendos padres do cole-

gio da Bahia em preço de duzentos e vinte mil
réis que é o preço em que a compraram a dita Ana
Ferreira, a qual quantia de duzentos e vinte mil
réis confessaram os ditos vendedores terem em si
recebido da mão do dito Reverendo Padre Antônio
Caminha procurador do dito colégio em dinheiro

de contado e deles lhe deram logo pura e geral

quitação para lhe não serem mais pedidos nem de-

mandados por si nem por outrem e logo tiraram

de si toda aução, pretensão, posse e domínio útil e

senhorio que tem na dita sorte de terra ou podem
ter e todo cederam e trespassaram nos ditos Revê-

rendos Padres da Companhia da cidade da Balr

assim e da maneira que lhe pertencem e pela dita

compra e querem e são contentes que os ditos Re-

verendos padres ou seu procurador tome posse rea

e corporal cível, natural e quer 
"a tome quer nao

lhe houverem logo por dada e desobrigaram a fazer

esta venda, boa, livre e desembargada a toda duvida
e demanda que se lhe mova e a todo se darem P°r
autores a sua própria custa para dela poderem
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usar mansa e pacificamente sob pena de lhe tornar
o preço desta venda em dinheiro de contado com as

perdas e danos que receber na forma que compra-
ram a dita terra para o que obrigaram suas pessoas
e bens havidos e por haver com as condições e cláu-
sulas e obrigações declaradas na dita escritura de
venda que hão por expressas e declaradas como se

cada um fizer expressa menção e pelo dito reverem
do padre Antônio Caminha procurador do dito co-

légio foi dito que em nome dele aceitava esta ven-
da, trespasso e quitação na forma dela a qual man-
daram a mim tabelião fazer esta escritura nesta
nota que pediram e aceitaram e eu tabelião como

pessoa pública a aceito em nome de quem locar

ausente e que desta se lhe passem os traslados ne-

cessários, e pela dita Maria Rabela não saber as-

sinnar assinou por ela Antônio Pimenta e declararam
o dito Banuel de Souza Dalpoim e sua mulher que ao
fazer desta escritura entregaram os títulos que lhes

deu a dita Ana Ferreira que é uma carta de re-

matação dos ditos padres que perante mim recebe-

ram para seu título e guarda com esta declaração

assinaram estando presentes por testemunhas .loao

Pino e Manuel Ferreira e Domingos de Souza, Ma-

nuel Pinheiro moradores na dita fazenda que todos

assinaram com os ditos outorgantes e eu Tome de

Aguiar Dalto tabelião o escrevi. Manuel de Souza

assino à rogo de Maria Pacheca Correia e como tes-

temunha Antônio Pimenta de Oliveira e Manuel
Ferreira, João Pinto, Manuel Pinheiro. O qual trás-
lado de escritura de venda e trespasso eu Tome de

Aguiar Dalto tabelião público do judicial e notas
nesta cidade do Salvador por Sua Majestade fiz trás-
ladar do meu livro de notas onde a tomei o qual
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me reporto e o concertei, subscrevi e assinei de meu

publico sinal seguinte. O qual traslado de escritura
eu Francisco da Rocha Barbosa tabelião do público
judicial e notas nesta cidade do Salvador e seu ter-
mo por Sua Majestade fiz trasladar da própria a
que me reporto que entreguei a José da Silva agente
dos Reverendos Taches da Companhia de Jesus

que me apresentou e tornou e aqui assinou e
o subscrevi e assinei e concertei com o oficial co-
migo assinado na Bahia em dezessete dias do mês
de Fevereiro de mil e seiscentos e cinqunta e Ires
anos. Francisco da Rocha Barbosa. Concertado por
mim tabelião Francisco da Rocha Barbosa. E co-
migo tabelião Antônio Cardoso da Silva. José da
Silva. Estava o sinal Público. O qual traslado do
dito trespasso e mais documentos eu José de Brito
Freire Tabelião Público do Judiciai e Notas nesta
(idade do Salvador Bahia de Todos os Santos e seu
lermo aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio
livro do Tombo a que me reporto com o qual e com
o oficial comigo abaixo assinado este conferi, con-
certei, subscrevi e assinei cie meus sinais público c
razos seguintes. Na Bahia aos quinze dias do mês
de Janeiro de mil setecentos e quarenta e cinco
anos. Por mim tabelião. Em testemunho de verda-
de. José de Brito Freire. E comigo Inquiridor, An-
íònio de Souza Velho. .

Posse

Saibam quantos este público instrumento de

pesse virem que no ano do nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e quarenta e
nove anos no limite da Pitanga engenho dos Padres
da Companhia de Jesus da cidade do Salvador aos
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vinte e oito dias do mês de Junho do dito ano no
dito engenho onde eu tabelião fui e logo pareceu o
Padre Antônio Caminha Procurador do Colégio de
Jesus da dita cidade da Bahia aí por êle me foi re-
querido que em virtude da escritura atrás de três-
passo que lhe fez Manuel de Souza Dalpoim da sor-
te de terra que houve de compra de Ana Ferreira
lhe desse posse dela judicialmente o que visto por
mim tabelião e pelos padres da dita escritura atrás
andando com êle pela dita fazenda muito espaço de
tempo e perguntando uma e muitas vezes se havia
alguma pessoa ou pessoas que tivessem dúvida ou
embargos à dita posse se viesse com eles a mim e
lhe tomaria seu requerimento, fazendo estas diligên-
cias e perguntas por muitas vezes sem haver pessoa
que a tal posse impedisse o que visto por mim lomei
terra da dita fazenda com minhas mãos e a dei nas
do dito Padre Antônio Caminha e canas e ramos
verdes dela e o dito padre o botou para o ar e com
suas mãos cortou canas e ramos digo do dito padre
a botou para o ar e com suas mãos cortou canas e
ramos verdes em sinal de que tomava posse sem
haver quem a contradissesse pelo que dei logo posse
ao dito Padre Procurador, posse real, autuai eivei,
e natural tanto quanto com direito devo e posso e
com razão de meu ofício sou obrigado para o dito
Padre Procurador Geral do dito colégio da Bahia
sendo presentes por testemunhas Antônio Pimenta e
Manuel Gonçalves, Felipe Veloso que todos assina-
ram. Eu Tome de Aguiar Dalto tabelião público que
a tal posse dei de que fiz este auto de posse em
que me assinei de meu costumado sinal raso a re-

querimento do dito Procurador tomei este auto de
PGsse nesta nota por me requerer se lhe podia per-
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der pelo que visto seu requerimento o lancei aqui
e assinei. Tome de Aguiar Dalto, Antônio Pinto de
Oliveira digo Antônio Pimenta e Manuel Gonçalves,
Felipe Veloso. O qual traslado de auto de posse eu
Tome de Aguiar Dalto tabelião público do judicial
e notas nesta cidade do Salvador e seus termos por
Sua Majestade fiz trasladar de meu livro de notas

onde o tomei ao qual me reporto, concertei, subscre-
vi e assinei de meu público sinal seguinte. O qual,
traslado de auto de posse eu Francisco da Rocha Bar-
bosa tabelião do público judicial e notas nesta cidad3
do Salvador c seu termo por Sua Majestade fiz trás-
ladar do próprio a que me reporto que entreguei a

José da Silva agente dos Reverendos Padres da Com-

panhia de Jesus que me apresentou e aqui assinou

e subscrevi e assinei e concertei com o oficial co-

migo abaixo assinado na Bahia em dezessete dias

do mês de Fevereiro de mil e seiscentos e cinqüenta

e três anos. Francisco da Rocha Barbosa, Concer-

tado por mim tabelião Francisco da Rocha Barbosa

c comigo tabelião Antônio Cardoso da Silva, José

cia Silva. Estava o Sinal Público. O qual traslado

de posse e demais documentos eu José de Brito

Freire Tabelião Público elo Judicial e Notas nesta

cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos e seu

termo aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio
livro do Tombo a que reporto com o qual e com o

oficial comigo abaixo assinado este conferi, concer-
tei, subscrevi e assinei de meus sinais público ^e
raso seguintes, na Bahia aos quinze dias do mes

de Janeiro de mil setecentos e quarenta e cinco anos.
Por mim Tabelião. Em testemunho de verdade. José
de Brito Freire. E comigo Inquiridor. Antônio de

Souza Velho.
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Escritura de Venda que fez Diogo de
Aragão Pereira, Procurador do seu cunha-
do Baltazar de Aragão de Araújo e de sua
mulher Catarina de Barros de Brito aos
Reverendos Padres da Companhia de Jesus
desta cidade, de sua Fazenda.

Saibam quantos este público instrumento de
escritura de venda e quitação e obrigação virem

que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de mil e seiscentos e cinqüenta anos aos de-
zoito dias do mês de Junho do dito ano nesta ci-
dade do Salvador da Bahia de Todos os Santos no
colégio dos Reverendos Padres da Companhia de
Jesus desta cidade em uma casa de hóspedes dele
aonde eu tabelião ao diante nomeado fui aí parece-
ram presentes e outorgantes partes, a saber: de uma
como vendedor o Capitão Diogo cie Aragão Pereira
como Procurador de seu cunhado Baltazar de Ara-

gão e de sua mulher Catarina de Barros de Brito
cuja procuração vai lançada no fim deste instru-
menlo e da outra parte como comprador o Reveren-
do Padre José da Costa da Companhia de Jesus Rei-
tor do dito colégio, ambos pessoas de mim tabelião
reconhecidas e logo pelo dito Capitão Diogo de Ara-

güo Pereira foi dito em minha presença e das tes-

temunhas ao diante nomeadas que entre os mais
bens que os ditos seus condescendentes possuíam e
de direito lhe pertencia bem assim era como é uma
sorte cie terra sita na Pitanga Freguesia de Nossa
Senhora do Socorro termo desta cidade que de uma
banda parte com terras do mesmo colégio e ao longo
do rio da Pitanga e. da outra com terras de Gaspar
Rabelo Bravo e Felipe Cavalcante e da outra com
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terras de Belchior Rodrigues Ribeiro e da outra cora

terras que foram de Ana Ferreira que de presente
são do dito colégio e com as mais confrontações cora

quem de direito deva e se haja de partir e demar-

car a qual sorte de terra e houveram os seus dilos

condescendentes por títulos de herançça de sua mãe

e sogra Maria de Araújo a qual é forra e isenta sem

obrigação de foro nem tributo algum a que a dita

sorte de terra entra as canas que nela há disse que

vendia como de feito logo vendeu em nome dos dilos

seus constituintes ao dito Reverendo Padre Reitor

para o dito seu colégio deste dia para todo o^ sem-

pre em preço e quantia de quinhentos mil réis pa-

gos na maneira seguinte; a saber: quatrocentos mil

réis em dinheiro de contado que o vendedor eonfes-

sou em minha presença e das testemunhas ao di-

ante escritas ter já em si recebido em dinheiro de

contado da mão do comprador e os cem mil reis

que faltam para os quinhentos mil réis do preço

desta venda paga o dito colégio ao Provedor e Ir-

mãos da Casa da Santa Misericórdia desta cidade

pelos ditos seus constituintes lho devem pelo disse

que os ditos quinhentos mil réis recebidos pela so-

breclita maneira davam e de feito deu pura e geral

quitação em nome cios ditos seus constituintes ao Re-

verendo Padre Reitor José da Costa ao dito seu co-

légio e bens dele para lhe não serem mais pedidos
nem demandados por si nem por outrem em tempo

algum pelo que disse que tirava, demitia e^renun-
ciava dos ditos seus constituintes toda a aução, pos-
se, domínio útil, senhorio que nesta sorte de terra

tinham e podiam, ter e tudo cedia e trespassava no

dito comprador e seu colégio para que tudo haja e

logre como cousa sua que já é e fica sendo por vir-
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lude desta venda, tome posse real da dita terra,
real e corporal e natural e autuai quer a tome quer
não a houve logo por dada e nele incorporada pela
cláusula constituti e se obrigou pelos ditos seus cons-
tituintes a fazer sempre esta venda boa, livre e de-
sembargada de todas as pessoas ou pessoa que ai-

guma dúvidas ou demandas se lhe movam sobre a
dita terra e tudo se deram por autores e defenso
res a sua própria custa e despesa até lha tornarem
a pôr livre e desembargada para dela poderem go-
zar mansa e pacificamente, aliás, sucedendo o con-
trário lhe pagarão todas as perdas e danos que por
essa causa receberem e lhe tornarão o seu dinheiro
e melhoramentos que na dita sorte de terra tiverem^
feito e pelo dito Reverendo Padre Reitor foi dito'

que êle aceitava em nome do dito seu codégio esta

venda e quitação na forma dela a qual mandam a

mim tabelião fazer aqui nesta nota que assinaram

pediram e aceitaram. O dito Reverendo Padre Rei-

tor se obrigou a pagar ao Provedor e irmãos cia

Santa Casa da Misericórdia desta cidade os ditos

cem mil réis e desobrigar deles aos vendedores e se

obrigaram a cumprir e guardar em o conteúdo nesta

escritura e de não irem contra o efeito dela em

parte nem em todo nem virem com dúvidas nem

embargos alguns ao cumprimento dela porque que-
rendo vir com alguma dúvida ou embargos nao se-

rão ouvidos os que a dúvida moverem sem primeiro
depositarem na mão da parte obediente os ditos qui-
nhentos mil réis em dinheiro de contado que a par-
te é obediente, ou seus procuradores poderão rece-

ber sem fiança nem obrigação alguma que para
isso se hão por abonados uns aos outros enquanto
com efeito não fizerem depósito não serão ouvidos
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em nenhuma das instâncias com causa alguma que

para isso digo com cousa alguma cláusula deposi-

tária pus eu tabelião aqui a pedimento das partes

por me requererem diante destas testemunhas que o

pusesse dizendo que debaixo dela contrataram as-

sim o disseram e outorgaram e ao cumprimento de

Uldo se obrigaram, a saber: o dito vendedor os bens

dos ditos seus constituintes e o comprador os do

dito seu colégio digo declararam eles partes que

nos quinhentos mil réis preço desta venda entram

os quinhentos que se fizeram de açúcares que se

fizeram da dita terra e safra passada de mil e seis-

centos e quarenta e nove para mil e seiscentos e

cinqüenta anos que o dito colégio havia de pagar

aos ditos vendedores e ficam incluídos nos ditos qui-

nhentos mil réis preço desta venda com declaração

outrossim que o dito capitão Diogo de Aragão Pe-

reira recebe elo dito colégio os ditos quinhentos mil

réis por inteiro sem o dilo colégio pagar cousa ai-

guma à Misericórdia desta cidade como atrás fica

dito nem fica obrigada a lhe pagar cousa alguma

porquanto pagaram ao dito Capitão Ioda a dita

quantia, preço desta venda e com estas declarações
assinaram sendo a tudo presentes testemunhas Do-

mingos da Silva o José da Silva que todos assina-

ram c eu Francisco ela Rocha Barbosa tabelião o

escrevi. Diogo de Aragão Pereira. José da Costa.

Domingos da Silva. José da Silva.

Traslado da Provisão digo, da Pro-

curação de que a escritura atrás e acima

faz menção.

Baltazar de Aragão de Araújo e Catarina de
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Barros de Brito minha mulher por esta procuração
por nós feita e assinada que nós constituímos por
nosso bastante Procurador ao Senhor Diogo de Ara-

gão Pereira nosso cunhado e lhe damos poder para
que em nossos nomes possa vender e venda aos Pa-
dres da Companhia de Jesus desta Capitania e ei-
dade da Bahia uma fazenda de canas que possui-
mos nos limites da Pitanga que tinha de arrenda-
mento por preço de quinhentos mil réis pagos logo
ao fazer da escritura em dinheiro de contado e po
dera pôr todas as cláusulas que em semelhante es-
critura se costuma pôr porque para tudo lhe damos
nossos poderes e os direitos concedidos com livre e

geral administração largando e demitindo todo o
direito e domínio que temos na dita fazenda, por
verdade nos assinamos sendo presentes por teste-
munhas Domingos Garcia e Manuel de Barros. Hoje
trinta de Março de mil e seiseentos e cinqüenta

• anos. Baltazar de Barros. Como testemunha Do

mingos Garcia de Araújo. Como testemunha Ma-
nuel de Barros. O qual traslado de Procuração eu

Francisco da Rocha Barbosa tabelião do público e

judicial nesta cidade do Salvador e seus termos por
Sua Majestade fiz trasladar da própria a que me

reporto que subscrevi e assinei e concertei com o ofí-

ciai comigo abaixo assinado na Bahia aos dezenove
dias do mês de Junho de mil e seiseentos e cinqüenta
anos. Francisco da Bocha Barbosa. Concertado por
mim tabelião Francisco cia Rocha Barbosa e comigo
tabelião Matias Cardoso. O qual traslado de escri-

tura eu Francisco da Rocha Barbosa tabelião do

público judicial e Notas nesta cidade do Salvador
e seus termos por Sua Majestade fiz trasladar de

meu livro de notas adonde a tomei a que me re-
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porto que subscrevi e assinei de meu público sinal

seguinte. 0 qual traslado de escritura e procura-
cão eu Francisco da Rocha Barbosa tabelião do pú
blico judicial e notas nesta cidade do Salvador e

seu lermo por Sua Majestade fiz trasladar da pro-
pria a que me reporto que entreguei a José da Silva

agente dos Reverendos Padres da Companhia dc

Jesus que me apresentou e aqui assinou de como

a levou e subscrevi, assinei e concertei com o oficial

comigo assinado na Bahia em dezessete dias do mês

de Fevereiro de mil e seiscentos e cinqüenta e três

anos. Francisco cia Rocha Barbosa. Concertado por
mim tabelião Francisco da Rocha Barbosa. E comido

tabelião Antônio Cardoso da Silva. José da Silva. Es-
lava o Sinal Público. O qual traslado da dita es-

critura e demais documentos eu José de Brito Freire
Tabelião Público do Judicial e Notas nesta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos e seu termo
aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio >

vro do Tombo a que me reporto com o qual e com o
oficial comigo abaixo assinado este conferi, concertei,
subscrevi, e assinei de meus sinais público e razos
seguintes. Na Bahia aos dezesseis dias do mês de
Janeiro de mil setecentos e quarenta e cinco anos.
Por mim Tabelião. Em testemunho de verdade.
José de Brito Freire. E comigo Inquiridor. Antônio
de Souza Velho.

Venda que fez Diogo de Aragão Perei-
ra ao colégio desta cidade.

Saibam quantos este público instrumento de es-
critura de venda e quitação e obrigação virem que
no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
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de mil e seiscenlos e cinqüenta anos aos vinte e dois
dias do mês de Agosto do dito ano nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e pousadas do
Capitão Diogo de Aragão Pereira onde eu tabelião
fui estando êle aí presente a este outorgante e bem
assim sua mulher Izabel de Aragão de uma parle
•orno vendedores e da outra como comprador o Re-
verendo Padre Antônio Caminha da Companhia de
Jesus Procurador do Colégio desta Bahia pessoas de
mim tabelião reconhecidas, logo pelo vendedor ma-
rido e mulher ambos juntos e cada um per si in
solidum foi dito em minha presença e das teste-
munhas ao diante nomeadas que entre os mais bens
de raiz que tinham e possuíam por herança de sua
sogra Maria de Araújo bem assim era como é uma
sorte de terra sita na Pitanga que começa da banda
do sul com cabeceiras da terra que foi de Ana Fer-
reira que agora é do colégio e com as mesmas ca-
beceiras para a banda do Leste corre junto a um
Ribeiro arriba até entrar com terras de Sebastião
Paruy de Brito até o caminho do carro pelo qual
vai correndo até entrar com terras de Antônio Car-
valho e pela banda do Leste vai correndo por um

caminho de carro que vai para a terra nova assim
o caminho de cima como este de baixo ao longo da

cana do colégio que tem de arrendamento Dona Ma-

riàna de Albuquerque e neste rumo de Leste a Este
vai correndo para o Norte até entrar com o estalei-
ro de Francisco Gil entrando por êle poucos passos
ao pé de uma Laranjeira que aí está perto da can-
cela e que esta sorte de terra com tudo o que nela
está plantado vendiam como de feito logo venderam
aos padres da Companhia deste colégio da Bahia
em preço e quantia de dois mil cruzados a qual
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quantia confessaram os vendedores ter já em si

recebido em dinheiro cie contado da mão do dito

Reverencio Padre Antônio Caminha Procurador do

dito colégio e deles se deram pura e geral quitação
deste dia para todo sempre pelo que disseram que
tiravam e renunciavam de si toda aução, direito,

posse, domínio útil, e senhorio que na dita sorte de

terra tinham digo têm e podem ter e todo cederam

e trespassaram no dito colégio e Padres dele para

que tudo hajam e logrem como cousa sua e tomem

posse real e corporal, cível e natural quer a tome

quer não lha houveram logo por dada e se obriga-

ram a fazer esta venda boa livre e desembargada
de toda a dúvida ou demanda que se lhe mova
de todo se deram por autores e defensores a sua

própria custa sob pena que o não fazendo assim
tornará o preço desta vencia e pagará as benfei-
torias que tiverem feito para o que obrigaram suas

pessoas e bens havidos e por haver e pelo dito Re-

verendo Padre Antônio Caminha foi dito em nome

e como Procurador cio dito Colégio que aceitava esta
venda e quitação na forma dita, a qual mandaram
a mim tabelião fazer esta nota em que assinaram,

pediram e aceitaram e que dela se lhe passe os trás-
lados necessários outrossim declararam os vende-
dores que além da terra e fazenda quê fica decla-
rado atrás, confrontações acima postas, vendiam e

trespassavam outrossim de hoje para todo sempre
ao dito colégio e padres dele e qualquer pertenção
digo pertença por alguma via nas ditas terras da

Pitanga por assim se haverem concertados com Oh
ditos Padres na quantia dos ditos mil digo dos dois
mil cruzados que dos ditos Padres tinham já re-
cebido com esta declaração, assinaram e por a ou
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torgante não saber escrever rogou a Bento Gonçal-

ves que por ela assinasse o qual assinou a seu rogo

sendo mais testemunhas Jacome de Siqueira Mendes.

criados outorgantes José da Silva que todos assina-

ram, suposto que esta escritura está continuada no

dia atrás foi entregada e assinada hoje oito do mes

de Outubro de mil e seiscentos e cinqüenta anos

eu Antônio de Brito Correia tabelião que o escrevi.

Assino a rogo de Isabel de Aragão Bento Gonçalves,

Diogo de Aragão Pereira, o Padre Antônio Cami

nha Jacome de Siqueira Mendes, José da Silva. O

qual instrumento de escritura eu Antônio de Brito

Correia tabelião do judicial nesta cidade do Salva-

dor e seus termos por Sua Majestade fiz trasladar

de meu livro de notas onde o tomei, subscrevi, e as-

sinei cie meu público sinal seguinte, ü qual Iras

lado de escritura eu Francisco da Rocha Barbosa

tabelião do público judicial e notas nesta cidade -

Salvador e seu termo por Sua Majestade fiz trás-

ladar da própria a que. me reporto que entregue, a

José da Silva agente dos Reverendos Padres da Com-

panhia de Jesus que foi me apresentou e aqui assi-

nou de como a levou e o subscrevi, assinei e con-

çertei com o oficial comigo abaixo assinado na Bahia

em dezessete de Fevereiro de mil e seiscentos e cin-

quenta e trls anos. Francisco da Rocha Barbosa.

Concertado por mim tabelião Francisco da Rocha

Barbosa, e, comigo Tabelião Antônio Cardoso da

Silva, José da Silva. Estava o Sinal Publico.

O qual traslado da dita venda e mais documen-

(„s eu José de Brito Freire Tabelião Publico do

Judicial e Notas nesta cidade do Salvador Bahia

de Todos os Santos e seu termo aqui fiz trasladai

bem e fielmente dc próprio livro do Tombo a que
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me reporto com d qual e com o oficial comigo aliai

xo assinado este conferi, concertei, subscrevi, e as-

sinei de meus sinais público e ra?o seguintes Na

Bahia aos dezesseis dias do mês de Janeiro de mil

e setecentos e quarenta e cinco anos. Por mim ta-

belião. Em testemunho de verdade. José de Brito

Freire. Comigo inquiridor. Antônio de Souza
Velho.

Venda que fez cie Azevedo ao Colégio
desta cidade, digo. Tomas de Azevedo,

Saibam quantos este público instrumento de es-

critura de venda e quitação e obrigação virem que
no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cr*''
de mil e seiscentos e cinqüenta anos aos dezoito dias
do mês de Junho do dito ano nesta cidade do Sal-
vadòr e pousadas de Tomas de Azevedo adonde eu
tabelião fui estando êle aí presente a este outorgam
te sua mulher Maria Lopes de uma parte como ven-
dedores e da outra parte como compradores o Re-
verendo Padre Antônio Caminha Procurador do co-
légio da Companhia desta cidade todas pessoas de
mim tabelião reconhecidas e pelos ditos vendedores
marido e mulher ambos juntos e cada um de per si
só in solidam foi dito em presença de mim tabeliàt
e das testemunhas ao diante nomeadas que entre or<
mais bens de raiz que tinham e possuíam e lhe P"
tendam por via de arrematação feita em praça pu-
blica bem assim era como é a quarta parte de uma
fazenda de canas sita na Pitanga que foi de João Al-
vares Del Rio e hoje é do dito colégio por compra
que lhe fizeram das três partes da dita fazenda aos
ditos Padres da Companhia e ficou pertencendo à
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dita quarta parte aos vendedores que a rematavam

para pagamento de um legado de duzentos mil réis

que deixou Rernardo da Silveira à vendedora Mari:
Lopes e que a dita quarta parte da dita fazenda as-
sim como lhe pertence e assim como está incorpo-
rada com todas suas entradas e saídas e mais per-
tenças vendiam e de feito venderam aos Reverendos
Padres da Companhia desta cidade para o dito co-
légio em preço e quantia de duzentos mil réis, os

quais duzentos mil réis os vendedores confessaram
em minha presença e das mais testemunhas ter em
si recebido da mão do dito Padre Procurador em di-
nheiro de contado e deles lhe deram pura e geral

quitação e o dito colégio e bens dele para lhe não
serem mais pedidos por si nem por outrem em tem-

po algum pelo que disseram que tiravam e renun-

ciavam de si toda aução, posse e domínio útil e- se-
nhorio que na dita quarta parte de terra tinham ou

podiam ter e todo cederam e trespassaram no dito

colégio e padres dele e com as canas e mais cou-
sas que lhe pertencerem a respeito da dita quarta
parte para o que o dito Reverendo Padre Procura-
dor e mais Padres tomem a posse real e corporal,
cível e natural da dita quarta parte da fazenda as-

sim como lhe pertence com canas e mais cousas que
nela adiarem e quer a tome quer não lha houveram
logo por dada e se obrigaram a fazer esta venda

boa, livre e desembargada de todas as dúvidas ou

demandas que se lhe mova e a tudo se davam por
autores e defensores a sua própria custa até lhe

porem livre e desembargada para poderem usar dela

mansa e pacificamente e não fazendo assim tornarão
ao colégio os ditos duzentos mil réis em dinheiro de
contado com as benfeitorias que tiverem e perdas
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que por esta causa receberem para que obrigavam

suas pessoas e bens havidos e por haver e pelo dito

Reverendo Padre Procurador foi dito que aceitava

esta escritura e quitação na forma dela a qual man-

daram a mim tabelião fazer nesta nota que pedi-

ram e aceitaram, eu tabelião como pessoa publica

aceito em nome dos mais Padres que tocar ausente

dizendo mais que se obrigavam uns com outros a

cumprir e guardar o conteúdo nesta escritura e cie

não ir contra o efeito dela em parte nem em todo

porque querendo vir com alguma dúvida ou embar-

<r0s não serão ouvidos nem em Juízo nem fora dele

sem primeiro depositar na mão da parte obediente

os ditos duzentos mil réis em dinheiro de contado

e a parte obediente'ou seus procuradores poderão

receber sem fiança nem obrigação alguma que para

isso se hão por abonados uns e outros esta cláusula

depositária que eu tabelião pus aqui a pedimento cies-

tas partes por mo requererem a pusesse ante as mes-

mas testemunhas por dizerem que debaixo dela con-

trataram, o cumprimento de tudo obrigaram suas pe*

soas e bens havidos e por haver e que desta nota

se lhes passe os traslados necessários e assinaram

sendo testemunhas e declararam eles parles que su-

cedendo que Felipe Cavalcanti ou sua irmã Dona

Joana pessam aos vendedores algumas benfeitorias

digam o haverem feito no tempo que tiveram a dita

quarta parte da fazenda de arrendamento ao üiw

colégio e padres dele serão obrigados tira-las em

paz e á salvo dos sobreditos digo sem os vendedores

nisso gastarem nem pagarem cousa alguma e con

esta declaração assinaram sendo testemunhas uo

mingos da Silva e Antônio Gomes Leitão que tottos

assinaram e eu Antônio de Brito Correia tabelião
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que escrevi. Tomaz de Azevedo, Maria Lopes. O

Padre Antônio Caminha, Domingos da Silva. An-

tônio Gomes Leitão. O qual instrumento de escri-

tura eu Antônio de Brito Correia tabelião do ju-
dicial e notas nesta cidade do Salvador e seus ter-

mos por Sua Majestade fiz trasladar de meu livro

de notas donde o tomei, subscrevi e assinei de meu

público sinal seguinte. O qual traslado de escri-

tura eu Francisco da Rocha Barbosa tabelião do pú-
blico judicial e notas nesta cidade do Salvador e

seu termo por Sua Majestade fiz trasladar da pró-

pria a que me reporto que subscrevi, assinei e con-

certei com o oficial comigo assinado e a própria le-

vou José da Silva que me apresentou como agente

dos Reverendos Padres da Companhia de Jesus e

aqui assinou na Bahia em dezessete de Fevereiro

de mil e seiscentos e cinqüenta e três anos. Fran-

cisco da Rocha Barbosa. Concertado por mim ta-

belião Francisco da Rocha Barbosa e por mim ta-

belião Antônio Cardoso da Silva, José da Silva. Es-

tava o Sinal Público. O qual traslado da dita ven-

da e mais documentos eu José de Brito Freire Ta-

belião Público do Judicial e Notas nesta cidade do

Salvador Bahia de Todos os Santos e seu termo

aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio li-

vro do Tombo a que me reporto com o qual e com

o oficial comigo abaixo assinado este conferi, con-

certei, subscrevi e assinei de meus sinais público e

razo seguintes. Na Bahia aos dezessete dias do mês

de Janeiro de mil setecentos e quarenta e cinco

anos. Por mim Tabelião. Em testemunho de ver-

dade. José de Brito Freire. E comigo Inquiridor.
Antônio de Souza Velho.



_ 300 —

Escritura de venda que faz João Al-
vares Del Rio e sua mulher aos Reverendos
Padres da Companhia de Jesus desta cida-
de de uma fazenda de canas a folhas 298.

Saibam quantos este público instrumento de es-

critura de venda, quitação e obrigação virem que
no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil e seiscentos e quarenta e nove anos aos vinte

um dias do mês de Abril do dito ano nesta cidade
do Salvador Rahia de Todos os Santos no colégio
da Companhia de Jesus desta cidade aonde eu tabe-

lião ao diante nomeado e ali pareceram partes pre-
sentes e outorgantes, a saber: de uma como ven-
dedor João Alvares Del Rio morador na freguesia
de Matoim e da outra como comprador os Reveren-
dos Padres Belchior Pires Provincial dos colégis
da Companhia desta Província do Brasil e o Re-

verendo Padre José da Costa Reitor do dito colégio
todas pessoas de. mim tabelião reconhecidas e logo

por o dito João Alvares Del Rio foi dito em minha

presença e das testemunhas ao diante nomeadas que
entre os mais bens de raiz que tinha e possuía e

de direito lhe pertencia por via de herança de sua

mulher Maria de Oliveira que a herdou por morte
de seu primeiro marido Bernardo da Silveira que
a deixou por sua herdeira em seu testamento bem
assim ela como êle uma fazenda de canas sita ua

Pitanga em que estão de arrendamento Felipe Ca-
valcanti e sua irmã Dona Joana a qual fazenda pela
banda do Sueste parte com terras de Diogo de Ara-

gão Pereira e da banda do Nordeste com terras do
mesmo colégio e, da banda do Norte com terras do
capitão Francisco Gil de Araújo e com as mais
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confrontações com quem de direito devam e hajam
de partir a qual fazenda de canas com o pasto e
sítio de canas em que está o dito colégio digo em

que está o dito Padre Felipe Cavalcanti e a dita sua
irmã pertence a êle vendedor três partes de tudo

porquanto a quarta parte rematou Manuel Dias co-
mo administrador de sua filha Maria Lopes para
pagamento de um legado que lhe deixou o dito Ber-
nardo de Silveira em que as- ditas três partes da
dita fazenda e pasto e casas em que vivem os ditos
Felipe Cavalcanti e a dita sua irmã com todas suas
entradas e saídas, logradouros e possessões e com
todas suas ações reais e pessoais e todo direito que
lhe compete e pode competir disse que vendia como
de feito logo vendeu deste dia para todo o sempre
aos ditos Reverendos Padres para uso do colégio em

preço e quantia de setecentos e cinqüenta mil réis

pagos logo mil cruzados em dinheiro de contado que
o dito vendedor confessou em minha presença e das
mesmas testemunhas ter já em si recebido da mão

dos ditos Padres em dinheiro de contado e os tre-
zentos e cinqüenta mil réis que faltam para resto
desta venda se obrigam os ditos Reverendos Padres
a pagar ao Capitão Manuel da Rocha por todo o mês

de Agosto próximo que vem deste presente ano a

quem êle outorga se deve a dita quantia por outra
tanta que lhe emprestou e .com quitação do dito Ca-

pitão Manuel da Rocha da sua mão, nas costas des-

ta escritura ficam satisfazendo a todo o preço dela

pelo que disse que tirava, demitia e renunciava de

si toda aução e pretensão, posse domínio, uso-fruto
digo uso e senhorio que na dita fazenda paste e ca-

sas tinha e podia ter e tudo cedeu e trespassou no

dito colégio para que tudo haja, logre e possua como
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cousa sua própria que fica sendo por virtude desta

venda pela qual lhe deram logo poder e lugar para

que por esta escritura somente sem mais autoriíU-

de de justiça tomem por real, corporal, cível e na-

tural das ditas três partes da fazenda, pasto e ca-

sas e quer a tome quer não lha houve logo por dada

e se obrigou a fazer sempre esta vencia por livre e

desembargadâ de Ioda a dúvida ou demanda que
se lhe mova e a tudo se dar por autor e defender a

sua própria custa sob pena que não fazendo assim

e sucedendo o contrário tornará ao dito colégio e

partes dele 03 ditos setecentos e cinqüenta mil réis

em dinheiro de contado e pagará perdas e danos que

por essa causa receber com declaração e obrigação

que pedindo o dito Padre Felipe Cavalcanti e sua

irmã Dona Joana cie Albuquerque se lhe paguem
benfeitorias que tenham feito na dita fazenda pasto
e casas do tempo do arrendamento até feitura desta,

ele outorgante João Alvares Del Rio se obrigou a pa-

gar aos sobreditos as tais benfeitorias feitas ate

este dia de sorte que a fazenda pasto digo aos so-

breditos quer sejam poucas quer muitas de modo que
os ditos Reverendos padres e seu colégio não paguem
cousa alguma das ditas benfeitorias feitas, até este

dia de sorte que a fazenda pasto e casas que fiquem

livres e desembargadas ao dito colégio para poder
usar de tudo como seu e não o fazendo assim pagara
as perdas e danos que o colégio receber dizendo mais

que sendo caso que Manuel Pereira cunhado dele

vendedor tenha alguma aiieão ou preterição Contra

a dita fazenda ou bens aqui vendidos disse que se

obrigava e de feito obrigou a compôr-se como de

feito estava composto com o dito seu cunhado Ma-

nuel Pereira e que êle não pediria em tempo algum
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eousa alguma ao dito colégio e sendo presente o dito
Manuel Pereira disse que êle estava composto com
o dito seu cunhado João Alvares Del Rio e não pe-
diria eousa alguma ao colégio em tempo algum por
razão desta venda e pelos ditos Reverendos Padres
foi dito que aceitavam esta venda na forma dela
e se obrigavam a pagar os ditos trezentos e cin-
quenta mil réis atrás declarados ao dito Capitão
Manuel da Rocha ao tempo referido em dinheiro de
contado e dos mil cruzados recebidos disse o dito
vendedor que dava ao dito colégio e a seus suces-
sores bens, pura*e geral quitação e se obriga a que
lhe não sejam mais pedidos por si nem por outra
pessoa de que mandaram fazer esta escritura nesta
nota que pediram e aceitaram e a cumprimento dela
obrigará o vendedor sua pessoa e bens móveis e
de raiz havidos e por haver e o melhor parado dê-
les e os ditos Reverendos Padres com os bens do
dito seu colégio e se obrigaram uns e outros de parte
a parte de cumprir e guardar todo o conteúdo nesta
escritura e não vir com dúvidas nem embargos ai-
guns ao cumprimento dela em parte nem em todo
por si nem por outrem em tempo algum e querendo
vir com alguma dúvida ou embargos não sejam ou-
vidos em juizo nem fora dele sem primeiro depo-
sitar na mão da parte obediente os ditos setecentos
e cinqüenta mil réis em dinheiro de contado e o
dito colégio o que ao tal tempo estiver devendo do

preço desta venda que a parte obediente ou seus
Procuradores poderão receber sem fiança nem obri-
gaçâò alguma que para isso se hão por abonados
uns 

*aos 
outros e esta cláusula depositária pus eu

tabelião aqui a pedimento destas partes por me re-
quererem a pusesse ante as mesmas testemunhas
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por dizerem que debaixo dela contrataram a qual
terá seu lugar em todas as instâncias e na execução

e passará aos herdeiros e sucessores em fé e teste-

muhho de verdade assim o outorgaram pediram e

aceitaram e o dito Capitão Manuel da Rocha disse

aceitava os ditos trezentos e cinqüenta mil réis na

mão dos ditos Reverendos Padres para lhos pagar
no tempo sobredito pelo que disse o dito vendedor

que dava quitação ao dito colégio de toda a dita

quantia do preço desta venda assim pelos mil cru-

zados recebidos como pelos trezentos e cinqüenta

mil réis que o dito colégio se obriga a pagar ao

dito Capitão Manuel da Rocha e que desta nota se

lhes passem os traslados necessários sendo a tudo

presentes como testemunhas Domingos da Silva e

Felipe de Almeida e Manuel Martins que todos as-

sinaram com o vendedor e compradores e eu Fran-

cisco da Rocha Barbosa tabelião o escrevi. João

Alvares e Padre Belchior Pires. José da Costa, Ma-

nuel da Rocha e Manuel Pereira. Domingos da Sil-

va, Felipe de Almeida e Manuel Martins. O qual
traslado de escritura eu Francisco da Rocha Bar-

bosa tabelião do público judicial e notas nesta ei-

dade do Salvador e seu termo por Sua Maáestade
fiz trasladar de meu livro de notas adonde o to-

mei, a que me reporto que subscrevi, e assinei de

meu público sinal seguinte. O qual traslado de es-

critura eu Francisco da Rocha Barbosa tabelião
do público judicial e notas nesta cidade do Salvador
e seu termo por Sua Majestade fiz trasladar da pró-

pria a que me reporto, a qual entreguei a José da

Silva agente dos Reverendos Padres da Companhia
de Jesus que ma entregou e aqui assinou de como a

levou e a subscrevi, assinei e concertei com o oficia



— 305 —

comigo abaixo assinado. Na Bahia em dezessete
dias do mês de Fevereiro de mil e seiscentos e cin-
quenta e três anos. Francisco da Rocha Barbosa.
Concertado por mim tabelião Francisco da Rocha
Barbosa. E comigo tabelião Antônio Cardoso da
Silva. José da Silva. Estava o Sinal Público. O
qual traslado de Escritura e mais documentos eu
José de Brito Freire Tabelião do Público Judicial e
Notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos e seu termo aqui fiz trasladar do próprio
livro do Tombo a que me reporto e com o oficia!
comigo abaixo assinado este conferi, concertei, sub-
screví e assinei de meus sinais público e razos se-
guintes. Na Bahia aos dezessete dias do mês de Ja
neiro de mil setecentos e quarenta e cinco anos. Por
mim tabelião. Em testemunho de verdade. José de
Brito Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza
Velho.

Posse

Saibam quantos este público instrumento de
posse virem que no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e quarenta
e nove anos aos vinte e oito dias do mês de Junho
do dito ano nos limites da Pitanga freguesia de
Nossa Senhora de Passe no engenho da fazenda dos
Padres da Companhia de Jesus da Bahia de Todos
os Santos cidade do Salvador onde eu tabelião fui
e logo pareceu o Reverendo Padre Antônio Cami-
nha procurador do dito colégio e por êle me foi re-

querido em virtude da escritura atrás lhe desse pos-
se, judicialmente, das terras e fazendas coriteúdas
na dita escritura e mais benfeitorias e casa de vi-
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venda e tudo o mais pertencente à dita fazenda

,„ bem .o que tomei o dito Padre Antônio Caminha

e a mão e passeando com cie pela dita iazenda, pe-

Ítatdo em vos alta e inteligível se havta alguma

plsoa ou pessoa, que viessem a mim lhe tomar a

seu requerimento ou embargos se os tivese a dita

posse e andando por espaço de tempo de uma par-

te para outra repetindo por muitas vezes se havia

pessoa ou pessoas que a tal posse impedissem se vtes-

,. m a mim lhe tomaria seu requerimento e por nao

haver pessoa a que a tal posse contrad.sse.sse nem

a ela pusesse dúvida nem embargo algum tomei ter-
'ra 

da dita fazenda e a meti na mão (So dilo paüi^

Procurador do dilo colégio laçando-a para o ar e

arrancando ervas verdes, e canas-da dita fazenda

fazendo todas as mais ceremônias acostumada» em

sinal de estava digo tomava a dita posse por bem

cio què lha houve logo por dada a dita posse real,

corporal, cível e natural quanto em direito devo c

posso e em razão de meu ofício sou obrigado e logo

fomos às casas da vivenda donde vive Felipe Ca-

valcante e sua irmã Dona Joana e lhe dei posse

das diias casas e pasto delas fazendo as mesmas ce-

remonias entrando nas ditas casas fechando e abriu-

do as portas delas pondo as mãos pelas paredes tor-

nando a repetir em voz alta e inteligível se havia

alguém que a tal posse impedisse que viessem a mun

lhe tomaria seu requerimento, quando nao, logo IM

havia por dada deste dia para lo<«> sempre e nele

a houve por incorporada e investida por sem cio

que fiz este auto de posse sendo presentes por tes-

temunhas Antônio Pimenta de Oliveira e o Capitão

Felipe Veloso que aqui assinaram e eu Tome

Aguiar Dalto a escrevi. O qual auto de jfosse eu Torno
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de Aguiar Dalto tabelião do judiciai e notas na ei-
dade do Salvador e seus termos que a tal posse dei
e fiz escrever e a subscrevi e assinei de meu púbis
co sinal seguinte que tal é: Felipe Veloso, Antônio
Fimenta de Oliveira, Antônio Caminha. E depois
de ter feito este auto de posse pareceu Manuel Ca-
valcante e por êle foi dito que em nome de seu pri-
mo Felipe Cavalcanti e com seu Procurador tinha
embargos às benfeitorias que havia na dita fazenda

que me requeria lhe tomasse seus embargos para todo
o tempo constar para poder cobrar suas benfeitorias
e que para o mais não linha nenhuma dúvida nem
embargo'que podiam tomar posse de tudo o mais

por bem do que fiz este termo no dito dia, mès e
era atrás. Tome de Aguiar Dalto tabelião o escre-
vi. O qual traslado de posse eu Francisco da Rocha
Barbosa tabelião do público judicial e notas nesta
cidade do Salvador e seu termo por Sua Majestade
fiz trasladar da própria a que me reporto que en-
treguei a José da Silva agente dos Reverendos Pa-
dres da Companhia de Jesus que ma apresentou,
aqui assinou e subscrevi assinei e concertei com o

oficial comigo abaixo assinado na Rahia em dezes-
sete dias do mês de Fevereiro de mil e seiscentos e
cinqüenta e três anos. Francisco da Rocha Barbosa.
Concertado por mim tabelião Francisco da Rocha
Barbosa. E comigo tabelião Antônio Cardoso da

Silva. José da Silva. Estava o Sinal Público. O

qual traslado da dita posse eu José de Brito Freire
tabelião do público judicial e notas nesta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos e seu Ter-
mo aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio
livro do Tombo a que me reporto com o qual e com
o oficial comigo abaixo assinado este conferi, con-
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certei, subscrevi e assinei de meus sinais público e
razo seguintes. Aos dezoito dias do mês de Janeiro
^e mil setecentos e quarenta e cinco anos. Por mim
Tabelião. Em testemunho de verdade. José de Brito
F>eire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Outorga de Maria de Oliveira mulher
de João Alvares Del Rio a uma escritura
que o dito seu marido fez ao colégio.

Saibam quantos este público instrumento de
escritura de outorga e consentimento virem que no
a»o do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil e seiscentos e quarenta e nove anos aos vinte e
um dias do mês de Abril do dito ano nesta cidade
So Salvador Bahia de Todos os Santos e pousadas
de Simão de Reboliça aonde eu tabelião ao diante
nomeado fui estando aí presente Maria de Oliveira
mulher de João Alvares Del Rio que eu tabelião
conheço à qual eu tabelião li a escritura de venda
atrás que o dito seu marido havia feito aos Padres
do colégio desta cidade neste mesmo dia da fazenda
da Pitanga, pasto e casas e ouvida ler a dita escri-
tura pela dita Maria de Oliveira foi dito1 em minha
presença e das testemunhas ao diante escritas que
ela entendia muito bem a dita escritura de venda
e que estava na forma que o dito seu marido lhe
havia dito, pelo que lhe dava sua outorga e consen-
timento quanto de direito se requer e queria que
se cumprisse e guardasse como nela se contém com
todas as condições, penas e obrigações nela decla-
radas assim o disse e outorgou pediu e aceitou e o
Padre Antônio Caminha Procurador do dito colégio
que esteve presente disse que aceitava esta outorga



309 —

em nome do dito colégio, e eu tabelião como pessoa
pública aceito em nome de quem tocar ausente e ao
cumprimento desta escritura disse a dita Maria de
Oliveira que obrigava os bens que o dito seu ma-
rido tinha obrigado na escritura atrás a qual Maria
de Oliveira por ser mulher e não saber assinar as-
•sinou por ela a seu reigo o Capitão Manuel da Ro-
cha sendo testemunhas Feíipe de Almeida e Manue!
Martins que todos assinaram e eu Francisco da Ro-
cha Rarbosa tabelião o escrevi. O Padre Antônio
Caminha. Assinou à rogo de Maria de Oliveira,
Manuel da Rocha, Felipe cie Almeida, Manuel Mar-
tina. O qual traslado de escritura de outorga eu
Francisco da Rocha Barbosa tabelião do público Ju-
dicial e notas nesta cidade do Salvador e seu ter-
mo por Sua Majestade fiz trasladar de meu livra
de notas aonde a tomei a que me reporto que sub-
screví e assinei de meu público sinal seguinte. O
qual traslado de outorga eu Francisco da Rocha
tabelião do público judicial e notas nesta cidade do
Salvador e seu termo por Sua Majestade fiz trás-
ladar da própria a que me reporto que subscrevi,
assinei e concertei com o oficial comigo abaixo as-
sinado e a própria levou José da Silva e aqui as-
sinou de como a levou na Bahia em dezessete de
Fevereiro de mil e seiscentos e cinqüenta e três
anos. Francisco da Rocha Barbosa. Concertado
por mim tabelião Francisco da Rocha Barbosa. E
comigo tabelião Antônio Cardoso da Silva. José
da Silva. Estava o Sinal Público. O qual traslado
fia dita outorga eu José de Brito Freire Tabelião Pú-
blico do Judicial e Notas nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seu termo aqui fiz trás-
tadar bem e fielmente do próprio livro do Tombo a

.,,,.
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que me reporto com o qual e com o oficial comigo
abaixo assinado este conferi, concertei, subscrevi, e
assinei de meus sinais público e razo seguintes. Na
Bahia aos dezoito dias do mês de Janeiro de mil
setecentos e quarenta e cinco anos. Por mim Ta-
belião. Em testemunho de verdade. José de Brito
Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Escritura de venda que faz Belchior
Rodrigues Ribeiro e sua mulher aos Revê-
rendos Padres da Companhia de Jesus des-
ta cidade de uma fazenda de canas sita na
Pitanga.

Saibam quantos este público instrumento de es-

critura de venda, quitação e obrigação virem que no
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de

mil e seiscentos cinqüenta anos aos vinte

e sete dias do mês de Maio do dito ano nesta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos e pousadas
do Capitão Belchior Rodrigues Ribeiro onde eu ta-

belião fui estando êle aí presente e bem assim sua

mulher Isabel dfc Figueiredo de uma parte como ven-

dedores e da outra como comprador o Reverendo Pa-
dre Antônio Caminha da Companhia de Jesus Pro-

curador do colégio desta cidade pessoas de mim ta-

belião reconhecidas e logo pelos vendedores mando
e mulher ambos juntos in solidum foi dito em minha

presença e das testemunhas ao diante nomeadas que
entre os mais bens de raiz que tinham e possuíam
eram como é uma fazenda de canas e sorte de ter-
ras com csas e pasto sito na Pitanga em que de pre-
senle vivem Sebastião.de Andrade e Antônio Men
des e João Aranha, a qual parte de-uma banda com
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terras de Sebastião Paruy de Brito e da outra com
terras que foram de Diogo de Aragão Pereira que
hoje possue o colégio e com terras do engenho da Pi-
tanga e com todas as mais confrontações com qús
de direito devam e hajam de partir a qual fazenda
houveram por compra do Capitão Paulo de Barros
e de sua mulher Francisco de Aragão como consta
da escritura que disso lhe outorgou nas notas de
mim tabelião aos nove dias do mês de Dezembro
de mil e seiscentos e trinta e sete anos e livre .sem
foro nem tributo algum e nela vivem de presente o
dito Sebastião de Cintra e Antônio Mendes, João Ara-
nha, de arrendamento pagando os quintos das canas
que lavram porém não têm arrendamento por tempo
limitado e poderão ser lançados fora todas as vezes

que eles vendedores quiserem por tudo quanto nela
está ser deles ditos vendedores feito e comprado com
seu dinheiro e ainda das mesmas casas em que moram
os arrendadores a qual dita fazenda assim confron-
tada com todas suas entradas e saídas, logradouros
e possessões e com todas suas auções reais e pes-
soais presentes e futuras assim e da maneira que
lhes pertence disseram eles ditos vendedores peran-
te mim tabelião e as mesmas testemunhas digo eles
ditos vendedores vendiam como de feito logo ven-
deram deste dia para todo sempre ao dito compra-
dor para o colégio e seus sucessores em preço e

quantia de dois mil cruzados em dinheiro de con-
taclo da qual quantia confessaram os ditos vendedo-
res perante mim tabelião e as mesmas testemunhas
ter já em si recebido da mão do dito Reverendo Pa-
dre Antônio Caminha Procurador do dito colégio
trezentos e noventa mil réis em dinheiro de contado
de que eles lhe deram pura e geral quitação deste
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dia para todo o sempre e a demasia que são quatro
centos e dez mil réis lhe dará e pagará nos três
anos seguintes, a saber: da feitura desta escritura
a um ano cem mil réis e logo no ano seguinte cento
e cinqüenta e ao terceiro ano cento e sessenta sem
ao tempo dos ditos pagamentos nem outro algum
poder vir com dúvida ou embargo algum contra êle
nem contra o efeito desta escritura em parte nem
em todo porque querendo vir com alguma dúvida
ou embargo não será ouvido em juizo nem fora dele
com cousa alguma sem primeiro depositar na mão
deles vendedores ou de seus sucessores o pagamento
ou pagamentos caídos em dinheiro de contado que
poderão receber sem fiança para o que os há por
abonados e esta cláusula depositária pus eu tabelião
aqui a requerimento deles partes por dizerem que
debaixo dela estavam contratados a qual querem
que se cumpra na forma da lei de Sua Majestade
e pelos ditos vendedores foi dito que renunciavam de
si toda aução, direito, posse e domínio útil e senho-
rio que na dita sorte de terra, casas e pasto têm
e podem ter ç tudo cederam e trespassaram no dito.
colégio e padres dele para que tudo hajam e logrem
como cousa sua e tomem posse real e corporal, cível
e natural por virtude desta escritura e quer a tome
quer não lha houveram logo por dada e se obriga-
ram a fazer esta venda boa, livre e desembargada
de toda a dúvida ou demanda que se lhe inova e a
tudo se darem por autores e defensores a sua pró-
pria custa sob pena que não o fazendo assim e su-
cedendo o contrário tornar ao dito colégio e padres
dele o preço da dita venda e deles pagarem as per-
das e- danos que por essa causa receberem para o
que obrigaram suas pessoas e bens havidos e por
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haver e pelo dito Padre Antônio Caminha foi dito
em nome e como Procurador do dito colégio que
èle aceitava esta venda e quitação na forma sobre-
dita e em testemunho de verdade assim o outorga-
ram e mandaram fazer esta escritura nesta nota
que pediram e aceitaram e eu tabelião o aceito em
nome de quem tocar ausente como pessoa pública,
estipulante e aceitante e dela dar e passar os trás-
lados necessários sendo testemunhas presentes o Al-
feres Lourenço de Faria e José da Silva moradores
nesta cidade que todos assinaram, eu Antônio de
Brilo Correia tabelião que o escrevi. Izabel de Fi-

gueiroa. Belchior Rodrigues Ribeiro. O Padre An-
tônio Caminha. Lourenço de Faria. José da Silva.
0 qual instrumento de escritura eu Antônio de Brito
Correia tabelião do público judicial e notas desta ci-
dade cio Salvador e seus termos por Sua Majestade
fiz trasladar de meii livro de notas onde o tomei
subscrevi e assinei de meu público sinal seguinte. O
qual instrumento digo.traslado de escritura eu Fran-
cisco da Rocha Barbosa tabelião do público judicial
e notas nesta cidade do Salvador e seu termo por
Sua Majestade fiz trasladar da própria a que me
reporto que entreguei a José da Silva agente dos
Reverendos Padres da Companhia de Jesus que aqui
assinou de como a levou e o subscrevi, assinei e con-
certei com o oficial abaixo assinado na Bahia em
dezessete de Fevereiro de mil e seiscentos e cinquen-
ta e três anos. Francisco da Rocha Barbosa. Con-
certado por mim tabelião, Francisco da Rocha Bar-
bos, e comigo Tabelião Antônio Cardoso da Silva.
José da Silva. Estava o Sinal Público. O qual trás-
lado de escritura judicial e notas nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e seu termo
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aqui fiz trasladar bem e fielmente'do próprio livro
do Tombo a que me reporto com o qual e
com o oficial comigo abaixo assinado este conferi,
subscrevi e asinei de meus sinais público e rasos
seguintes, na Bahia aos dezoito dias do mês de Ja-
neiro de mil e setecentos quarenta e cinco anos.
Por mim tabelião. Em testemunho de verdade. José
de Brito Freire. E comigo Inquiridor. Antônio de
Souza Velho.

Escritura de venda que faz o Capitai»
Paulo de Barros e sua mulher,a Belchior
Rodrigues Ribeiro da fazenda que possuía
na Pitanga.

Saibam quantos este público instrumento de es-
critura e venda e obrigação virem que no ano d®
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e
seiseentos e trinta e sete anos aos nove dias do mês
de Dezembro do dito ano nesta cidade do Salvador
pousadas de mim tabelião pareceram como vendedor
o Capitão Paulo de Barros e de outra como compra-
dor Belchior Rodrigues Ribeiro, ambos moradores
nesta dita cidade e ambos pessoas de mim tabelião
reconhecidas e logo pelo dito Capitão Paulo de Bar-
ros foi dito em minha presença e das testemunhas
ao diante nomeadas que entre os mais bens de raiz
que tinham e possuíam e de direito lhe pertencia
por folha de partilha de sua mulher Francisca de
Aragão por morte e falecimento de Maria de Araújo
sogra dele vendedor bem assim era como é uma ta-
zenda de canas sita na Pitanga em que de, presente
vive Antônio Mendes que parte com terras do licen-
ciado Sebastião Paruy de Brito e com terras do en-
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genho da Pitanga e com terras de Diogo de Aragão
Pereira e com as mais confrontações que com direito
hajam de partir, a qual fazenda é livre sem foro
nem tributo algum e nela vivem de presente An-
tônio Mendes e sua filha Dona Petronilha mulher

que foi de Jerônimo de Souza a qual dita fazenda
assim confrontada com todas suas entradas e saídas,
logradouros e com todas suas auções reais e pes-
soais presentes e futuras assim e da maneira que
lhe pertencem disse o dito vendedor vendia como de
feito logo vendeu deste dia para todo sempre' ao
dito comprador para êle e seus herdeiros e suces-
sores em preço e quantia de quinhentos quarenta e
cinco mil réis pagos em dinheiro de contado na ma-
neira seguinte, a saber: em quatro pagamentos
iguais de cento e trinta e seis mil duzentos e cin-

quenta réis em cada um pagamento pagos em qua-
tro anos primeiros seguintes, em cada um a dita

quantia de cento trinta e seis mil duzentos e cinquen-
ta réis e começará o primeiro pagamento e ano de
hoje feitura desla escritura até outro tal dia do ano
vindouro e daqui em diante sucessivamente até com
efeito acabar de pagar a dita quantia de preço desta
venda sem ao tempo elos ditos pagamentos poder
vir com dúvida ou embargo algum contra êle nem
contra o efeito desta escritura em parte nem em
todo porque querendo vir com alguma dúvida ou

' 
embargo não será ouvido em juizo nem fora dele
em cousa alguma sem primeiro depositar na mao
dele comprador o pagamento ou pagamentos caídos
em dinheiro de contado na mão do vendedor ou.de
seus procuradores que poderão receber sem fiança

para o que se hão por abonados e além disso fi^a-
rão logo caidos todos os mais pagamentos pelo que
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disse o vendedor tirava, demitia e renunciava toda
a aução posse e senhorio, domínio útil que na dica
fazenda teve e toda cedeu e trespassou no compra-
dor seus herdeiros para que o hajam e logrem como
cousa sua que fica sendo por esta venda pela qual
lhe deram poder e lugar para que por esta escri-
tura somente sem mais autoridade de justiça possa
tomar posse da dita fazenda real e corporal, cível
e natural e quer a tome quer não lha houveram logo
por dada e nela incorporada e se obrigou a fazer
sempre esta venda boa, livre e desembargada de
toda a dúvida ou demanda que lhe mova pessoa ai-
guma e toda se darem por autores e defensores a
sua própria custa até lha pôr livre e desembargada
sob pena de lhe não tornar o que tiver recebido e
pagar as perdas e danos que receber por essa causa
dizendo mais que a dita Francisca de Aragão sua
mulher não estar presente nesta cidade se obrigava
como de feito obrigou a dar outorga dela dentro em
ura mês primeiro seguinte e pelo dito Belchior Ro-
drigues Ribeiro foi dito que aceitava esta venda
na forma que fica dito e se submetia à cláusula de-
positária na forma que fica dito a qual eu tabelião
pus aqui a-pediraento destas parles por me reque-
rerem o fizesse entre as mesmas testemunhas por
dizerem que de abono dela contratava a qual terá
o seu lugar em todas as instâncias e na eecuçào e
passará aos herdeiros e sucessores e que manda-
ram a mim tabelião fazer esta escritura nesta nota
em que assinaram, pediram e aceitaram e eu tabe-
lião como pessoa pública o aceito em nome de quem
tocar ausente ao cumprimento da qual obrigaram
suas pessoas e bens móveis e de raiz havidos e por
haver e desta nota dar e passar os traslados neces-
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sários sendo testemunhas Francisco Casado e Dorain-
gos da Silva que todos assinaram e eu tabelião An-
tõnio de Brito tabelião o escrevi. Paulo de Barros.
Belchior Rodrigues Ribeiro. Domingos da Silva.
Francisco Casado. O qual instrumento de escritura
eu Antônio de Brito Correia tabelião do público e
judicial e notas nesta cidade do Salvador e seus
termos por Sua Majestade fiz trasladar de meu li-
vro de notas onde o tomei, subscrevi e assinei de
meu público sinal seguinte: 0 qual traslado de es-
critura eu Francisco da Rocha Barbosa tabelião
do público judicial e notas nesta cidade do Salva-
dor e seu termo por Sua Majestade fiz trasladar da

própria a que me reporto que entreguei a José da
Silva que aqui assinou de como a levou e a subs-
creví assinei e concertei com o oficial comigo abai-
xo assinado na Bahia em dezessete cie Fevereiro
de mil e seiscentos e cinqüenta ç três anos. Fran-
cisco da Rocha Barbosa. Concertado por mim ia-
belião Antônio Cardoso da Silva. José da Silva.
Estava o Sinal Público. O qual traslado da diía
escritura de venda e mais'documentos eu José de
Brito Freire Tabelião público do judicial e notas
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos e seu Termo aqui fiz trasladar bem e fielmente
do próprio livro do Tombo a que me reporto com
o qual e com o oficial comigo abaixo assinado este
conferi, concertei, subscrevi e assinei de meus si-
nais público e razos seguintes: Na Bahia aos
dias do mês de Janeiro de mil setecentos e quaren-
ta e cinco anos. Por mim Tabelião. Em testemu-
nho de verdade. José de Brito Freire. Comigo
Inquiridor. Antônio de Souza Velho.
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Outorga que dá Francisca de Aragão
mulher do Capitão Paulo de Barros a uma
escritura que o dito seu marido fez a Bei-
chior Rodrigues Ribeiro.

Saibam quantos este público instrumento de ou-
torga virem que no ano do nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo de mil seiscentos e trinta e oito
anos aos oito dias do mês de Fevereiro do dito ano
neste limite do rio Vermelho em fazenda e pousadas
do Capitão Paulo de Barros onde eu tabelião fui
estando aí presente disse a outorgante Francisca
Aragão mulher do dito Capitão Paulo de Barros
pessoa reconhecida de mim tabelião ao qual eu dito
tabelião em presença das testemunhas ao diante no-
meadas li e declarei a escritura de venda que o dito
seu marido Paulo de Barros fez a Belchior Rodri-
gues Ribeiro de uma sorte de terra sita na Pitanga
por preço de quinhentos e quarenta e cinco mil réis
pagos em quatro quartéis na qual fazenda vivem de
presente Antônio Mendes e sua filha Dona Petro-
nilha, lida e declarada por mim tabelião a dita es-
critura na forma que nela se contém, pela dita
Francisca de Aragão foi dito que bem ouvira e en-
tendera que eslá na conformidade que o dito seu
marido lhe tinha comunicado e que por assim ser
lhe clava como de feito deu sua outorga e consenti-
mento e aprova, retifica e tanto quanto de direito se
requer, consente que se cumpra e guarde como nela
se contém e que esta outorga e consentimento dava
de sua livre vontade sem constrangimento de pessoa
alguma a qual mandou a mim tabelião fazer nesta
nota para andar junta com a dita escritura que pe-
diu e aceitou e eu tabelião como pessoa pública acei-
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to em nome cie quem locar ausente; prometeu e se
obrigou de ter e manter todo o conteúdo na dita es-
eritura de venda e nesta outorga lhe não vir con
tra o efeito de uma nem cie outra por si nem por
outrem em lempo algum para o que obrigou todos
seus bens móveis e de raiz havidos e por haver a

qual escritura de venda começa as folhas cinqüenta
e três na volta e desta nota mandou dar e passar
os traslados necessários e por a dita Francisca de
Aragão não saber assinar rogou a Bento Gonçalves
(pie por ela assinasse o qual assinou por ela e a seu
rogo sendo testemunhas Domingos Martins e Do-
mingos Gonçalves digo Fernandes Ferreira que to-
dos assinaram e eu Antônio de Brito Tabelião o es
creví. Assino à rogo de Francisca de Aragão. Bento
Gonçalves. Domingos Fernandes Ferreira. Domin-

gos Martins. O qual instrumento de escritura de
outorga eu Antônio de Brito Correia tabelião pú-
blico do judicial e notas nesta cidade do Salvador e
seus termos por Sua Majestade fiz trasladar de meu
livro de notas onde o tomei, subscrevi e assinei de
meu público sinal seguinte. 0 qual traslado de ou-
torga eu Francisco da Rocha Barbosa tabelião do

público judicial e notas nesta cidade do Salvador e
seu termo por Sua Majestade fiz trasladar da pró-
pria a que me reporto que entreguei a José da Silva
agente dos Reverendos Padres da Companhia de Je -

sús e o subscrevi, assinei e concertei com o oficial
comigo assinado na Bahia em dezessete de Feverei-
ro de mil e seiscentos cinqüenta e três anos. Fran-

cisco da Rocha Barbosa. Concertado por mim tabe-
lião Francisco da Rocha Barbosa. E comigo tabelião
Antônio Cardoso da Silva. José da Silva. Estava
o Sinal Público. O qual traslado de outorga eu José
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de Brito Freire Tabelião do Público Judicial e No-
tas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos e seu termo fiz trasladar bem e fielmente do
próprio livro do Tombo a que me reporto com o qual
e com o oficial comigo abaixo assinado este conferi,
concertei, subscrevi e assinei de meus sinais públi-
cos e razos seguintes. Na Bahia aos vinte dias do
mês de Janeiro de mil setecentos e quarenta e cinco
anos. Por mim Tabelião. Em testemunho de verda-
de. José de Brito Freire. E comigo inquiridor. An-
tonio de Souza Velho.

Concerto e transação que fez Gaspar
Rabelo Bravo e sua mulher com os Revê-
rendos Padres da Companhia de Jesus des-
ta cidade.

Saibam quantos êsle público instrumento de es-
critura de concerto, transação, composição e obriga-
ção ou como em direito melhor haja lugar virem que
no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil e seiscentos e cinqüenta e um anos aos qua-
torze dias do mês de Fevereiro do dito ano na Fre-
guesia de Passe termo da cidade do Salvador, Bahia
de Todos os Santos no engenho da Pitanga da invo-
cação de Nossa Senhora das Candeias de que é Se-
nhorio o Colégio da Companhia de Jesus da dita ei-
dade da Bahia aonde eu tabelião ao diante nomeado
fui e sendo lá aí pareceram a esta presentes o Re-
verendo Padre José da Costa, Reitor do dito colégio
em seu nome e dos mais religiosos dele e Gaspar Ra-
belo Bravo, morador na dita freguesia, pessoas de
mim tabelião reconhecidas e logo por eles ambos jun-
tos foi dito e cada um por si em minha presença e
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das testemunhas ao diante nomeadas que entre ele
dito Gaspar Rabelo Rravo e o dito colégio havia dú-
vidas e diferenças sobre as medições e aviventações
de marcos que de presente se faziam pelo desembar
gador João Jacome do Lago Ouvidor Geral deste es-
tado do Brasil a requerimento cio dito Padre Reitor
em razão do rumo do Leste para Oeste da meia lé
gua que foi dada a Gaspar de Barros que vinha cor-
tando por parte da fazenda dele dito Gaspar Rabelo
Bravo o qual por esse respeito e por se achar de
posse dela queria embargar o dito rumo e mover
sobre êle demanda e que por atalharem a ela e con-
servarem a boa correspondência e amizade que en-
tre eles haviam e gastos e despesas de pleitos cujos
fins são incertos e duvidosos se vieram a concertar
por via de transação e amigável composição na for-
ma e maneira seguinte em presença do mesmo Ouvi-
dor Geral: item que sem embargo de que o dito rumo
de Leste para Oeste que ora se corre entre mais a
dentro como entra pelas cabeceiras e canas dele dito
Gaspar Rabelo Bravo não lhe prejudicará a seu res-

peito e ficará possuindo a dita fazenda e cabeceiras
até o rumo que correu o licenciado Simão Alvares
de Ia Penha, servindo d eOuvidor subrogaclõ do dito
colégio em Janeiro do ano de mil e seiscentos e qua-
renta e três tempo que na verdade se achar e toda
a mais terra que ficar do dito rumo e marco para
fora que vem para o engenho da Pitanga ficará per-
tencendo ao dito colégio pacificamente sem embar-
go que pelo dito novo rumo que agora se lançou lhe
venha a caber mais terra porquanto êle dito Revê-
rendo Reitor em seu nome e do dito colégio faz dei-
xação e desiste de todo o direito dela e seus rendi-
mentos de custos e pelo mesmo modo pelo dito Gas-

A
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par Rabelo Bravo foi dito que fazia deixação e de
sistia de toda terra e posse dela e de todo o direito

presente pretérito e futuro e de toda aução e pre-
tenção que tinha e podia ter a terra que ficava do
dito marco e rumo que lançou o dito licenciado Si-
mão Alvares de Ia Penha para fora que cai para a

parte do dito engenho e desistia outrossim do direi-
to a seus rendimentos de custos que tivesse ou pudes
se ter e tudo cedia e trespassava e renunciava no
dito colégio para que a goze e logre e possua como
eousa sua que é e fica sendo de hoje para sempre
sem que o dito colégio possa em lempo algum alegar

' nem ajudar-se de direito da nova medição que agora
se faz nem usar do rumo dela neste particular. Item
que porquanto na dita confrontação e junto ao dito
rumo que correu o dito licenciado Simão Alvares de
Ia Penha tem êle Gaspar Rabelo Bravo agazalhado
precariamente a sua cunhada Madalena Roxa, mu-
lher que foi de seu irmão Manuel Bravo Rabelo e as
suas sobrinhas Jordoa de Rezende e Maria Brava,
e Esperança de Melo e Madalena de Boxas e Melo
dava e doava às suas quatro sobrinhas para ajuda
de seus dotes e casamentos e para os encargos dele
de duas que já estão casadas toda a terra que com-
prou ao Capitão Diogo de Aragão_ Pereira na con
formidade da escritura que lhe outorgou com decla-
ração que a banda cio engenho e terras do dilo cole-
gio ficarão partindo com o dito marco e rumo que
lançou o dito licenciado Simão Alvares de Ia Penha
assim como êle dito Gaspar Rabelo Bravo fica par-
tindo com o dito colégio por bem deste instrumento
sem embargo da nova medição que não poderá pre-
judicar as ditas suas sobrinhas no que ficar do dito
rumo antigo lançado pelo dito Simão Alvares de Ia
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Penha para dentro e para fora dele ficará perten-
cendo toda a terra dele ao dito colégio debaixo das
mesmas cláusulas, desistências e renunciações que
nesta escrita ficam postas entre o dito Gaspar Ra-
belo e o dito colégio acerca da mais terra fora desta
doação as quais aqui hão por postas e repetidas como
se expressamente foram escritas e declaradas. Item
que da dita doação que êle dito Gaspar Rabelo faz
as ditas suas sobrinhas gozará cada qual sua parte
igual da dita terra e matos dela e morrendo ai-
guma sem filhos ou legítimos descendentes que a
hajam de herdar ficará a sua parte acrescendo as
outras que vivas forem e todas entre si poderão fa-
zer diversão digo divisão de seus quinhões umas em
favor das outras largando-lhos pela estimação e ava-
liação quando lhes não convenha possuí-las. Item
não poderão vender nem alhear a dita 'terra doada
em todo nem em parte a pessoas estranhas salvo
como dito é umas irmãs às outras ou a seus her-
deiros para que se conserve sempre na dita família
porquanto esta é a tenção e ânimo dele doador que
com esta condição faz esta doação confrontada pelo
dito rumo dos da banda do engenho que é a causa
de se lançar nesta escritura. Itçm que porquanto
nesta terra e sítio doado nasce uma que vem cair
em um tanquezinho que fizeram' os padres do dito
colégio para dele "desaguarem a correnteza da dita
água para o posto do dito engenho por um rego que
lhe abriram por baixo da Capela de Nossa Senhora
das Candeias pelo qual corre ao presente não po-
derão em tempo algum divertir nem impedir o curso
da dita água para que deixe de vir dar no dito tanqui-
nho e daí desaguar pelo dito rego para o pasto do
dito engenho e pelo dito modo debaixo das ditas con-

./ ¦
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dições e cláusulas disseram que estavam avindos e
concertados e compostos e se obrigavam por suas
pessoas e bens móveis e de raiz presentes e futuros
e o melhor parado deles e em especial o dito Re-
verendo Padre Reitor os bens do dito colégio a cum-
prir e guardar até digo a guardar esla escritura
como nela se contém sem dúvida nem embargos ai-

gum cm juízo nem fora dele e querendo algum deles
partes mover algumas dúvidas ou demandas contra
o cumprimento desta escritura o que tal dúvida ou
embargos mover não será ouvido em juizo nem fora
dele nem em nenhuma instância com cousá alguma
sem primeiro depositar na mão da parte obediente
quinhentos cruzados em dinheiro de contado que
estipulam em nome de pena a qual paga ou não
«empre esta escritura haverá seu cumprimento digo
seu cumprido efeito que a parte obediente poderá
receber sem fiança alguma que para isso se hão por
abonados a qual cláusula depositária pus eu tabe-
lião aqui a pedimento das partes por me requere-
rem diante das testemunhas que a pusesse dizendo
«pie debaixo dela contrataram e em fé e testemunho
de verdade assim o outorgaram e por se achar a
todo presente como dito é o Desembargador João
Jacome do Lago Ouvidor Geral deste estado inter-
pôs nesta transação
concerto, doação e em todas as cláusulas referidas
seu decreto e autoridade judicial com a qual eu ta-
belião aceitei esta escritura em nome dos ausentes
a quem o favor dela tocar ausente como pessoa pú-
blica e estipulante, aceitante e mandaram fazer este
instrumento nesta nota que assinaram com o dito
ouvidor geral pediram e aceitaram e que dela se
lhe dêm os traslados necessários sendo a tudo pre-
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sentes por testemunhas o Licenciado João Leitão
Arnoso e Manuel Falcão que todos assinaram e eu
Francisco da Rocha Barbosa tabelião cio público ju-
dicial e notas nesta cidade do Salvador e seu termo
por Sua Majestade fiz trasladar de meu livro de no-
ias adonde a tomei a que nela me reporto que sub-
screví e assinei cie meu público sinal seguinte. 0
qual traslado de escritura eu Francisco da Rocha
Barbosa tabelião do público judicial e Notas nesta
cidade do Salvador e seu termo por Sua Majestade
fiz trasladar da própria a que me reporto que sub-
screví e assinei e concertei com o oficial comigo
abaixo assinado e a própria entreguei a José da
Silva agente dos Reverendos Padres da Companhia
de Jesus que aqui assinou cie como a levou na Bahia
em dezessete de Fevereiro de mil e seiscentos e cin-
quenta e três anos. Francisco da Rocha Barbosa.
Concertado por mim tabelião Francisco da Rocha
Barbosa e comigo tabelião Antônio Cardoso da Silva
José da Silva. Estava o Sinal Público. O qual
traslado de concerto eu José de Brito Freire Ta-
belião Público do Judicial e Notas nesta cidade ift
Salvador Bahia de Todos os Santos e seu Termo
aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio li-
vro do Tombo a que mé reporto com o qual e com
o oficial comigo abaixo assinado este conferi, sub-
screví e assinei de meus sinais público e razo se-
guintes. Na Bahia aos vinte dias do mês de Janeiro
de mil setecentos e quarenta e cinco anos. Por mim
tabelião. Em testemunho de verdade. José de Brito
Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.
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Outorga que dá Ana de Gamboa mu-
lher que foi de Gaspar Rabelo Bravo a uma
escritura que o dito seu marido fez ao co-
légio.

Saibam quantos este público instrumento de es-
critura de outorga e consentimento ou como em di-
reito o melhor lugar haja virem que no ano do nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seis-
centos e cinqüenta e um anos aos vinte dias do mês
de Fevereiro do dito ano na Freguesia de Passe
termo da cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos aí na fazenda e casa de morada de Gaspar
Rebelo Bravo aonde eu tabelião ao diante nomeado
fui e sendo lá aí pareceu a este presente e outor-
gante Ana de Gamboa mulher do dito Gaspar Ra-
belo Bravo pessoa de mim tabelião reconhecida e
logo por ela foi clito em minha presença e das tes-
temunhas ao diante nomeadas que o dito seu ma-
rido Gaspar Rabelo Bravo fizera uma escritura nês-
te meu livro de notas a folhas oitenta e duas verso
com o Padre José da Costa Reitor cio colégio da Com-
panhia de Jesus da Bahia, de concerto transação e
amigável composição sobre o por onde se hão de par-
tir e demarcar na sua fazenda que tem junto ao enge-
nho da Pitanga que é do dito colégio com os ditos
Padres em razão da medição e aviventação de mar-
cos que ora faz o Desembargador João Jacome do
do Lago Ouvidor geral deste estado do Brasil que.
êle Gaspar Rabelo Bravo seu marido queria embar-
gar por lhe entrar o rumo de Leste para Oeste pela
dita sua fazenda sobre o que se concertaram e con-
vieram por via de transação e amigável composiçã»
na forma da dita escritura que toda lhe foi lida

x
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e declarada e ela a entendeu muito bem na qual
escritura se fazia também menção de uma doação

que o dito seu marido Gaspar Rabelo Bravo fazia

de uma fazenda que comprara a Diogo de Aragao

Pereira às suas sobrinhas filhas que ficaram de seu

irmão Manuel Bravo Rabelo cujos nomes da dita es-

critura constaram, por ela dita Ana de Gamboa foi

dito que somente no concerto que dito seu marido

fez com Reverendos Padres da Companhia sobre a

divisão e demarcação da dita sua fazenda e do que

comprou a Diogo de Aragao Pereira dava ao dito con-

certo transação e amigável composição feita entre

o dito seu marido e os Reverendos Padres sua ou-

torga e consentimento e o havia por bom e bem

feito, firme e valioso e que se cumprisse e guar-

dasse como nele se continha debaixo de todas ás

cláusulas, condições, penas e obrigações que aqui

há por expressas e declaradas como se delas fizera

expressa menção e declarada menção, que estão pos-

tas na dita escritura de concerto a qual o dito seu

marido fez com seu consentimento e autoridade e

se obriga por seus bens móveis e de raiz havidos

e por haver o dito concerto feito com os ditos Pa-

dres por bom, bem feito e que nunca iria contra

êle em cousa alguma senão cumpri-lo e guardá-lo
como nele é conteúdo e declarou ela Ana de Gamboa

que no que toca a doação feita por o dito seu ma-

rido às ditas suas sobrinhas filhas que foram do

dito seu irmão Manuel Bravo Rabelo da fazenda que

comprou a Diogo de Aragao Pereira conteúda na

dita escritura não dava ela seu consentimento nem

outorga nem havia a dita doação por bem feita nem

que se cumpra nem guarde porque não é dela con-

tante nem o dito seu marido a fez por sua vontade
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nem consentimento e em fé e testemunha de ver-
dade assim o outorgou digo e mandou fazer este
instrumento nesta nota que assinou pediu e aceitou
sendo a tudo presentes por testemunhas João Veloso
o FYancisco Vaz que todos assinaram e eu Francisco
da Rocha Barbosa tabelião do público judicial e no-
tas nesta cidade do Salvador e seu termo por Sua
Majestade fiz trasladar de meu livro de notas adon-
de a tomei a que me reporto que subscrevi e assi-
nei de meu público sinal que é o seguinte. O qual
traslado de outorga eu Francisco da Rocha Bar-
bosa tabelião do público judicial e notas nesta ei-
dade do Salvador e seu termo por Sua Majestade
fiz trasladar da própria a que me reporto que en-
treguei a José da Silva agente dos Reverendos Pa-
dres da Companhia de Jesus que assinou de como
levou e o subscrevi, assmei e concertei com o oficial
comigo abaixo assinado na Bahia em dezessete de
Fevereiro de mil e seiscentos e cinqüenta e três anos.
Francisco da Rocha Barbosa. Concertado por mim
tabelião Francisco da Rocha Barbosa, e comigo ta-
belião Antônio Cardoso,da Silva. José da Silva. Es-
tava o Sinal público. O qual traslado da dita ou-
lorga eu José de Brito Freire, Tabelião Público do
Judicial e Notas nesta cidade do Salvador, Bahia
de Todos os Santos e seu termo, aqui fiz trasladar
bem e fielmente do próprio livro do Tombo a que
me reporto com o qual e com o oficial comigo abai-
xo assinado este conferi, concertei, subscrevi, e as-
sinei de meus sinais público e razo seguintes, na
Bahia aos vinte dias do mês de Janeiro de mil se-
tecentos e quarenta e cinco anos. Por mim Tabelião.
Em testemunho de verdade. José de Brito Freire.
Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.
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Carta de sesmaria da Barra do rio de
Joane junto a Aldeia do Espírito Santo do
colégio desta cidade.

Saibam quantos este instrumento de carta e
data de sesmaria virem que no ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e
trinta e cinco anos aos catorze dias do mês de Abril
nesta cidade do Salvador e pousadas de mim ta-
belião escrivão das sesmarias pareceu presente o Pa-
dre João de Oliva Reitor do colégio da Companhia
desta cidade e por êle me foi dito e requerido lan-

casse neste meu livro de sesmarias uma que lhe
eslava dada por Diogo Luiz de Oliveira Governador
e Capitão Geral deste estado em virtude de uma pe-
tição que por escrito lhe-fez da qual o traslado é o
seguinte. Diz o Padre João de Oliva Reitor do co-
légio desta cidade que junto às terras que lavram
os índios da Aldeia do Espírito Santo estão uns so-
bejos em que teme se metam outras pessoas que
os inquietem e porquanto o colégio necessita dos di-
tos sobejos para pastos dos seus gados e criações;
pede a Vossa Senhoria lhe faça mercê conceder»-
lhos, confrontados dos morros; de área até o mar
na largura e comprimento do rio de Joane até o de
Jagoarí onde acaba o Conde de Castanheira e isto
de sesmaria ou por devoluto e desaproveitado ou

por ambas as vias e pela que de direito melhor lhe
estiver no que receberá mercê. Despacho do Go-
vernador. Passe carta de sesmaria como pede. Bahia
três de Abril de seiscentos e trinta e cinco anos. O

fual despacho está assinado por rubrica do sinal
•que costuma fazer em semelhantes despachos o dito
Governador e Capitão geral. Depois do que trás-
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ladei aqui o compito do regimento de El-Rei Nosso
Senhor que é o seguinte: As terras e águas das ri-
beiras que estiverem dentro do termo e limite da
dita cidade que são seis léguas para cada parte que
não forem dadas a pessoas que as aproveitem e es-
tiverem vagas e devolutas por qualquer via ou modo

que seja podereis dar de sesmaria a pessoas que
as aproveitem e vô-las pedirem as quais terras as-'
sim dareis livremente sem outro algum foro ou tri-
buto somente o dízimo à Ordem de Nosso Senhor
Jesus Cristo com as obrigações e condições do fo-
ral dado às ditas terras e de minha ordenação
tulo das sesmarias com condição que a tal pessoa
ou pessoas residam na povoação da dita Bahia ou
das terras que lhe forem digo que lhe assim fo-
rem dadas ao menos três anos e que dentro no
dito tempo as não possam vender nem alhear e te-
reis lembrança que não deis a cada pessoa mais
terras que aquelas que segundo sua possibilidade
virdes ou vos parecer pode aproveitar e se alguma

pessoa a quem for dado terras no dito ^ as_

tiverem perdidas por as não aproveitarem e vô-las
tornarem a pedir vós lhas dareis de novo jpara 

as

aproveitarem com as condições e obrigações con
teúdas neste Capítulo o qual se trasladará nas car-

tas das ditas sesmarias e com estas condições e obri-

gações eu o dito Governador e Capitão Geral de ses-
maria em nome de Sua Majestade ao suplicante o

Padre João de Oliva Reitor do colégio desta cidade
as ditas terras pedidas e confrontadas em sua pe-
tição na paragem onde as pede com todas suas en-
Iradas e saída e tudo o mais que lhe pertence as-
sim e da maneira que na dita petição se contem
para efeito de que o dito Suplicante e o dito con-



— 331 —

vento se gozem e logrem, mansa e pacificamente
das ditas terras e delas façam o que quiserem e
por bem tiverem como cousa sua que tal é e se lhe
dá e concede livremente sem obrigação de foro nem
tributo algum mais que somente o dízimo a Deus
Nosso Senhor e fará de maneira que dentro em
três anos primeiros seguintes tenha feito nas ditas
terras algum proveito e dará ao Concelho caminhos
pontes e fontes necessárias e fará registar esta car-
ta nos livros da fazenda de Sua Majestade dentro
em um ano primeiro seguinte, a qual aqui mandou
lançar onde assinou e dele passá-la ao suplicante
na forma costumada para que por ela haja posse
real, cível e natural das ditas terras que possua
mansa e pacificamente da maneira que fica dito de-
baixo das condições aqui relatadas e eu João Borges
de Escovar tabelião escrivão das sesmarias o escre-
vi Diogo Luiz de Oliveira. O qual traslado de carta
de sesmaria eu João Borges de Escovar tabelião pú-
blico do judicial e notas nesta cidade do Salvador
e escrivão das sesmarias fiz trasladar do livro delas
onde e tomei, concertei, subscrevi e assinei de meu
público sinal seguinte. O qual traslado de Carta de
sesmaria eu Francisco da Rocha Barbosa escrivão
das sesmarias nesta cidade do Salvador e seu ter-
mo por Sua Majestade fiz trasladar da própria a
que me reporto que entreguei a José da Silva agente
dos Reverendos Padres da Companhia de Jesus que
aqui assinou de como a levou e subscrevi, assinei
e concertei com o oficial comigo abaixo assinado na
Bahia em dezessete de Fevereiro de mil e seiscentos
e cinqüenta e três anos. Francisco da Rocha Bar-
bosa: concertado comigo tabelião Francisco da Ro-
cha Barbosa, e comigo tabelião Antônio Cardoso da

<M
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Silva. José da Silva. Estava o Sinal Público. O

qual traslado da dita Carta de Sesmaria e mais do-
cumentos eu José de Brito Freire Tabelião Público
do Judicial e Notas nesta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos e seu termo aqui fiz trasladar
bem e fielmente cio próprio livro do Tombo a que
me reporto de onde conferi, subscrevi e assinei de
meus sinais público e razo seguintes. Na Bahia aos
vinte e um dias do mês de Janeiro de mil setecen-
tos e quarenta e cinco anos. Por mim Tabelião. Em
testemunho de verdade. José de Brito Freire. Co-
migo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Traslado de uns papéis deste colégio da
Bahia que deu o Baracho.

Saibam quantos este instrumento com o teor de
umas petições e mais papéis virem que no ano do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e
seiscentos quarenta e nove anos aos catorze dias do
mês de Dezembro do dito ano nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos e pousadas de mim
tabelião pareceu Domingos da Silva e disse que me
requeria lhe lançasse nesta nota os papéis que apre-
sentava para dela se passarem os traslados necessá-
rios por estarem já velhos e não haver original don-
de se tirarem eu tabelião a seu requerimento os lan-
cei aqui cujo teor é o seguinte. Francisco Baracho
que êle estava de posse de um sítio cie curral de
seiscentas braças em quadra na Pitanga e porque
no dito sítio há já poucos matos para fazer roças
de que se sustentem a gente e criações e à sua
notícia é vindo que na barra do.^io de Joane da
outra banda da Aldeia está uma data de terra e
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pasto devoluto na qual se pode pôr curral de gado
vacum e fazer roças e arrozais para sustentar a gen-
te e criações meúdas pelo que pede a Vossas Mercês
que havendo respeito ao que alega e ser morador
e serviço de Deus e de Sua Majestade e de Repúbii-
ca estar dentro no termo da cidade lhe façam mercê"
dar a dita terra e pastos com todos os matos, re-
boleiras e brejos que tiver que começará na barra
do rio de Joane em um porto onde há muitas pe-
dras grandes que foi antigamente de Simão Dorta
mameluco,' já defunto, e daí a que houver rumo
direito pelo rio de Joane arriba até a ponta do dito
rio e caminho e estrada que vai para a Aldeia do
Espírito Santo e correrá pela dita estrada outro lan-
to quanto há do dito porto de pedras de Simão Dorta
até a ponta e daí tornará à praia e costa e correrá
pela dita Costa rumo direito até tornar a dar no
dito porto de pedras de modo que fique toda em
quadra de que lhe mandem passar sua carta e re-
ceberá mercê. Despacho. Sendo data que pede den-
tro do marco da cidade se lhe dá seiscentas braças
ele pasto e pagará de foro o que se concertar ao
fazer da carta e isto não fazendo prejuízo a ter-
ceiro: em Câmara hoje vinte e seis de Outubro de
seiscentos e dezenove. Vasques. Anes Pacheco, Sil-
va. Magalhães. Lobo. Manuel Carrenho. Os oficiais
da Câmara desta cidade do Salvador Bahia de Todos
os Santos o presente ano de mil e seiscentos e deze-
nove anos aos que esta nossa carta de data sesma-
ria fôr apresentada fazemos saber que havendo-
nos respeito ao que na petição atrás diz e alega Fran-
cisco Baracho e o proveito que se pode seguir acer-
ca da República e bem deste povo e serviço de Sua
Majestade havemos por bem dela darmos o sítio que

\
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pede de seiscentas braças pelos rumos que pede não

prejudicando a terceiro e pagará de foro em cada
um ano a esta Câmara trezentos e vinte réis as

quais seiscentas braças de pasto lhe damos com to-
dos os matos e reboleiras e capoeiras e brejos que
dentro dela estiver a qual lhe damos para ele a seus
herdeiros e sucessores e dela tomará posse; esta se
registará no livro das datas para se saber de modo
é dada a dita terra o que uns e outros cumpri e ai
uào façais. Dada nesta cidade do Salvador c Câ-
mara dela aos vinte e seis dias do mês de Outubro
de mil e seiscentos e dezenove anos. Rui Carvalho
Pinheiro, escrivão da Câmara a fiz escrever. An-
tônio Castanheira. Jorge de Magalhães. Lobo. Vas-
(pies Anes. Pacheco. Manuel Carrinho. Fica regis-
tada no livro dos registos da Câmara a folhas cen-
to e oitenta e seis na volta, hoje oito de Maio cie
seiscentos e vinte. Rui Carvalho Pinheiro. Fran-
cisco Baracho. Que êle quer tomar posse de uma
data de terra pastos e matos e brejos de seiscentas
braças em quadra que lhe deu a Câmara por vir-
tude da carta junta na Pitanga junto ao rio de
Joane da outra banda e que indo desta cidade ta-
belião a dar a dita posse fará muito custo pede a
Vossa Mercê que havendo respeito ao que alega lhe
mande passar mandado para que os oficiais do dito
limite ou escrivão somente lhe dê a dita posse e
receberá justiça, e mercê. Despacho. Passe man-
ciado. Magalhães. Jorge de Magalhães um dos jui-
zes ordinários que serve o ano presente de mil e seis-
centos e vinte anos nesta cidade do Salvador e seu
termo, etc. Mando aos oficiais do limite da Pitanga
ou escrivão somente que visto este meu mandado
conclude de que a petição acima trata o supücante



Francisco Baracho conforme a carta da Câmara de
eme faz menção cumpre-o assim e ai não façais.
Dado nesta cidade do Salvador sob meu sinal só-
mente aos trinta dias do mês de Outubro de mil e
seiscentos e trinta anos pagou deste vinte réis, e
de assinar nada eu João de Freitas Tabelião o es-
creví. Jorge de Magalhães. Posse. Aos catorze dias
do mês de Novembro era de mil e seiscentos e vinte
anos em este limite da Pitanga termo da cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos me foi apre-
sentado por parte de Francisco Baracho o mandada
atrás e carta junta que por virtude do dito man-
dado e carta dei eu escrivão ao diante nomeado
posse da terra contenda e logo fui eu escrivão digo
da terra conteúda na dita carta ao dito Francisco
Baracho e lhe dei a posse conteúda e logo fui eu
escrivão à dita terra e lhe dei posse dela metendo
terra e ervas e palmas a água da dita terra na mão
e passeando por ela e tomando uma foice na mão e
roçando com ela na dita terra quebrando paus dela
e lhe meti tudo na mão em lugar de posse e to-
mei pela mão passeando de uma banda para a ou-
tra pela dita terra e dei três pregões em altas vozes
dizendo se havia alguma pessoa ou pessoas que ti-
vessem embargos a se ciar à dita posse e por não
haver quem a contradissesse lha houve por dada e
nele incorporada e investido nela a qual posse lha
houve por dada e nele incorporada e hei conforme
a dita carta de tpdo o conteúdo nela estando a tudo
presentes Braz de Abreu morador neste limite e o
dito Francisco Baracho aceitou a dita posse em
que assinou comigo, escrivão Francisco de Macedo
escrivão desta Pitanga que o escrevi e assinei em o
dia atrás. Francisco de Macedo. Braz de Abreu.



336 —

José Correia. Trespasso. Certifico eu Francisco Ba-
racho que é verdade que eu devia ao colégio da
Companhia de Jesus quarenta mil réis e por estar
impossibilitado para lhos pagar os Padres Superio-
res do colégio mos perdoaram de que tenho papel
de (piilação que me deram eu lhe larguei uma pre-
tenção que tinha no sítio entre a ponte e barra do
rio de Joane da banda da Aldeia por os Padres não

quererem consentir aí ninguém que moleste os ín-
dios conforme a provisão que têm de El-Rei e dos
Governadores e lhe entreguei os papéis que tinha e

por assim passar na 'verdade passei esta certidão
que não é minha letra por não poder escrever e só
me assino nela, hoje dezoito cie Setembro de seis-
centos *e quarenta e oito. Francisco Baracho.
Por este por mim feito e assinado digo eu Antônio
de Andrade Juiz deste limite da Pitanga de Santo
Amaro que é verdade que o sinal abaixo posto ao

pé deste é de Francisco Baracho morador neste dito
limite de Santo Amaro da Pitanga o qual reconheço
pelo ver assinar e escrever muitas vezes passa na
verdade pelo juramento de meu ofício feito na Al-
deia do Espírito Santo era os dezenove dias de Se-
tembro de mil e seiscentos e quarenta e oito anos.
Antônio de Andrade segundo se contém nas ditas
petições e mandados posse e quitação e certidões a

que me reporto que aqui a trasladei dos próprios e
concertei com oficial abaixo assinado e os próprios
entreguei ao dito Domingos da Silva que assinou de
como os recebeu, eu Antônio de Brito Correia ta-
belião que o escrevi concertado por mim tabelião An-
tônio de Brito Correia. E comigo tabelião Matias
Cardoso. Domingos da Silva. O qual instrumento
de papéis eu Antônio de Brito Correia tabelião do
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público e judicial e notas nesta cidade do Salvador
e seus termos por Sua Majestade fiz trasladar de
meu livro de notas onde os lancei, subscrevi e as-
sinei de meu público sinal seguinte. O qual trasla-
do de petições, e outros papéis eu Francisco da Ro-
cha Barbdsa tabelião do público judicial e notas
nesta cidade do Salvador e seu termo por Sua Ma-
jestade fiz trasladar dos próprios que mos apresen-
tou José da Silva agente dos Reverendos Padres da
Companhia de Jesus desta cidade e os tornou a le-
var e disto aqui assinou aos quais me reporto e os
subscrevi, assinei e concertei com o oficial comigo
abaixo assinado na Bahia em dezessete dias do
mês de Fevereiro de mil seiscentos e cinqüenta e
três anos. Francisco da Rocha Barbosa. Concertado

por mim tabelião Francisco da Rocha Barbosa. E co-
migo tabelião Antônio Cardoso da Silva. José da Sü-
va. Estava o sinal público. O qual traslado dos ditos
papéis eu José de Brito Freire, Tabelião público do

judicial e notas nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos, e seu termo aqui fiz trasladar bem
e fielmente do próprio livro do Tombo a que me re-

porto com o qual e com o oficial comigo abaixo as-
sinado conferi, concertei, subscrevi e assinei de meus
sinais público e razo seguintes. Na Bahia aos vinte
dias do mês de Janeiro de mil setecentos e quarenta
e cinco anos. Por mim tabelião. Em testemunho de

verdade. José de Brito Freire. Comigo Inquiridor.
Antônio de Souza Velho.

Carta de sesmaria da terra dos índios

da Aldeia do Espírito Santo deste colégio.

Saibam quantos este instrumento de Carta de
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data de sesmaria virem que no ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo da era de mil e qui-
nhentos e sessenta e dois anos em os sete dias do
mês de Setembro do dito ano em esta cidade do
Salvador da Bahia de Todos os Santos em as casa
da morada de mim escrivão ao diante nomeado apa-
receu um requerendo dos índios moradores e povoa-
dores do gentio do Espírito Santo e por êle me
foi apresentada uma petição e nela um despacho
posto do Senhor Mendo de Sá do Concelho de El-
Rei Nosso Senhor Capitão desta cidade e governa-
dor geral de todo este Estado do Brasil de cujo trás-
lado da dita petição e despacho tudo é o seguinte.
Senhor dizem os índios moradores da povoação do
Espírito Santo que eles se apresentaram na dita po-
voação para aprenderem a doutrina cristã e se con-
verterem e serem cristãos e já pela bondade de
Deus Nosso Senhor muitos deles são Cristãos e to-
dos se dispõem para o serem e têm feito igreja era
que os ensinam padres da Companhia de Jesus e
porque eles suplicantes têm necessidade de terras
em que possam fazer semente e criações para si e
os dessem e para isso têm necessidade das terras
e matos que estão de redor da dita povoação que co-
meçam por baixo da tapera donde esteve outra po-
voação dos antepassados donde se mudaram a em
que agora estão partindo pela banda do campo ao
longo dos midos de terra e pela tapera que foi do
Grilo e correndo até o rio Capicaji até da povoação
de Santo Antônio e por acima até um caminho que
vai para a povoação de São Tiago que parte de
uma tapera que se chama Cuirestiba e daí corre ate
o rio da dita povoação do Espírito Santo que se
chama Araragoaçope e passando o dito rio correndo
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pelo dito caminho que ia da povoação velha que
estava no caminho digo caminho que vai para São
Tiago até águas vertentes e daí cortando ao sul até
uma cerca velha que estava no caminho que ia
da povoação velha de Santo Espírito pára São Tiago
e pelo rio abaixo até a tapera de Faoajo: pedem a
Vossa Senhoria que no dito sítio lhes faça mercê de
três léguas de terra em quadra para fazerem os man-
timentos e criações deles e os das sementes e lhes
mande passar sua carta de sesmaria no que rece-
berão mercê e esmola pedindo eles suplicantes ao
dito Senhor Povernador que pela sobredita maneira
lhes fizesse mercê da dita terra para suas criações
e mantimentos e visto pelo Senhor Governador seu
pedir e dizer ser justo e havendo respeito ao que
na sua petição fazem menção e por lhe El-Rei Nosso
Senhor em sua carta que dê terra aos suiplicantes
para nela fazerem os mantimentos e criações lhe
deu a dita terra de que em sua petição fazer men-
ção a qual lhe concede como pelo despacho do dito
Senhor consta e lhas deu de sesmaria por virtude
de um Capítulo de uma carta de El-Rei Nosso Se-
nhor cujo traslado dele e do dito despacho é o se-
guinte. Traslado do despacho do Senhor Governa-
dor. Dou aos índios e moradores da povoação de
Santo Espírito as três léguas de terra em quadra
que pedem de que lhe farão sua carta em forma hoje
vinte dias do mês de Agosto de mil e quinhentos e
sessenta e dois anos. Mem de Sá. Traslado do ca-
Pilo de uma Carta da Rainha Nossa Senhora que
veiu ao senhor Governador Mem de Sá, em que co-
meça. Dizem também que seria grande remédio para
aumento e conservação da conversão dos ditos.gen-
tios repetirem-se e darem-se terras aos que já fos-
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sem cristãos digo e darem-se aos que fossem cris-
tãos terras próprias e sítios e lugares para isso con-
venientes em que possam fazer os mantimentos e

grangearias sem lhe poderem ser tiradas porque por
não terem terras próprias alguns depois de conver-
tidos e apartados de seus brutos costumes se vão
para diversas partes remotas donde não podem ser
doutrinados e se tornam a perder e outros se au-
sentam por os próprios portugueses lhe tomarem as
terras em que fazem os mantimentos, também con-

vém que alguns que agora são convertidos tenham
nessa Capitania terras que lhe foram tomadas e
dadas a outrem sem causa justa e que seria grã con-
solação e quietação tornar-se-lhe ou parte delas,
encomendo-vos consulteis estas cousas com os Pa-
dres da Companhia que nessa Capitania estiverem
e façais nisso de maneira que vos parecer que con-
vém ao bem e aumento da conversão e conservação
dos ditos gentíos e não seja escândalo a outras par-
tes e a todos se ouçam de justiça e igualdade por
virtude do qual capítulo da dita carta deu as ditas
terras aos ditos Gentíos povoadores de Santo Es-

pírito e por verdade lhe mandou ser feita esta Carta

pela qual manda que eles hajam a posse éj senhorio
das ditas terras deste dia para todo sempre para
si e para os herdeiros descendentes e ascendentes
que após eles vierem com tal condição e entendi-
mento que eles lavrem, aproveitem as ditas terras
deste dia por diante e por verdade esta assi-
nou e eu Francisco Vidal escrivão o escrevi este
capítulo aqui trasladei da própria carta que a Rainha
Nossa Senhora escreveu ao Senhor Governador e

este traslado com ela concertei sem dúvida digo sem
cousa que dúvida faça. Mem de Sá. O qual trás-
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lado de carta de sesmaria acima e atrás trasladada
eu Pascoal Teixeira tabelião público do judicial e
notas escrivão das sesmarias nesta cidade do Salva-
dor Bahia de Todos os Santos e seus termos trasla-
dei aqui por minha mão de um livro ou caderno de
sesmaria antigo em que ela está lançado a qual
por estar gastada e rota em algumas partes em

• razão do muito tempo que já é feita se não pode
bem declarar onde faltava a letra e por este respeito

vai este traslado diminuto em alguns nomes por se
não poder trasladar de outra maneira e me reporto
a ela e ao dito livro com o qual concertei este trás-
lado escrevi e assinei de meu público sinal seguinte.
Na Bahia vinte e dois dias do mês de Dezembro de
mil e seiscentos e trinta e dois anos. O qual trás-
lado de Carta de sesmaria eu Francisco da Rocha

Barbosa tabelião do público judicial e notas e es-

crivão das sesmarias nesta cidade do Salvador e seu

termo por Sua Majestade fiz trasladar da própria
à qual me reporto digo a qual me apresentou José

da Silva agente dos Reverendos Padres da Compa-
nhia de Jesus desta cidade para a lançar neste livro
e aqui assinou de como a tornou a levar e a qual
me reporto que subscrevi assinei e concertei com o

oficial comigo abaixo assinado na Bahia em dezes-

sete dias do mês de Fevereiro de mil e seiscentos e

cinqüenta e três anos. Francisco da Rocha Bar-

bosa. Concertado por mim tabelião Francisco da Ro-

cha Barbosa. E comigo tabelião Antônio Cardoso

da Silva. José da Silva. Estava o Sinal Publico. O

qual traslado da dita Carta de sesmaria e mais do-

cumentos eu José de Brito Freire Tabelião pubh-
co do judicial e notas nesta cidade dó Salvador Bahia
de Todos os Santos e seu termo aqui fiz trasladar

/ \
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bem e fielmente do próprio livro do Tombo a que
me reporto com o qual e com o oficial comigo abai-
xo assinado este conferi concertei subscrevi e assi-
nei de meus sinais público e razo seguintes. Na
Bahia aos vinte e dois de Janeiro de 1745. Por mim
tabelião. Em testemunho de verdade. José de Brito
Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Escritura de venda que fez Domingos
de Medeiros ao colégio, de meia légua de
terra no rio Piagui termo da Capitania de
Sergipe de El-Rei.

Saibam quantos este instrumento de escritura
de venda deste dia para todo sempre virem que no
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil e seiscentos e vinte e três anos aos oito dias
do mês de Fevereiro do dito ano nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos parte do Brasil
no convento do colégio da Companhia de Jesus onde
eu tabelião fui estando aí presente o Reverendo Pa-
dre Domingos Coelho Provincial da dita Companhia
deste estado do Brasil e bem assim Domingos de
Medeiros estante e residente na Capitania de Ser-
gipe de El-Rei pessoas conhecidas de mim tabelião
logo pelo dito Domingos de Medeiros foi dito em
minha presença e das testemunhas ao diante no-
meadas que entre os mais bens que êle tinha e pos-
suia e de direito lhe pertenciam era uma meia lé-
gua de terra em quadra na dita Capitania de Ser-
gipe de El-Rei a qual começa do Cabo do Campo
grande que foi do Bispo, que Deus tem, onde está
um marco metido por autoridade de justiça que (*è
ê o princípio da dita terra, a qual está junto a can-
(*) Rá no códice uma cruz à margem.
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eela indo correndo meia légua entre onde está o cur-
ral de Antônio da Costa morador nesta cidade a São
Bento e daí vai correndo para o rio Piagui outra
meia légua e do fim dela vai correndo pelo rio abai-
xo com outra meia légua que yem a fazer a di
meia légua em quadra a qual êle vendedor houve
por título de compra de Antônio de Andrade Ca-
minha e de sua mulher Ana de Abreu moradores
na mesma Capitania como logo mostrou por uma es-
critura pública feita na dita Capitania de Sergipe
de El-Rei na nota do tabelião Estevão Peres em
nove de Setembro do ano passado de seiscentos e
vinte e dois, a qual entregou ao fazer desta e que
êle como maior que disse ser de vinte e cinco anos
de idade vendia e de feito vendeu deste dia para todo
sempre a dita meia légua de terra ao colégio de
Jesus desta dita cidade da Bahia e religiosos dele
em preço de sessenta mil réis que confessou ter re-
cebido em dinheiro de contado da mão do procura-
dor do dito colégio padres dele, a qual quantia de
sessenta mil réis preço desta venda deu logo ao dito
colégio por quite e livre de hoje para sempre e

prometeu que nunca mais lhe seriam pedidos e no
dito preço pago na dita forma disse que havia por
trespassado no dito colégio o domínio e posse da

dita meia légua de terra e todos os seus pastos,
matos e águas e com todas as suas serventias e lo-

gradouros para que tudo o dito colégio haja e lo-

gre mansa e pacificamente por bem deste instru-
mento e lhe cede e houve por cedidas e trespassa-
das todas as auções reais e pessoais ativas e pas-
sivas que razão da dita terra lhe competiam e lhes
dá poder para que por esta escritura sem mais ou-
tra autoridade de justiça tomem posse digo tomem
e possam tomar a posse real e autuai da dita terra
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e em si a reter e continuar para sempre e quer a
tomem quer não e a houve desde logo por dada e
trespassada pela cláusula constituti e entrega do
dito título que fez ao dito Reverendo Padre Provin-
ciai desta Província Domingos Coelho e se obriga e de
feito obrigou a lhe fazer a dita meia légua de terra
sempre boa, livre e de paz e a se dar por autor e de-
fensor a sua própria custa e em todas as dúvidas e

demandas que por razão da dita terra se lhe moverem
sob pena de pagar ao dito colégio todas as perdas e
danos que do contrário receberem e prometeu e se
obrigou de em tempo algum não vir por si nem por
outrem contra o efeito desta venda e quitação e vindo
com qualquer dúvida de qualquer qualidade que seja
quer lhe contente quer não. seja ouvido em juizo
nem fora dele sem primeiro depositar na mão do
dito procurador do dito colégio os ditos sessenta mil
réis preço desta venda e outra tanta quantia em
nome de pena para o hospital desta cidade o que
tudo o procurador do dito colégio poderá receber
sem fiança nem obrigação outra e enquanto não
fizer o dito depósito lhe será denegado toda a au-
diência e remédio de direito a qual cláusula deposi-
tária eu tabelião pus nesta escritura a pedimento
das partes e por mo pedirem e requererem ante as
mesmas testemunhas abaixo assinadas dizendo que
debaixo dela se desaforou do juiz do seu foro e de
todas as leis, liberdades que por si alegar possa por-
que de nada quer usar senãp que esta escritura se
cumpra e tenha efeito e sobre o cumprimento dela
se obriga a responder ante o Ouvidor Geral desta
Relação e sendo a tudo presente o Reverendo Pa-
dre Domingos Coelho Provincial desta Provincia por
êle foi dito que tudo aceitava em nome do dito co-
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légio e eu tabelião como pessoa pública estipulante
e aceitante a estipulei e a aceitei em nome dos au-
sentes a que tocar possa e dele mandaram ser feito
esta escritura que se obrigaram ter e manter sob
obrigação de suas pessoas e bens que a êle obriga-
ram e que desta nota passa-se a eles padres os trás-
lados que por cada um deles me fossem pedidos e

assim o outorgaram estando presentes por testemu-
nhas Lourenço Alvares, Manuel Botelho, Jacome Ro-
drigues Vieira, residentes nesta dita cidade que to-
dos assinaram com os outorgantes e eu Pascoal Tei-

xeira tabelião o escrevi. Domingos de Medeiros. Do-

mingos Coelho. Lourenço Alvares. Jacome Rodri-

gues Vieira. Manuel Botelho. O qual instrumento
de escritura de venda eu Pascoal Teixeira tabelião
do público judicial e notas nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seus termos fiz trasla-

dar do livro de notas donde a tornei a que me re-

porto subscrevi e assinei de meu público sinal se-

guinte. Estava o Sinal Público. O qual traslado da

dita petição e mais documentos eu José de Brito

Freire Tabelião Público do Judicial e Notas nesta

cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos e seu

termo aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio
livro do Tombo a que me reporto com o qual e com

o oficial comigo abaixo assinado este conferi con-

certei, subscrevi e assinei de meus sinais publico c

razo seguintes, na Bahà aos vinte e dois de Janei-

ro de mil setecentos e quarenta e cinco anos. Por

mim tabelião. Em testemunha de verdade. José

de Brito Freire. E comigo Inquiridor. Antônio de

Souza Velho.
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Escritura de venda de duas sortes de
terra no rio de São Francisco uma delas
junto onde chamam Urubu outra mais no
sertão onde chamam Jaguaripe vendeu-as
Pedro de Abreu de Lima ao colégio.

H

Saibam quantos este instrumento de escritura
de venda e obrigação quitação ou como melhor em
direito haja lugar virem que no ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e
quarenta e nove anos aos seis dias do mês de De-
zembro do dito ano nesta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos no colégio dos Padres da Com-
panhia de Josús na Casa da Livraria deles oude eu
tabelião ao diante nomeado fui e aí pareceram pre-
sentes e outorgantes de uma parte como vendedor
Pedro de Abreu de Lima morador nesta cidade, e
da outra parte como procurador o Reverendo Padre
José da Costa Reitor do dito Colégio pessoas de
mim tabelião reconhecidas, e logo pelo dito vende-
dor Pedro de Abreu de Lima foi dito em minha pre-
sença, e das testemunhas ao diante nomeadas que
entre os mais bens de raiz que tinha, e possuía por
via de doação, e dote que lhe fizera Dona Guimar
de Mello sua sogra Dona viúva que ficou de.Antô-
uio Cardoso de Barros de Lima bem assim era co-
mo é uma sorte de terra sita junto ao rio de São
Francisco que é légua e meia da barra do Poxim
até o porto de João Ferreira, e para o sertão todo
o que houver conforme a sesmaria, e que desta dita
data vendia, e de feito logo vendeu deste dia para
todo sempre ao dito Reverendo Padre Reitor para êle
e Religiosos do dito Colégio uma sorte da dita data
de terra que começa de um cajueiro que está em
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um alto chamado o sítio do Bacalhão, e do dito ca-
jueiro correndo o rumo a barra do rio das Tabocas
que entra em uma lagoa chamada Boaçucuipe cor-
rendo pela dita ribeira das Tabocas até o seu nas-
cimento e daí irá correndo o rumo de Leste Oeste até
chegar ao regato que chamam da Cruz, e pelo dito
regato acima até entestar com as terras da dita
Dona Guimar de Mello, e tornando ao dito cujueiro
irá correndo dele ao rumo de onoroeste até o ou-
teiro fronteiro que faz águas vertentes para o dito
cujueiro, e do dito outeiro correrá o rumo a su-
doeste até entestar com as terras de Dona Guimar
de Mello, e que este pedaço de terra assim confron-
tado será pouco mais, ou menos de comprido qua-
tro léguas, e de largo em parte légua e meia, e em
outras partes mais, e em outras menos, e que ou-
trossim vendia, e de feito vendeu ao dito compra-
dor outra sorte de terra chamada Jaguaripe a qual
correrá da barra do dito rio Jaguaripe para a banda
do mar correndo ao redor do rio de São Francisco
rumo direito meia légua, e da barra para cima toda
a terra que houver até entestar com a Serra da Ta-
banga onde chegar a sesmaria, e para o sertão toda
a terra que houver até entestar com as terras de
Dona Guimar de Mello e que estas duas sortes de
terra acima, e atrás declaradas vendia ao dito com-

prador, e seu Colégio livres, e isentas de foro nem

pensão alguma com todas suas entradas, e saídas,
logradouros, possessões, com todas as águas, e ma-
tos, e o mais que nelas se acharem, e com todas
suas ações passivas, e ativas, presenteiras, e futuras,
reais, e pessoais, e com todo o direito que lhe com-
pete, e pode competir tudo em preço, e quantia de
nove mil duzentos e cinqüenta cruzados pagos em
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dinheiro de contado na forma seguinte, a saber: qua-
tro mil duzentos e cinqüenta cruzados logo ao fa-

zer desta escritura e o vendedor recebeu da mão do

comprador em dinheiro de contado nove mil duzen-
tos e cinqüenta cruzados pagos em dinheiro de con-
tado que o mesmo vendedor confessou ter recebido da
mão do mesmo comprador, e deles lhe deu logo pura,
e geral quitação deste dia para todo sempre para lhe

não serem mais pedidos, nem demandados em tempo

algum por si nem por outrem e os cinco mil crubados
cpie faltam para o preço destas vendas pagará o

comprador da feitoria desta escritura a um ano pri-
meiro seguinte dois mil, e quinhentos cruzados, e

do dito ano a seis meses primeiros seguintes outros
dois mil cruzados, digo dois mil e quinhentos cruzados

tudo em dinheiro de contado com o que se perfaz aos

ditos nove mil cruzados, digo aos ditos nove mil

e duzentos e cinqüenta cruzados preço das ditas duas
sortes de terra tem e pode ter, e tudo cedeu e

satisfeito do preço e valor delas, e logo tirou,^ e

demitiu, e renunciou de si toda aução pertençao,
. posse, domínio útil, e senhorio que nas ditas duas

sortes de terra tem e poder ter, e tudo cedeu e

trespassou no comprador, e mais religiosos do dito

Colégio para que as hajam, e logrem como eousa
sua própria que fica sendo por virtude desta venda

pela qual lhe deu logo poder, e lugar para que por

esta escritura somente sem mais autoridade de jus-
tiça possa tomar posse real, corporal, cível, e na-

tural em si, e reter, e continuar para sempre, e quer
a tome quer não lha houve logo por dada, e nele, e

mais Religiosos incorporada dizendo mais se obri-

gava e de feito obrigou fazer esta venda boa, livre,
e desembargada de toda a dúvida ou demanda que
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se lhe mova, e a, tudo se dar por autor, e defensor
a sua própia custa de lha pôr livre, e desembarga-
da para dela poder usar mansa e pacificamente sob
pena que o não fazendo assim sucedendo o contra-
rio tornará o comprador os preços destas vendas em
dinheiro de contado, e pagará as perdas, e danos que
por esta causa receberem para o que obrigou sua

pessoa e bens havidos e por haver e pelo dito Re-

verendo o dito Padre Reitor foi dito que aceitava
esta venda e quitação na forma sobredita e se obri-

gava como de feito se obrigou pagar ao dito ven-
dedor os ditos cinco mil cruzados na forma e tem-
pos atrás declarados em dinheiro de contado sem
vir com dúvidas, nem embargos alguns, aos tem-

pos dos pagamentos para o que obrigou os bens do
dito Colégio havidos, e por haver, assim o disseram,
e outorgaram, pediram, e aceitaram cada um na

parte que lhe toca, e se obrigaram a cumprir, e guar-
dar o conteúdo nesta escritura sem dúvidas, nem

embargos alguns que a ela ponham, e que querendo
vir com alguma dúvida, ou embargos de qualquer
matéria, e substância que sejam não serão ouvidos ,
em juizo nem fora dele sem primeiro depositar na

mão da parte obediente o preço destas vendas, em

dinheiro de contado à parte obediente ou de seus

procuradores que poderão receber sem fiança nem

obrigação alguma que para isso se hão por abona-

dos um ao outro enquanto não fizerem o dito de-

pósito lhe será denegada toda aução, e remédio ae

direito que por si alegar possam, esta cláusula de-

positária ptus eu tabelião nesta escritura a pedi-
mento destas partes por me requererem a pusesse
ante as mesmas testemunhas a qual traz seu lugar

em todas as instâncias, e na apelação, e agravo, e
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na execução, e passará aos herdeiros e sucessores,
à cumprimento da dita obrigação suas pessoas, c
bens como fica dito, e que desta nota se lhes passe
os traslados necessários, e assinaram sendo teste-
munhas Manoel Falcão. Francisco Serrão. Francis-
co Rodrigues Galego, e Domingos da Silva que to-
dos assinaram: e eu Antônio de Brito Corrêa ta-
belião que escrevi. Pedro de Abreu de Lima. José
da Costa. Francisco Serrão. Francisco Rodrigues
Galego. Domingos da Silva. Manoel Falcão de Quei-
roz. O qual instrumento de escritura eu Antônio
de Brito Corrêa tabelião do público e judicial, e
notas nesta cidade do Salvador, e seus termos por
Sua Majestade fiz trasladar de meu Livro de Notas
onde o tomei, subscrevi, e assinei do meu público
sinal seguinte. Estava o sinal público. O qual trás-
lado da dita petição e mais documentos eu José de
Brito Freire Tabelião Público do Judicial e notas
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
e seu termo aqui fiz trasladar do próprio Livro do
Tombo a que me reporto de donde com o qual e
com o oficial comigo abaixo assinado este conferi,
subscrevi e concertei e assinei de meus sinais pú-
blico e razo seguintes na Bahia aos vinte e três
dias do mês de Janeiro de mil setecentos e quaren-
ta e cinco anos. Por mim tabelião. Em testemu-
nho de verdade. José de Brito Freire. Comigo In-
quiridor. Antônio de Souza Velho.

Posse da terra que fica atrás da sorte
de Jaguaripe.

Saibam quantos este público instrumento de
posse virem como no ano do nascimento de Nosso So
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nhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e cinqüenta
anos aos dezoito dias do mês de Novembro em Ja-
guaripè limite do rio de São Francisco termo da ci-
dade de São Cristóvão donde eu tabelião fui a re-
querimento dos Padres da Companhia de Jesus es-
tando aí me requereu o dito Padre André Barbosa
apresentando-me uma escritura de venda das ditas
terras, e logo foi dito perante mim que vista a es-
critura e serem as terras suas e pertencerem-lhe
as terras como Procurador bastante me requeria lhe
desse posse autuai, real, e corporal o que visto por
mim" seu requerimento tomei ao dito Padre André
Barbosa pela mão, e passei pelas ditas terras me-
tendo-lhe na dita mão servas, e terra, e uma foice
com que roçou e esgalhou árvores e uma enxada com
que cavou e por onde não pode ir lhe amostrei dan-
do no dito tempo três pregões com voz alta, e dis-
tinta, e bem declarada se havia alguma pessoa, ou
pessoas que pusessem dúvida, ou embargos à dita
posse, e por não haver ninguém que a contradis-
sesse, houve ao dito Padre André Barbosa por en-
vestido nela mansa e pacificamente de hoje para
todo sempre tanto quanto em direito posso, e devo
fazer para que a gozem e possuam como sua que
já é, de que fiz este instrumento estando a todo
por testemunhas que presentes estavam Francisco
Rodrigues procurador do vendedor Pedro de Abreu
de Lima, e assim mais Francisco Rodrigues de
Crasto que com o dito Padre André Barbosa assi-
naram, e comigo tabelião Bernardo Pereira que o
escrevi, e em fé e testemunho da verdade, e me
assinei de meu público sinal seguinte. Francisco Ro-
drigues Galego. Francisco de Crasto. André Bar-
bosa. Estava o sinal público. O qual trasladei da
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dita posse. José de Brito Tabelião Público do judi-
ciai e notas nesta cidade do Salvador Bahia de To-

dos os Santos e seu termo aqui fiz trasladar do

próprio livro do Tombo a que me reporto bem e

fielmente com o qual e com o oficial comigo abaixo

assinado este conferi, concertei e subscrevi e assi-

nei de meus sinais público e razo seguintes. Bahia
23 de Janeiro de 1745. Por mim tabelião. Em tes-

temunho de verdade. José de Brito Freire. Comi-

go Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Posse da terra que fica atrás em

Urubu.

Saibam quantos este público instrumento de

posse virem como no ano do nascimento de Nosso

Senhor Jesus Cristo de mil seiscentos e cinqüenta

anos aos dezoito dias do mês de Novembro em o

rio de São Francisco termo da cidade de Sergipe

de El-Rei onde eu tabelião fui a requerimento dos

Padres da Companhia de Jesus por seu Procurador
o Padre André Barbosa estando aí me requereu o

dito Padre André Barbosa apresentan^o-me uma es-

critura de venda das ditas terras, e logo foi dito

perante mim que visto a escritura que apresentava,

e serem as terras suas, e pertencerem-lhe a ele as

terras sobreditas, como procurador bastante que e

dos ditos Padres da Companhia de Jesus me reque-

ria lhe desse posse autuai, real, e corporal o que visto

por mim seu requerimento tomei ao dito Padre An-

dré Barbosa pela mão, e passeei pelas ditas terras

metendo-lhe na dita mão ervas, e terra e uma foice,

com que roçou e esgalhou árvores, e uma enxada

com que cavou, e por onde não pode ir lhe amostrei
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dando no dito tempo três pregões com voz alta, e
distinta, e bem declarada se havia alguma pessoa.
ou pessoas que pusessem dúvida ou embargos à
dita posse, e por não haver ninguém que a con-
tradissesse houve o dito Padre André Barbosa por
investido nela mansa e pacificamente de hoje para
todo sempre tanto quanto em direito posso, e devo
fazer para que a gozem, e possuam como sua que
já é de que fiz este instrumento, e cozi uma folha
de papel pegado à escritura por não caber este ins-
trumento nas costas da escritura. Sendo a todo por
testemunhas que presentes estavam Francisco Ro-
drigues Galego e Francisco Rodrigues de Crasto que
com o dito Padre e André Barbosa assinaram, e co-
migo tabelião Rernardo Pereira que o escrevi, e em fé
e testemunho de verdade me assinei de meu público
sinal seguinte. Francisco Rodrigues Galego. Fran-
cisco Rodrigues de Crasto. André Barbosa. Estava
o sinal Público. O qual traslado da dita posse eu
José de Brito Freire Tabelião público do judicial e
notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos e seu termo aqui fiz trasladar bem e fiel-
mente do próprio Livro do Tombo a que me reporto,
com o qual e com o oficial comigo abaixo assinado
este conferi, concertei, subscrevi e assinei de meus
sinais público e razo seguintes. Bahia vinte e qua-
tro aos dias do mês de Janeiro de mil setecentos e

quarenta e cinco anos. Por mim tabelião. Em tes-
temunho de verdade. José de Brito Freire. Comigo
Inquiridor. Antônio de Souza Velho.
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Certidão do escrivão de certo rumo da
escritura de venda que se achou falsificada
no traslado do vendedor.

Francisco do Couto Barreto tabelião público do
judicial e notas por Sua Majestade nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e seus termos
no ofício de que é proprietário Antônio de Brito
Correia. Certifico que a mim me foi apresentado por
um Procurador do Colégio de Jesus desta cidade o
traslado de uma escritura de venda que fez Pedro
de Abreu de Lima do dito Colégio de duas sortes
de terras sitas na Capitania de Sergipe de El-Rei
de junto ao rio de São Francisco confrontadas na
dita escritura a qual foi outorgada aos seis dias do
mês de Dezembro de mil e seiscentos, e quarenta e
nove, e a conferi toda com o Livro de Notas donde
a tomou o dito proprietário e está o dito traslado
conforme com a própria nota principalmente nas pa-
lavras que estão na volta da primeira, meia folha
onde pus uma risca, e uma cruz à margem que di-
zem: o rumo de Lessueste até chegar ao regato que
chamam da Cruz: e assim certifico passar na ver-
dade esse outro traslado se passou em contrário é
contra o que está escrito na dita nota, e se lhe
não deve dar fé em certeza de que passei a presente
por mim feita, e assinada na Bahia em quatorze dias
do mês de Novembro de mil e seiscentos e cinquen-
ta e um anos. Francisco do.Couto Barreto. O qual
traslado da dita certidão eu José de Brito Freire
Tabelião Público do judicial de notas nesta cidade
cio Salvador Bahia de Todos os Santos e seu termo
aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio Livro
do Tombo a que me reporto com o qual e com o ofí-
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ciai comigo abaixo assinado este conferi,, concertei,
subscrevi e assinei de meus sinais público e razo
seguintes. Na Bahia aos vinte e quatro dias do
mês de Janeiro de mil seiscentos e quarenta e cinco
anos. Por mim Tabelião. Em testemunho de ver-
dade. José de Brito Freire. Comigo Inquiridor. An-
tônio de Souza Velho.

Doação que fez Dona Guimar de
Melo a Pedro de Abreu de Lima da terra
cuja parte vendeu ao Colégio pela escri-
tura atrás.

Saibam quantos este instrumento com o teor
de uma doação virem que no ano do nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e

quarenta e cinco anos aos vinte e oito dias do mês
de Setembro do dito ano nesta cidade do Salvador
e pousadas de mim tabelião pareceu Pedro de Abreu
de Lima morador nesta cidade pessoa de mim ta-
belião reconhecida é por êle me foi dito, digo apre-
sentado uma doação da Letra, e Sinal de Dona Gui-
mar de Melo requerendo-me a lançasse nesta nota
para a ter segura e se lhe passarem os traslados ne-
cessários em pública forma por bem de que eu ta-
belião a seu requerimento a lancei aqui a dita doa-
ção, e o traslado dela é o seguinte. Por esta por
mim feita, e assinada digo eu Dona Guimar de Melo
viúva que fui de Antônio Cardoso de Barros de
Lima que eu dou a meu genro Pedro de Abreu de
Lima légua e meia de terra das que tenho no rio
de São Francisco começando da barra do Poxim pela
terra dentro até onde chegar e daí para o sertão
conforme a sesmaria que tenho e lhe dou todas as
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pretenções que à dita terra pertencer assim gados,
como terras tudo o mais, a qual doação é em satis-

facão, e parte do que pertencia por morte de minha

filha Dona Mariana de Melo sua mulher como her-

deira de seu pai Antônio Cardoso meu marido de

cujos bens fiquei em posse e cabeça de casal na

qual estou até o presente sem haver feito partilhas
de sua herança, e por esse sem mais outro título

poderá Pedro de Abreu de Lima tomar por si, ou

seus procuradores digo o dito Pedro de Abreu de
Lima tomar posse por si, ou por seus procuradores,
e desfrutar e fazer delas o que quiser como cousa

sua, e por este me obrigo a sempre lhe fazer boa,

e de paz, e ao cumprimento deste escrito obrigo a

minha pessoa, e bens e sendo caso que o seu qui-
nhão não chegue ao valor da dita data do que mai9

valor lhe faço pura e irrevogável doação entre vivos

e valedora, e por asssim ser contente e o fazer de

minha Letra digo livre vontade lhe dei este por mim

feito, e assinado: Hoje vinte de Novembro de seis-

centos e quarenta e dois anos. Dona Guimar de

Mello. Declaro que esta data começará da Barra do

Poxim rumo direito pela terra dentro até donde

chegar. Dona Guimar de Melo. Reconheço a letra

e sinal da doação atrás ser tudo da Letra, e Sinai

de Dona Guimar de Melo, pela ver escrever e por
tal a reconheço, eu Antônio de Brito Corrêa tabehao

do público judicial e notas nesta cidade do Salva-

dor e seus termos por Sua Majestade que este re-

conhecimento fiz, e assinei âe meu público sinal se-

guinte. Na Bahia em doze dias do mês de Setern-

bro de mil seiscentos, e quarenta, e cinco anos. Se-

gundo se continha na dita doação e certidão de re-

conhecimento a que me reporto que aqui trasladei,
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bem e fielmente, e concertei com o oficial abaixo as-
sinado e a própria tornei a Pedro de Abreu de Lima
a que me reporto que assinou de como recebeu: eu
Antônio de Brito Corrêa tabelião que o escrevi. Con-
eertado por mim tabelião Antônio de Brito Corrêa,
e comigo tabelião Matias Cardoso. Pedro de Abreu
de Lima. O qual instrumento de doação eu Antônio
de Brito Corrêa tabelião do público judicial e notas
nesta cidade do Salvador e seus termos por Sua
Majestade fiz trasladar do meu Livro de notas onde
a lancei, subscrevi, e assinei de meu público sinal
seguinte. Estava o sinal público. O qual traslado
da dita doação eu José de Brito Freire Tabelião do
judicial e notas nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos e seu termo aqui fiz trasladar do
próprio Livro do Tombo a que me reporto bem e
fielmente com o qual e com o oficial comigo abai-
xo assinado este conferi, concertei, subscrevi e as-
sinei de meus sinais público e razo seguintes, na
Bahia vinte e cinco dias do mês de Janeiro de mil
setecentos e quarenta e cinco anos. Por mim tabe-
Hão. Em testemunho de verdade. José de Brito
Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Venda que fez o colégio de umas casas
a Helena Borges onde agora está começado
o Seminário as quais casas houve o colégio
dos oficiais de El-Rei em pagamento de seu
dote real.

Saibam quantos este público instrumento de

carta de venda e trespassação deste dia para todo
sempre virem que no ano do nascimento de. Nosso
Senhor Jesus Cristo de mil e quinhentos, oitenta e
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um anos aos doze dias do mês de Agosto do dito
ano nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos parte do Brasil dentro do colégio digo do
Convento do Colégio da Companhia de Jesus da ban-
da de dentro estando aí o Reverendo Padre Grego-
rio Serrão Reitor do dito Colégio pelo qual foi dito
perante mim tabelião, e testemunhas ao diante no-
meadas que o dito colégio tinha e possuía umas mo-
radas de casas que estão nesta cidade na rua de
Paula Serrão vindo da Sé as quais casas lhe foram
dadas ao dito colégio em pagamento da renda que
El-Rei Nosso Senhor tem dada e aplicada de sua
Fazenda ao dito colégio que ora êle em nome do dito
colégio dava vendia trespassava as ditas casas a He-
lena Borges Dona viúva moradora nesta cidade e isto
por preço e quantia de noventa mil réis em di-
nheiro de contado da moeda ora corrente neste
reino os quais noventa mil réis ela dita Helena Bor-
ges lhe tem pago, entregue e satisfeito ao dito co-
légio em dinheiro de contado que entregou e por
algumas dívidas que pagou pelo dito colégio que es-
tava devendo às partes as quais casas de taipa de
pilão cobertas de telha e uma casa grande dianteira
e um repartimento de taboado pelo meio com seu
quintal e partem de uma parte com casas de Antô-
nio Rodrigues Vaqueiro e da outra com casas que
ficaram de Gaspar Luiz e de sua mulher Maria Ra-
bela e da outra com rua pública e da banda do
mar parte com o caminho que vai para a fonte do
Pereira e com outras confrontações e demarcações
com que de direito deva de partir e demarcar as

quais casas lhe trespassa assim e da maneira que
foram dadas em pagamento ao dito convento e ven-
da pela dita quantia para ela dita Helena Borges
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e para todos seus herdeiros e sucessores deste dia
para todo sempre pela dita quantia e por já a ter
paga e dela estarem satisfeitos e entregues dava
à dita Helena Borges, em seu nome e do dito con-
vento, por quite e livre da dita quantia deste dia
para todo sempre e prometeu e se obrigou de lhe
fazer as ditas casas dela compradora sempre boas
e de paz de toda a pessoa ou pessoas que lhe a ela
alguma dúvida ou embargo queiram pôr de se dar
o dito colégio por autor e defensor em todas as
custas e despesas e danos que por êle ela compra-
dora fizer e receber; a qual das ditas casas e per-
tenças delas poderá fazer como de cousas suas pró-
prias que de hoje em diante é e será para todo
sempre disse que obrigava como de feito logo obri-
gou os bens e rendas do dito colégio e em testemu-
nho de verdade as outorgou e delas mandou ser feito
este instrumento de carta de venda e trespassação
deste dia para todo sempre o qual eu tabelião como
pessoa pública estipulante e aceitante, aceitei, e
estipulei como pessoa pública estipulante e aceitante
em nome da dita compradora este ausente, teste-
munhas que foram presentes Antônio Pires carpin-
teiro que trabalha no dito colégio e eu Domingos
de Oliveira o escrevi. E logo o dito Reverendo Pa-

dre entregou a ela compradora o título que tinha
da dita casa e eu Domingos de Oliveira tabelião do

público e judicial por El-Rei Nosso Senhor nesta ei-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos e seu
termo que este instrumento de carta de venda e
trespassação em minha nota tomei e dela fiz tirar
bem e fielmente e com a nota o concertei e sub-
screví e assinei de meu público sinal que tal é digo
acima testemunhas que foram presentes Antônio Pi-
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res Carpinteiro morador nesta cidade e Manuel Fer-
aandes carpinteiro que trabalha no-dito colégio. Es-
tava o Sinal Público. O qual traslado da dita venda
eu José de Brito Freire Tabelião Público do Judicial
e Notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos
os Santos e seu Termo aqui trasladei bem e fiel-
mente do próprio livro do tombo a que me reporto
com o qual e com o oficial comigo abaixo assinado
este conferi, concertei subscrevi e assinei de meus
sinais público e razo seguintes. Na Bahia aos vinte
e cinco dias do mês de Janeiro de mil setecentos e
quarenta e cinco anos. Por mim tabelião. Em tes-
temunho de verdade. José de Brito Freire, Comigo
Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Posse que das casas atrás tomou He-
lena Borges.

/

Saibam quantos este instrumento de posse vi-
rem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Je-

sús Cristo de mil e quinhentos e oitenta e um anos
aos vinte e três dias do mês de Agosto do dito ano
nesta cidade do Salvador nas casas conteúdas na car-
ta de venda acima e trás escrita onde eu tabelião
ao diante nomeado a requerimento de Helena Borges
compradora, conteúda na dita carta fui e perante as
testemunhas ao diante nomeadas lhe dei posse das
ditas casas entrando a dita Helena Borges nelas e
tapando e abrindo as portas das ditas casas, lançan-
do mão aos fechos das portas da rua e andando
pela casa e passeando por ela por mandado de mim
tabelião lhe dei e houve por dada a posse dela real
e autuai pacificamente sem contradição de pessoa
alguma e ela houve por tomada a dita posse e se
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houve por empossada dela, testemunhas que foram
presentes Francisco Madeira inquiridor e escrivão da
Almotaçaria desta cidade Antônio Lopes Penela que
assinou por Helena Borges e João Gomes Seminário
todos moradores nesta cidade e eu Domingos de Oli-
veira morador digo tabelião do público judicial e
notas por El-Rei Nosso Senhor nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos e seu termo que
este instrumento de posse fiz e assinei de meu pú-
blico sinal que tal é. João Gomes. Francisco Madei-
ra. Antônio Lopes. Estava o Sinal Público. O qual
traslado da dita posse eu José de Brito Freire tabe-
Hão público do Judicial e Notas nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e seu termo a
fiz trasladar bem e fielmente do próprio livro do
Tombo a que me reporto com o qual e com o oficial
comigo abaixo assinado este conferi, concertei, sub-
screví e assinei de meus sinais público e razo se-
guintes. Na Bahia aos vinte e seis dias do mês de

Janeiro de mil e setecentos e quarenta e cinco anos;

Por mim Tabelião. Em testemunho de verdade. José
de Brito Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de

Souza Velho.

Posse que outra vez tomou o colégio

das ditas casas por morte de Helena Borges

da qual as herdou o Padre Domingos Mon-

teiro seu filho e as doou ao colégio.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cris-

to de mil e seiscentos anos aos vinte dias do mês de

Dezembro do dito ano nesta cidade do Salvador eu

tabelião a requerimento do Padre Francisco de Le-

mos da Companhia de Jesus e Procurador do co-
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légio da Companhia desta cidade fui junto à Sé onde
estão umas casas que ficaram de Helena Borges de-
funta mãe de Domingos Monteiro que ora está re-
colhido no dito colégio e sendo nas ditas casas e as-
sento delas donde ora pousa Agostinho Monteiro
Padre de ordens de Epístola o dito padre Francisco
de Lemos me requereu que como Procurador do dito
colégio e em nome dele e do dito Domingos Mon-
teiro lhe desse posse das ditas casas e assento por-
quanto pertencia e era do dito Domingos Monteiro
legítimo herdeiro da dita Helena Borges sua mãe
como constava do testamento o qual me apresen-
tou e pelo que dele me constou eu tabelião tomei
pela mão ao dito Padre Francisco de Lemos e an-

damos pelas ditas casas e fomos ao quintal delas
abrindo e fechando êle por si as portas das ditas
casas e fomos ao quintal tomei ervas terra e pondo
a mão nas telhas do telhado da varanda e por esta
maneira lhe dei e houve por dada a posse das ditas
casas e assento delas tudo assim como está e a dita
Helena Borges as possuía e logo pelo dito Agos-
tinho Monteiro lhe foi entregue a chave da porta
da rua a qual da sua mão a tornou a entregar ao
dito Agostinho Monteiro que de presente estava a

qual posse lhe dei em nome do dito colégio e do
dito Domingos Monteiro corporal autuai, sem con-
tradição de pessoa alguma pacificamente e o dito

padre a houve por tomada e aceitou em nome do
dito colégio e como procurador bastante dele por êle
e em nome do dito Domingos Monteiro estando a
isto por testemunhas João Rodrigues que foi escri-
vão do juizo eclesiástico e Fernam Gomes alfaiate,
deve guarde dalcunha. E eu Domingos de Oliveira
tabelião que o escrevi e assinaram aqui Fernão Go-
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mes. João Rodrigues. Francisco de Lemos. Estava
o Sinal Público. No qual traslado da dita Posse eu
José de Brito Freire Tabelião Público do Judicial e
Notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos e seu termo aqui fiz trasladar bem e fiel-
mente do próprio livro do Tombo a que me reporto
com o qual e com o oficial comigo abaixo assinado
este conferi, concertei, subscrevi e assinei de meus
Sinais Público e razo seguintes. Na Bahia aos dias
do mês de Janeiro de mil setecentos e quarenta e
cinco anos. Por mim Tabelião. Em testemunho da
verdade. José de Brito Freire. Comigo Inquiridor.
Antônio de Souza Velho.

Obrigação que fez Leonel Mendes de
não prejudicar ao telhado da dita casa atrás
do colégio com as águas de outra sua que
levantou junto dele.

Por este confesso eu Leonel Mendes Pinto
que é verdade que o Senhor Padre Reitor do cole-
gio da Companhia de Jesus desta cidade da Bahia
me deu licença para eu levantar as minhas casas com
tacanica sobre as em que vive Antônio Gomes es-
erivão do eclesiástico que são do dito colégio e eu
me obrigo quando por causa da água que sobre o
seu telhado cair lhe vier algum dano de lhe pagar
mandando-lhas remediar de todo o necessário que
por causa da dita caída da água lhe vier, em fé do
qual assinei este em vinte e seis de Julho de mil
e seiscentos. Leonel Mendes Pinto. O qual traslado
da dita obrigação eu José de Brito Freire Tabelião
Público do Judicial e notas nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seu termo aqui fiz trás-
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ladar bem e fielmente do próprio livro do Tombo a

que me reporto com o qual e com o oficial comigo
abaixo assinado este conferi, concertei, subscrevi e
assinei de meus sinais público e razo seguintes, na
Bahia aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de
mil setecentos e quarenta e cinco anos. Por mim ta-
belião. Em testemunho de verdade. José de Brito
Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Outra obrigação de Leonel Mendes
Pinto para não devassar com janela ou fres-
ta eirado do colégio e Noviciado Velho e

para ter sempre tapada a varanda daquela

parte.

Saibam quantos este instrumento de obrigação
virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil e seiseentos e seis anos aos

quatorze dias do mês de Julho do dito ano nesta ei-
dade do Salvador da Bahia de Todos os Santos ter-
ras do Brasil nas casas da morada de Leonel Men-
des Pinto morador nesta dita cidade na rua da Sé
dela pareceu a este presente e outorgante o dito
Leonel Mendes Pinto e tão assim sua mulher Ca-
tarina de Fontes pelos quais ambos juntos mando
e mulher e cada um deles por si in solidum foi dito
em presença de mim tabelião ao diante nomeado e
testemunhas ao diante escritas que eles tinham e

possuíam umas casas sobradadas em que viviam,
que partem de uma parte com casas do seminário e
da outra banda com casas do colégio nas quais casas
tinham feito umas casas detrás para a banda do
mar com suas varandas e porquanto das ditas casas
e varanda se ficavam devassando o eirado do dito
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colégio e seus religiosos e casa da aprovação e no-
viciado eram contentes e se obrigavam com efeito
obrigaram por bem deste instrumento de nunca em
nenhum tempo por si nem por seus herdeiros e su-
cessores abrirem janela nem fresta para a parte do
dito colégio antes se obrigaram a ter a dita varan-
da sempre tapada da dita parte e de lançarem pela
dita banda um pano de taboado para fora da dita va-
randa em quantidade que seja bastante para que
de nenhuma parte da dita varanda se possa devas-
sar parte do dito colégio e sua cerca do noviciado e
a dita obrigação constituo nas ditas casas para en-
cargo real que sempre ficará nelas e nos possuído-
res delas por qualquer título que seja obrigando a
isso as mesmas casas por expressa e especial hipo-
teca uma da dita obrigação e sendo presente o Pa-
dre Manuel Nunes Procurador do dito colégio e em
fé e testemunho de verdade assim o outorgaram e
dele mandaram ser feito neste instrumento de obri-
gação que se obrigaram a cumprir sob obrigação de
seus bens e assim o outorgaram sendo testemunhas
o licenciado Jorge Lopes da Costa e Jerônimo de
Chaves mercador nesta cidade e o dito Leonel Men-
des Pinto assinou e pela dita Catarina de Fontes

não saber escrever rogou ao dito Jerônimo de Chaves

que por ela assinasse o qual a seu rogo assinou
como testemunha sendo outrossim testemunha Ma-
nuel Pereira criado dos ditos padres, e eu tabelião
dou fé conhecer ao dito Leonel Mendes ser o pró-
prio que presente estava e todos assinaram e eu
João de Freitas tabelião o escrevi com o riscado

que dizia: varanda concertado o eirado o que fia

por verdade sobredito o escrevi. Assino a rogo da
dita Catarina de Fontes e como testemunha Je-
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rônimo de Chaves. Leonel Mendes Pinto. Jorge Lo-

pes da Costa. Manuel Pereira. Manuel Nunes. O
qual instrumento de obrigação eu João de Freitas
tabelião do público judicial e notas nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e seus termos
das partes do Brasil por Sua Majestade em meu
livro de notas tomei e delas o fiz trasladar bem e
fielmente e tudo vai na verdade sem cousa que dú-
vida faça com o qual o concertei, subscrevi e assi-
nei de meu público sinal que tal é. Estava o Sinal
Público. O qual traslado da dita obrigação eu José
de Brito Freire Tabelião Público do Judicial e Notas
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
e seu termo aqui fiz trasladar bem e fielmente do
próprio livro do Tombo a que me reporto com o

qual e com o oficial comigo abaixo assinado este con-
feri, concertei, subscrevi e assinei de meus sinais
Público e Razo seguintes. Bahia vinte e um de Ja-
neiro de 1745. Por mim Tabelião. Em testemunho
de verdade. José de Brito Freire. Comigo Inqui-
ridor. Antônio de Souza Velho.

Troca de umas casas do Colégio por
outras que lhe largou Henrique Muniz
Teles.

Saibam quantos este público instrumento de
contrato e troca e obrigação virem que no ano do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e
seiscentos e sete anos aos dezessete dias do mês de
Abril do dito ano nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos terras do Brasil dentro no Colégio
de Jesus da dita cidade na casa da livraria dele pa-
receram a este presentes e outorgantes o Reverendo
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Padre Manuel de Oliveira Reitor do dito colégio de
uma parte e da outra Henriques Muniz Teles fidal-
go da casa de El-Rei Nosso Senhor morador nesta
cidade e logo por eles foi dito em presença de mim
tabelião e testemunhas ao diante escritas que eles
estavam contratados na maneira seguinte, a saber:
que êle dito Padre Reitor em nome do dito colégio
larga è de feito houve por largadas ao dito Henri-
que Muniz Teles umas moradas de casas que o dito
colégio tem e possue nesta dita cidade em que de
presente vive a mulher que ficou de Belchior Men-
de;:- de- Azevedo que partem da banda do norte corn
outras casas do mesmo colégio e da banda do sul
com casas de Marcos Pires e da banda do Leste
com a rua pública que é de André Fernandes Mar-
galho, as quais casas lhe largam com seus quintais
serventias e logradouros em troca de outras casas
que o dito Henrique Muniz Teles larga ao dito co-
légio que são as casas que êle houve cie Madalena
Pimentel por detrás das suas casas de vivenda com
que de presente vive com todo o chão que está por
detrás das ditas casas até entestar com chão do
mesmo colégio pela qual se divide o quintal das
mesmas casas de maneira que a parede das mesmas
casas fique por muro e divisão de entre ambos e
sendo presente o dito Henrique Muniz Teles por êle
foi dito que aceitava a dita troca e por bem dela
largava e de feito por bem deste instrumento largou
ao dito colégio as casas è chão na forma atrás de-
clarada em troco das casas que o dito colégio, lhe
larga e que a isso dava outorga de sua mulher e
cada um dos contraentes pela parte que lhe toca
foi dito que largava e havia por trespassado o do-
mínio e todo o direito e aução que tem e lhe com-
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pete a cada um nas casas e chãos que largam e se

deram um a outro poder para que por esta escri-

tura sem mais autoridade de justiça possa tomar

posse das casas e chãos que por bem desta troca

lhe ficam pertencendo e se dêm e trespassam um a

outro todas as auções reais e pessoais que por ra-

zão das ditas propriedades lhes competia e se obri-

gam cada um por si e êle dito Padre Reitor em

nome do dito colégio a fazer sempre boas livres e

de paz as casas e chãos que cada um larga e a se

darem por autores e defensores à sua própria custa

a todas e quaisquer dúvidas que lhes sejam postas
sobre as casas e chãos que cada um larga e sendo

lida esta escritura em presença dos Reverendos Pa-

dres Conselheiros da dita casa e consultores dela

houveram e aprovaram por boa e em fé e teste-

munho de verdade assim o outorgaram e dele man-

daram ser feito este instrumento de troca nesta

nota onde assinaram e dela dar e passar os trás-

lados que fossem pedidos sendo testemunhas o b-

cenciado Jorge Lopes da Costa e Manuel Carvalho

moradores nesta mesma cidade e eu tabelião duu

fé bem conhecer o dito Padre Reitor Manuel de OU-

veira ser o próprio e o dito Henrique Muniz Tete

e todos assinaram e eu João de Freitas tabelião.*

escrevi. Manuel de Oliveira. Henrique Muniz Teles.

Jorge Lopes da Costa. Manuel Carvalho O,»

instrumento de contrato e troca eu João de *Yei™

tabelião público do judicial e notas nesta cidade ck>

Salvador e seus termos por Sua Majestade em meu

livro de notas tomei donde este instrumento passei

que subscrevi e assinei do meu Público sinal se-

guinte. Na Bahia hoje nove dias do mês de Juino

de mil e seiscentos e vinte e dois anos. Estava
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Sinal Público. O qual traslado da dita troca eu José
de Brito Freire Tabelião Público do Judicial e Notas
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
e seu termo aqui fiz trasladar bem e fielmente do
próprio livro do Tombo a que me reporto de onde
e com o qual e com o oficial comigo abaixo assinado
este conferi, concertei, subscrevi e assinei de meus
sinais público e razo seguintes. Na Bahia aos vinte
e oito dias do mês de Janeiro de mil setecentos e
quarenta e cinco anos. Por mim Tabelião. Em tes-
temunho de verdade. José de Brito Freire. Comi-
go Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Obrigação que fez o dito Henrique Mu-
niz Teles de não abrir porta nem janela na
parede de outras casas suas que o divide
do muro do colégio.

E' verdade que quando larguei aos reverendos
Padres da Companhia de Jesus as casas que houve
de Madalena Pimentel com o chão que correm por
detrás até entestar com o seu muro foi com obriga-

ção que nem eu nem os meus herdeiros e sucesso-
res abriremos porta nem janelas na parede que os

ditos padres hão de fazer para nos dividirmos e por-

que na escritura se não declarou esta obrigação por
inadvertência o hei ora por declarado por esta por
mim feita e assinada em vinte de Abril de seiscentos
e sete anos. Henrique Muniz Teles. O qual trás-
lado da dita obrigação eu José de Brito Freire Ta-

belião Público do Judicial e Notas nesta cidade do

Salvador Bahia de Todos os Santos e seu termo aqui
fiz trasladar do próprio livro do Tombo a que me
reporto de onde com o qual e com o oficial comigo
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abaixo assinado este conferi, concertei, subscrevi e

assinei de meus Sinais Público e razo seguintes.

Na Bahia aos vinte oito dias do mês de Janeiro de

mil setecentos e quarenta e cinco anos. Por mim Ta-

belião. Em testemunho de verdade. José de Brito

Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Venda de umas casas ao colégio por
Simão Dias as quais foram feitas em chãos
do colégio que pediu Marcai Coelho e se lhe
deram sem os padres acudirem.

Saibam quantos este instrumento de concerto,

transação e amigável composição virem que no ano

do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil

e quinhentos e noventa e sete anos aos sete dias

do mês de Janeiro do dito ano na cidade do Sal-

vador Bahia de Todos os Santos, partes do Brasil

nas pousadas donde pousa Simão Freire advogado

nesta cidade Procurador que disse ser do Colégio

da Companhia de Jesus desta cidade estando ai de

presente a este outorgante o Reverendo Padre Inácio

de Toloza Reitor do dito colégio e o Padre Manuel

de Sá procurador dele de uma parte e da outra Si-

mão Dias do Porto morador na mesma cidade resi-

dente, pelos quais foi dito em presença de mim ta-

belião e das testemunhas ao diante nomeadas que
era verdade que Gaspar das naus e sua mulher
Dona Joana moradores que foram da mesma cidade
fizeram venda e, venderam ao dito Simão Dias umas
casas térreas que tinham na praia desta Bahia junto
à fonte do Pereira que são de pedra e barro cober-
tas de telha e são duas lojas apartadas uma da outra
e da banda do sul partem com casas de André de
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Brito de Melo e da banda do norte com casas do
mesmo Gaspar das naus e do leste com quintais e
chãos dos ditos padres e por diante com a praia e
quaisquer outras demarcações com que de direito
devam de partir e demarcar e são forras e isentas
e estando o dito Simão Dias possuindo as ditas casas
vendeu uma delas que fica da banda do sul partindo
com o dito André de Brito, Antônio Machado ci-
rurgião morador nesta cidade e a outra casa lhe fi-
cou e a possue hoje em dia e estando assim noa
ditos termos os ditos padres lhes moviam ação sô-
bre as ditas duas moradas de casas por respeito de
se lhe ser dado o chão delas por título de sesmaria
e que delas primeiro um tempo estiveram de posse
e que portanto os ditos padres ficaram caindo em
ignorância em deixarem fazer as ditas casas ao oito
Gaspar das naus e sobre o dito respeito e respeitos
outros acerca do sobredito se moviam entre eles
dúvidas e diferenças e pretendiam pôr as ditas au-
ções e delas seguiam outros ódios,, malquerenças
gastos e despesas e o fim de tudo era incerto, du-
vidoso se vieram eles partes a concertar por via de
transação e amigável composição na maíneira se-
guinte, a saber: que eles partes desistem e de feito
desistiram de todas as ações que um contra os ou-
tros os mesmos contra o outro tinham e ao diante
pudessem ter acerca das ditas casas que nascimento
tinham antes deste instrumento ora sejam do três-
passo tanto pessoal, real e autuai como qualquer ou-
tro e um contra os outros nem os mesmos contra
o outro acerca disso quer conseguir nenhum pro-
veito em tempo algum e isto com tal ponto e con-
dição preço de cem mil réis em dinheiro de con-
tado que os ditos padres e colégio deram ao dito
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Simão Dias por respeito das benfeitorias da casa que
o dito Simão Dias fez na dita casa que hoje em
dia possue que houve por via de compra do dito

Gaspar das naus que parte da banda do norte com

casas que ficaram ao dito Gaspar das naus e do
sul com loja que êle Simão Dias vendeu ao dito An-

tônio Machado dos quais cem mil réis o dito Simão

Dias deu pura quitação ao dito colégio e Padres

dele pelos haver recebido em dinheiro de contado e

nunca em tempo algum queria conseguir proveito

algum na dita loja e a largava e de feito livremente

pelo dito respeito com todas as benfeitorias que nela

tinha aos ditos padres de maneira em estado que

as possuía e que porquanto a outra casa que o aito

Simão Dias vendera ao dito Antônio Machado fora

feita em chãos que o mesmo Gaspar das naus hou-

vera do dito André de Brito de Melo salvo urna

braça ou o que na verdade se achar que os ditos

padres diziam nela entrar de suas terras,, lugar e

despentação da parte da terra que nela os ditos ti-

nham e êle Simão Dias lhe largava e dava e de feito

largou e deu em satisfação um pedaço de terra que
está ao longo da dita praia pegado à dita fonte do

Pereira donde antigamente esteve um espinheiro de-

trás de uma casa que o dito Simão Dias tem feito

em chãos que houve do dito André de Brito de

Melo que parte com os mesmos padres que eles tem

já metido de. sua casa para dentro por consentimen-
to do dito Simão Dias e neles tem já feito casas,

as quais em seu.:va!or valiam a estimação do preço
das casas que os ditos padres a saber dos chãos que
entravam nas casas do dito Antônio Machado antes
de mais que de menos e desta maneira estavam ave-
riguados e livremente o dito.Simão Dias porrespeito
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dos chãos que tinha largado aos ditos Padres no lu-
gar e sítio que dito é não queria contra eles em
tempo algum conseguir nenhum proveito e o mesmo
disseram os ditos Padres Reitor e Procurador do
dito colégio que em seu nome e dos padres deles
contra o dito Simão Dias queriam cousa alguma
nem contra seus herdeiros em tempo algum conse-
guir também nenhum proveito por respeito das di-
tas casas e chãos e o dito Simão Dias nem o mesmo
Simão Dias contra os ditos padres nem tão pouco
os mesmos padres não poderão por aução contra o
dito Antônio Machado e quaisquer outras pessoas
que as ditas casas possuírem o que tudo promete-
ram de ter e cumprir e de nunca em tempo algum
se arredarem contra o efeito deste instrumento nem
irem contra êle e em fé e testemunho da verdade
assim o outorgaram e mandaram ser feito este ins-
trumento nesta nota donde assinaram e passar os
traslados que fossem pedidos sendo testemunhas o
dito Simão Dias digo Freire e Antônio Afonso que
pousa com o dito Simão Dias e todos assinaram diz
o mal escrito, por êle e a entrelinha. Antônio Gue-
des tabelião o escrevi. Simão Dias do Porto. Ma-
nuel de Sá. Inácio Toloza. Simão Freire. Antônio
Afonso. O qual instrumento de transação eu An-
tônio Guedes Tabelião público de notas por El-Rei
Nosso Senhor nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos em meu livro de nota tomei, notei
donde este fiz tirar e assinei de meu público sinal
seguinte. Estava o Sinal Público. O qual traslado
da" dita venda eu José de Brito Freire Tabelião Pú-
blico do Judicial e notas nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seu termo aqui fiz trás-
ladar do próprio livro do Tombo a que me reporto
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de onde e com o qual e com o oficial comigo abaixo
assinado este conferi, concertei e assinei e subscrevi
de meus sinais público e razo seguintes, na Bahia
aos trinta dias do mês de Janeiro de mil setecentos
e quarenta e cinco anos. Por mim Tabelião. Em
testemunho de verdade. José de Brito Freire. Co-
migo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Posse que das ditas casas se deu ao
colégio.

O Padre Procurador do colégio de Jesus desta
cidade faz a saber a Vossa Mercê como houveram
por transação umas casas na praia desta da mão
de Simão Dias mercador por lhes pertencerem por
direito e delas querem tomar posse para mais con-
servação de sua justiça. Pede a V. M. que visto
a escritura junta lhe faça mercê mandar que delas
lhe seja dado sua posse e se lhe passe seu instru-
mento e receberá mercê. Dê-se-lhe a posse como pede
que se lhe passará seu instrumento. Hoje sete de
Janeiro de mil e quinhentos e noventa e sete anos.
Cristóvão Brandão.

Posse

Saibam quantos este instrumento de posse vi-
rem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Je-
sús Cristo de mil e quinhentos e noventa e sete ano*
aos sete dias do mês de Janeiro do dito ano na ei-
dade do Salvador pelo Reverendo Padre Manuel de
Sá procurador do colégio da Companhia da mesma
cidade requereu a mim tabelião lhe desse e fosse
dar posse da loja de que a petição atrás faz menção

:¦ J-
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na forma da carta de transação por bem do que e
cumprimento de despacho atrás do Senhor Cristóvão
Brandão eu tabelião fui à praia desta cidade à dita
loja e nela tomei pela mão ao dito padre e eu tabe-
lião dentro abrindo e cerrando ambas as portas da
dita loja na qual lhe meti em suas mãos terra, pe-
dra, telha da dita casa e por não haver contradição
de pessoa alguma eu tabelião lhe houve a posse da
dita loja por dada assim e da maneira que por seu
título lhe pertence posse real e autuai livre e natu-
ral quanto de direito posso e devo sendo testemu-
nhas Simão Ferreira tanoeiro que na dita loja pousa
e Gonçalo Gonçalves outrossím tanoeiro seu vizinho
e eu Antônio Guedes tabelião do público judicial e
notas por El-Rei Nosso Senhor na dita cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos que este ins-
trumento de posse passei pelo dar e o assinei de
meu público sinal seguinte. Simão Ferreira. Pedro
Gonçalves. Estava o Sinal Público. O qual traslado
da dita posse eu José de Brito Freire Tabelião Pu-
blico do Judicial e Notas nesta cidade da Bahia e
seu termo aqui trasladei do próprio livro do Tombo
bem e fielmente, a que me reporto com o qual e com
o oficial comigo abaixo assinado este conferi, concer-
tei, subscrevi e assinei de meus sinais público e raso
seguintes. Bahia e Janeiro 30 de 1745. Por mim
Tabelião. Em testemunho de verdade. José de Brito
Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Sesmaria dos chãos das casas atrás que
pediu Manuel Coelho sendo os chãos já da-
dos ao colégio.

Saibam quantos este instrumento de carta de

\ :
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sesmaria virem que no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de mil e quinhentos e cinqüenta
e três anos aos vinte e seis dias de Agosto na ci-
dade do Salvador da Bahia de Todos os Santos nesta
costa do Brasil perante mim escrivão pareceu Ma-
nuel Coelho morador na dita cidade e me apresentou
uma petição com um despacho nela do Senhor Dom
Duarte da Costa do Conselho de El-Rei Nosso Se-
nhor e Capitão da dita cidade e governador geral
nestas partes do Brasil com a qual petição que con-
tinha entre outras cousas nelas conteudas que êle
suplicante tinha em baixo na referida uma casa fei-
ta um pouco pequena e que queria ora acrescentar e
fazer umas boas casas grandes e que por êle supli-
cante inda não tinha título da dita sua casa e a terra
onde a tem ser áspera e não servir para outras cou-
sas e êle quer acrescentar a dita casa e fazer umas
boas casas pedia a êle senhor Governador lhe fizesse
mercê de um pedaço de chão convém a saber: tf
um espinheiro que está pegado com a dita sua casa
até outro espinheiro que está diante da dita casa

para a parte do Norte e que pode ser por todo o
chão e terra que pede convém a saber com a casa

que tem feito até o dito espinheiro que está diante
dele sete até nove braças e porquanto o dito chão
está em mato e por aproveitar e fazer casas digo
aproveitar e êle suplicante o queria ora povoar e
aproveitar e fazer casas nele pedia ao senhor Go-
vernador que lhe desse o dito chão de sesmaria e
que dele lhe mandasse passar sua carta em forma
o que visto pelo Senhor Governador seu dizer e pe-
dir ser justo havendo respeito ao proveito que se
pode seguir acerca da república e ser serviço de Deus
e de El-Rei Nosso Senhor e por a terra se povoar

,j
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mandou ver o dito chão por Lopo Machado mestre
das obras e havida a informação por êle lhe deu o
dito chão para as ditas casas de sesmaria se já não
eram dadas a outrem o qual chão foi medido pelo
dito Mestre das obras segundo parecia por um termo
feito por êle e assinado de seu sinal que na dita pe-
tição está e diz que tem dez braças de medir por
um digo dez braças de comprio e quatro de largo
e a braça será braça craveira convém, a saber: duas
braças de medir por uma como se no reino costuma
de medir- o qual chão está no dito lugar e tem a
dita medida e parte pelas ditas confrontações como
tudo acima é dito e conteúdo e o Senhor Governador
lho concedeu maneira abaixo declarado segundo for-
ma do seu regimento de que o traslado é o seguinte.
Dou chão a Marcai Coelho vista a diligência e façam
lhe sua carta com as condições costumadas hoje vinte
e dois de Agosto de mil e quinhentos e cinqüenta e
três anos. O qual traslado da dita sesmaria eu José
de Rrito Freire Tabelião Público do Judicial e Notas
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
e seu termo aqui fiz trasladar do próprio livro do
Tombo a que me reporto, bem e fielmente com o
qual e com o oficial comigo abaixo assinado este
conferi, concertei, subscrevi e assinei de meus si-
nais público e raso seguintes. Na Bahia aos trinta
dias do mês de Janeiro de mil setecentos e qua-
renta e cinco anos. Por mim tabelião. Em testemu-
nho de verdade. José de Brito Freire. Comigo In-
quiridor. Antônio de Souza Velho.
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Venda de outras casas que fez Simão
Dias ao colégio na rua que vai do terreiro
para a porta de Santa Catarina.

Saibam quantos este instrumento de venda a re-
tolo (sic) virem que no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e dezenove
anos aos vinte e três dias do mês de Agosto do dito
ano nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos nas pousadas de Simão Dias do Porto estando êle
aí presente e sua mulher Maria de Azevedo logo
por eles foi dito em presença de mim tabelião e das
testemunhas ao diante escritas que entre os mais
bens propriedades que eles tinham e possuíam era
bem assim um assento de casas o qual está repar-
tido em duas moradas da rua que vai do terreiro de
Jesus para a porta de Santa Catarina que partem
da banda do norte com casas dos herdeiros de An-
tônio Guedes e da banda do sul com casas deles ven-
dedores com seu quintal que ela tem e com mais dez
palmos entrando pelo quintal de seu sogro e pai Jor-
ge de Magalhães da mesma largura das ditas suas
casas as quais houveram em dote e casamento do
dito Jorge de Magalhães dito houveram os chãos no
dito dote e as casas fizeram eles vendedores e que
as ditas casas assim e da maenira que lhes pertencem
«om os quintais atrás declarados eles marido e mu-
lher as vendiam ora e de feito vendiam deste dia

para todo sempre ao Colégio da Companhia de Je-
sús desta cidade da Bahia com todas suas entradas e
saídas e logradouros as quais lhe vendia por livres e
isentas de todo o foro ou tributo algum em preço e

quantia de trezentos e vinte mil réis em dinheiro de
contado que logo lhe pagou o Procurador do dito co-
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légio em dinheiro de contado que logo lhe pagou em
presença de mim tabelião que o vi contar e entre-
gar pelo que disseram os ditos vendedores que do
dito preço davam como de feito deram por quite e
livre ao dito colégio e seus bens e o houveram por
dado e trespassado do domínio, posse das ditas casas
e lhe cederam todas suas auções reais e pessoais au-
tuais e passivas que por razão das ditas casas lhe
competem e possam competir e lhes dão poder para
que por esta escritura sem mais autoridade de vista
possam tomar posse real das ditas casas e quintais
e em si as reter e continuar para sempre e quer a
tomem quer não lha houveram por dada e trespas-
sada pela cláusula constituinte e se obrigam eles
vendedores e de feito obrigaram a fazer sempre boas
livres e de paz ao dito colégio as ditas casas e a se
darem por autores, defensores a todas as dúvidas
e demandas que sobre as ditas casas e por razão de-
Ias lhe seja movida tudo à sua própria custa c se
obrigaram outrossim a não virem em tempo algum
contra esta venda em parte nem em todo nem con-
tra a quitação atrás declarada e vindo querem e são
contentes de que não sejam ouvidos em juizo nem
fora dele sem primeiro depositarem na mão do Pro-
eurador do dito colégio os ditos trezentos e vinte mil
réis preço desta venda as quais o dito Procurador
poderá receber sem fiança nem obrigação outra e en-
quanto não fizerem o dito depósito lhe será dene-
gada toda audiência e remédio de direito e com nada
ser ouvido nem na primeira nem na segunda e mais
instâncias sem primeiro fazer com efeito o dito de-
posito a qual venda fazem e houveram poi; feita ao
dito colégio com tal condição e obrigação que todas
as vezes que eles vendedores lhe tornarem os ditos

w
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trezentos e vinte mil réis preço desta venda com o
preço das benfeitorias que nelas o dito colégio fizer
que serão as necessárias constará pelo livro da razão
do Padre Procurador do dito colégio e Padre Reitor
que ora é e ao diante fôr será obrigado a lhe tornar
a largar as ditas casas no estado em que estiverem
os padres, serão obrigados a fazer à sua custa a pa-
rede que se houver de fazer para meterem com o
mais quintal os dez palmos de chão que hão de en-
trar pelo quintal do dito Jorge de Magalhães e
para tudo assim cumprirem obrigaram suas pessoas
e bens e o melhor parado deles de que tudo manda-
ram ser feito esta nesta nota e dela dar e passar
um e muitos traslados e quantos me forem pedidos
e a cláusula depositária nesta escritura pus a pedi-
mento das partes e por mo pedirem ante as mesmas
testemunhas por debaixo dela se contratarem e para
cumprimento desta dita escritura se desaforavam de

juiz de seu foro e de todas suas liberdades por si
alegar possam e querem ser mandados pelo cumpri-
mento dela ante os juizes ordinários desta dita ei-
dade e Ouvidor Geral da Colação onde e perante
quem o cumprimento dela fôr requerido" e em fé e
testemunho da verdade assim o outorgaram sendo
testemunhas as adiante nomeadas e sendo presente
o dito Jorge de Magalhães por êle foi dito que dava
sua outorga aos dez palmos de quintal declarados
nesta escritura e tudo uns e outros aceitaram pela
parte que lhes toca e pelo Reverendo Padre Reitor e
Padre Manuel Fernandes que presente estava foi
dito que fazia esta compra por cumprimento de certo
legado que lhe deixaram para uma capela da igreja
nova que se há de fazer, sendo testemunhas Pedro
Alvares do Canto Alcaide nesta cidade que assinou
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a rogo de Maria de Azevedo por dizer não sabia
escrever. Francisco Fernandes. Diogo Rodrigues.
Francisco Lopes; todos moradores nesta cidade que
todos assinaram com Simão Dias do Porto e como
procurador do colégio o Padre Antônio Gomes e o
Padre Reitor Manuel Fernandes e eu tabelião dou
fé conhecer os outorgantes serem os próprios con-
teúdos neste instrumento e eu Francisco Pinto ta-
belião que o escrevi. Fernão Dias. Jorge de Maga-
Ihães. Antônio Gomes. Assino a rogo da Senhora
Maria de Azevedo e como testemunha Pedro Al-
vares do Canto. Francisco Fernandes. Moreno. Dio-
go Rodrigues. Francisco Lopes de Frias. Manuel
Fernandes. O qual instrumento de venda a reto
aberto (sic) eu Francisco IHnto tabelião do público
judicial e notas desta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos e seus termos a fiz trasladar de
meu livro de notas onde a tomei a que me reporto
e com êle a concertei, subscrevi e assinei de meu si-
nal público, que tal é. Estava o Sinal Público. O
qual traslado da dita venda eu José de Brito Freire
Tabelião Público do Judicial e Notas nesta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos seu termo
aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio livro
do Tombo a que me reporto com o qual e com o
oficiai comigo abaixo assinado este conferi, concer-
tei, subscrevi e assinei cie meus sinais público e raso
seguintes. Bahia 21 de Janeiro de 1745. Por mim
Tabelião. Em testemunho de verdade. íosé de Bri-
to Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza
Velho.
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Cláusula do inventário de Ana Darevolo
em que deixou duas moradas de casas ao
colégio para uma capela.

O Padre Procurador do Colégio de Jesus desta
cidade que para bem de justiça do dito colégio lhe
é necessário uma certidão com o traslado do inven-
tário de Ana Darevolo mulher de Nuno Franco no
que toca o quinhão de sua terça. Pede a Vossa Mêrce
mande se lhe passe em modo que faça fé e rece-
berá mercê. Como pede. Burgos. Certifico eu Rui
Carvalho Pinheiro escrivão dos órfãos desta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos que pelo in*
ventário que fez Nuno Franco por morte de sua mu-
lher Ana Darevolo o quinhão que coube à terça da
dita defunta é o seguinte: lhe foi dado adição de Ma-
dalena escrava de Guiné em sua avaliação de ein-

quenta mil réis, a qual a defunta deixou forra por
morte de Nuno Franco; e lhe foi dado adição de
Maria moleca crioula em sua avaliação de trinta
mil réis; lhe foi dado adição das casas que estão
na rua da Misericórdia desta cidade em que vive Pero

da Franca que é uma só casa em sua avaliação de

cento e vinte mil réis e lhe foi dado adição de ou-
tra morada de casas na dita rua da Misericórdia ao

canto em que vive Lopo Sanches nesta cidade que
é uma casa dianteira com uma câmara e duas varam
das e despensa e uma cozinha com seu quintalinho
em sua avaliação de trezentos e quarenta mil réis
e estão juntas às de cima; e se lhe foi dado cem reis

que há de arrecadar de Nuno Franco pelos levar de-
mais, e se lhe foi dado na dição das trinta e sete
vacas parideiras sessenta mil e vinte um réis a res-
peito de cinco mil réis cada uma em que foram ava-
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liadas; e lhe foi dado na dição de Pedro escravo de
Guiné vinte e nove mil e trinta e seis; e não mais
o dito quinhão da terça escrito nas ditas partilhai
a que me reporto em todo e por todo: na Bahia hoje
treze dias do mês de Novembro de mil seiscentos e
vinte e um anos. Rui Carvalho Pinheiro. O qual trás-
lado da dita cláusula eu José de Brito Freire Ta-
belião Público do Judicial e Notas nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos e seu Termo aqui
fiz trasladar bem e fielmente do próprio livro do
Tombo a que me reporto com o qual e com o oficiai
comigo abaixo assinado este conferi, concertei, sub-
screví e assinei de meus sinais público e raso seguin-
tes. Na Bahia aos trinta e um dias do mês de Ja-
neiro de mil setecentos e quarenta e cinco anos. Por
mim Tabelião. Em testemunho de verdade. José de
Brito Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza
Velho.

Venda das benfeitorias ao colégio da
casa de Manuel da Fonseca.

Saibam quantos este público instrumento de
pura venda, deste dia para todo sempre, virem que
no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil e seiscentos e seis anos aos vinte e seis dias
do mês de Setembro do dito ano nesta cidade da
Bahia de Todos os Santos terras do Brasil nas pou-
sadas de Manuel da Fonseca pedreiro morador nesta
cidade pareceram a isto presentes e outorgantes o
dito Manuel da Fonseca e sua mulher Maria da
Conceição como vendedores, e logo por eles foi
dito em presença de mim público tabelião e das
testemunhas ao diante escritas que eles houveram
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por título de compra de Antônio Esteves umas

casas sitas nesla cidade na rua que vem da porta
de Santa Catarina ao longo do muro que parte da

banda do norte com casa de Maria Dias e da banda
do sul com casas de Manuel de Melo de Vascon-
cclos e com a rua pública da parte do oeste e com
o rio da parte do leste, as quais casas estão situa-
das em uns chãos foreiros ao colégio por afora-
mento que deles se fez a Domingos Rodrigues car-

pinteiro por cuja morte tornaram ao mesmo co-
légio a quem o dito Domingos Rodrigues deixou

por seu herdeiro, e que as ditas casas assim e da
maneira que lhe pertenciam que eram somente as
benfeitorias delas eles vendedores as vendiam e
de feito venderam e largaram ao dito colégio o di-
reito e senhorio dos ditos chão em preço de du-
zentos e quarenta e dois mil réis, e que emtanto
foram avaliados por oficiais em que para isso se
louvaram dos quais confessaram eles ditos vende-
dores estarem pagos e satisfeitos em dinheiro de
contado pelo que davam ao dito colégio por quite
e livre do dito preço de hoje para sempre, e pro-
meteram que nunca mais em nenhum tempo por
si nem por outrem lhe ser pedido pelo que disse-
ram eles vendedores que eles por virtude deste
instrumento desciam e trespassavam ao dito^ co-
légio as ditas casas com seus quintais e com todas
as mais benfeitorias que nelas e neles tinham para
que tudo hajam e logrem como cousa sua própria
que já é de hoje para sempre comprada com seu
dinheiro e lhe cedem todo o direito, auçãcf e per-
tença que nelas tinham e podiam ter e lhe dao

poder para logo sem mais outra autoridade de

justiça possam tomar e tomem posse delas e dos
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ditos quintais e quer a tomem quer não todavia
lha houveram logo por dada e trespassada pela
cláusula constituinte, eles vendedores por seus co-
lonos inclinos c se obrigam e de feito obrigaram
àe lhe fazerem sempre boas as benfeitorias das
casas que nos ditos chãos havia e em todas as dú-
vidas que sobre elas se moveram e se darem por
autores e defensores à sua própria custa e para
assim o haverem de cumprir disseram que eles
obrigavam suas próprias pessoas com todos os
mais, seus bens havidos e por haver com o melhor
parado deles que para êle obrigaram estando pre-
sentes o Padre Manuel Nunes por êle foi dito que
êle como Procurador que era do dito colégio acei-
lava esta venda na forma dela e em fé e teste-
munho de verdade assim o outorgaram e dele man-
daram ser feito este instrumento de carta de venda
nesta nota onde assinaram e dela dar e passar ao
dito colégio os traslados que fossem pedidos, e pela
dita vendedora outorgante não saber escrever ro-
gou a seu cunhado André Pedroso ourives do ouro
que por ela assinasse, o qual a seu rogo assinou
e como testemunha sendo mais testemunhas Do-
mingos Vaz mancebo solteiro estante em casa de
Pedro Dias Sanches e João Batista picheleiro mo-
rádor nela os quais eu tabelião todos conheço e
disseram ser a vendedora Maria da Conceição a
própria que presente estava e todos assinaram e
eu João de Freitas tabelião que o escrevi. Manuel
da Fonseca. Assino pela outorgante a seu rogo por
mo ela pedir e como testemunha André Pedroso.
Manuel Nunes. Domingos Vaz. João Batista. O
qual instrumento de venda eu João de Freitas ta-
belião do público judicial e notas nesta cidade do
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Salvador e seus termos das partes do Brasil por
Sua Majestade em meu livro de notas tomei donde
este instrumento fiz tirar bem e fielmente na ver-
dade sem cousa que dúvida faça e o corri e cote-
gei com a própria subscrevi e assinei de meu pú-
blieo sinal que tal é. Estava o Sinal Público. 0
qual traslado da dita venda eu José de Brito Freire
Tabelião Público do Judicial e Notas nesta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos, e seu termo
aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio livro
do tombo a que me reporto de donde conferi, con-
certei digo a que me reporto. Com o qual e com
o oficial comigo abaixo assinado este conferi, con-
certei, subscrevi e assinei de meus sinais público
e raso seguintes. Na Bahia ao primeiro dia do mês
de Fevereiro de mil setecentos e quarenta e cinco
anos. Por mim Tabelião. Em testemunho de Ver-
dade. José de Brito Freire. Comigo Inquiridor.
Antônio ele Souza Velho.

Escritura ele venda que faz Henrique
Fernandes ao colégio elas casas que foram
de Vicente Rangel.

Saibam quantos este instrumento de trespasso
virem que no ano de nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil e quinhentos e noventa e nove
anos aos vinte dias do mês de Setembro do dilo
ano na cidade do Salvadr Bahia de Todos os Santos
partes do Brasil na casa da livraria do Colégio de
Jesus dela estando aí este presente outorganle
Henrique,Fernandes morador nesta cidade que êle
foi dito em presença de mim tabelião e testemu-
nhas ao diante nomeadas que era verdade que êle
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Henrique Fernandes houvera por título de compra
de Dona Isabel Soares, sua filha, mulher que ficou
de Gaspar Leitão Cabral e depois casou com Vi-
cente Rangel de Macedo seu segundo marido e do
mesmo Vicente Rangel umas casas térreas cobertas
de telha de taipa de pilão em que havia ao andar
da rua quatro casas com sua varanda e quintal
situadas na mesma cidade junto ao terreiro do
mesmo colégio que da banda do nascente parle
com rua pública e do poente pom casas do mesmo
colégio da Companhia e do sul com o terreiro do
mesmo colégio da companhia e do sul com o ter-
reiro do mesmo colégio e do norte com casas que
possue a dita Dona Leonor Soares ou o dito Vi-
cente Rangel em que morou Luiz Corrêa morador
no termo desta cidade que ora tem por via de alu-
guel Manuel Carvalho mercador e outras ctmfròn-
tações com que de direito deva e haja de partir
e demarcar e são forras e isentas sem obrigação
de foro nem tributo algum e as comprou em preço
de quatrocentos e cinqüenta mil réis que pagou
em dinheiro de contado de que lhe foi dado qui-
tação como consta de escritura de venda que das
ditas casas, lhes foi feita e outorgada do mesmo
Vicente Rangel de Macedo e avaliação que das di-
tas casas lhe foi feito tudo na dita escritura in-
corporado e isto com condição que tomando-lhe o
dito Vicente Rangel o preço das ditas casas que
eram os ditos ..quatrocentos e cinqüenta mil réis
dentro em quatro anos contados na dita escritura
de obrigação que começaram de quatorze dias do
mês de. Agosto que ora passou em diante lhe lar-
gar as ditas casas livres e desembargadas para o
mesmo Vicente Rangel de Macedo como mais lar-
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gamente constava da dita outorga feita neste livro
no dito dia de quatorze de Agosto deste ano pre-
sente porquanto os mesmos Reverendos Padres da
Companhia tinham os chãos de sua .. mistos
ao dito colégio junto às ditas casas e quintais delas
e o dito colégio devassava as ditas casas e além
disso para a igreja que tinham de presente ter ne-
cessidade de acrescentarem òu mudarem o quaí
acrescentamenlo ou mudança de necessidade havia
de correr para as ditas casas e quintais delas e
conforme o direito, semelhantes propriedades
eram concedidas para semelhantes edifícios e cou-
sas por bem do qual e por virtude deste insíru-'
mento por êle Henrique Fernandes foi dito que
êle trespassava e de feito trespassou as ditas casas
quintais delas, e conforme o direito semelhantes
proprifdades eram concedidas para semelhantes
ofícios, e cousas por bem do qual e por virtude
deste instrumento por êle Henrique Fernandes
foi dito que êle trespassava, e de feito trespassou
as ditas casas, quintais e outras possessões delas
no dito colégio da Companhia desta cidade assim
aos padres que de presente nele residem como pelo
em cpie diante residirem e isto pelos mesmos
quatrocentos e cinqüenta mil réis em dinheiro de
contado, forros para êle vendedor, dos quais con-
fessou estar pago e satisfeito pelo que disse que da
dita quantia de quatrocentos e cinqüenta mil réis
dava e de feito deu ao dito colégio pura quitação
dos ditos quatrocentos e cinqüenta mil réis e a seus
bens e prometeu e se obrigou que por razão do
dito preço não poderiam nem mandariam
mais cousa alguma aos ditos padres nem seus bens
e Jogo êle Henrique Fernandes por seu nome e de
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seus herdeiros tirou demitiu renunciou de si todo
• direito, aução, pretensão, parte, quinhão, senho-
rio útil domínio e todo o poder presente e futuro
que êle nas ditas casas, quintal e pertenças dela
tinha e pelo tempo adiante podia ter e tudo logo
trespassou no dito colégio e padres dêk quer e é
contente que os ditos padres e qualquer deles e
quaisquer pessoa ou pessoas que em seu nome por
si ou por quem lhe aprouver sem mais outra au-
toridade, ordem nem figura de juizo possam tomai
e tomem posse das ditas casas, pertenças delas a
posse real e autuai, cível e natural possessão e nem
lhes íeter e continuar para sempre e quer a tomem
quer não todavia lha houveram logo por dada e
neles incorporada e, para os ditos padres da com-
panhia e colégio desta cidade tudo poderem haver,
ter e possuir êle Henrique Fernandes lhes cede,
trespassa íôdas suas auçoes reais e pessoais, pre-
sentes e futuras ativas e passivas e todo o.remédio
de direito que lhe compete e pode competir e faz
ao dito colégio e a cada um dos padres dele pro-
curador de causa própria e lhe houve todo seu di-
reito por trespassado com condição que em casa
tf ue sobre a propriedade das ditas casas pelo tempo
em diante ou rendimento delas se mova algum
litígio de qualquer sorte que seja, êle Henrique
Fernandes não seja obrigado as defender nem
dar-se por autor a elas e eles Padres com tudo con-
correram a sua custa e êle Henrique Fernandes
sendo citado não seja mais que de obrigação a fa-
aê-lo a saber ao Procurador do dito colégio ou sín-
dico e pela tal diligência correrá causa sem êle
Henrique Fernandes poder ser nisso parte nem re-
ceber perda nisso que durante o tempo dentro dos
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ditos quatro anos os ditos padres não poderão fa-
zer nas ditas casas mais obras que aquelas que
pela outorga que fez o dito Vicente Rangel lhe há
concedido para serem pagas ao dito colégio que
sucedendo alguma perda no efeito das ditas casas
seja por conta do dito colégio e risco de que êle
Henrique Fernandes ficará desobrigado de todas
as outras perdas que no efeito das ditas casas su-
cederem e que outros e o dito colégio e padres
dê]e serão obrigados a haver confirmação de con-
trato neste instrumento dentro nos quatro anes
concedidos ao dito Vicente Rangel para os poder
tirar, a qual confirmação será de Sua Majestade
por as ditas serem e são necessárias ao dito colégio
como atrás se faz menção e de que desta maneira
e com as ditas condições trespassava as ditas casas
e quintais e pertenças delas no dito colégio e pa-
dres dele e por estar presente o Reverendo Padre
Vicente Gonçalves Reitor do dito colégio e padres
dele aceitava o trespasso das ditas casas e todas
as mais condições conteudas neste instrumento ?¦
para tudo cumprir obrigava e de feito obrigou os
bens do mesmo colégio e o melhor parado deles c
em fé e testemunho de verdade assim o outorga-
ram e mandaram ser feito este instrumento nesta
nota donde assinaram e passar os traslados que
fossem pedidos e os ditos padres tendo perdas lan-
çaram mão das pessoas que as ditas venderam na
forma da dita escritura e outorga, e todas as cláu-
sulas que nelas fazem em favor do dito Henrique
Fernandes, todas o dito Henrique Fernandes três-
passou e houve por trespassado ao dito colégio e
mdres dele com as condições acima e atrás con-
teúdas neste instrumento e outorgaram eles par-
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tes que em caso que o dilo colégio dentro nos ditos
quatro anos começados de quatro dias do mês de
A|gosto que passou deste ano presente em diante
no mais na confirmação de Sua Ma jestade do con-
leúdo neste instrumento ou arrendando-se de ha-
ver êsie instrumento não haverá efeito e as ben-
feitorias que são concedidas aos ditos Padres para
poder fazer as ditas casas de que este instrumento
faz menção o dito Henrique Fernandes lha salis-
fará fazendo-as juntamente com os quatrocentos e
cinqüenta mil réis do preço das ditas casas e o
rendimento das diías casas durante este meio
tempo será do dito colégio e assim o outorgaram
sendo testemunhas Manuel Ferreira Juiz Ordiná-
rio da mesma cidade e o licenciado Jorge Lopes
da Costa advogado nela e Pedro Novaes todos nesta
Bahia moradores e eu tabelião conheço as partes
serem os próprios, o qual instrumento de obriga-
ção e venda eu Antônio Guedes tabelião público
de notas por El-Rei Nosso Senhor nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos em meu livro
de notas tomei notei donde este fiz tirar e assinei
de meu público sinal seguinte. Estava o Sinal
Público. O qual traslado da dita escritura eu José
de Brito F"reire Tabelião Público do Judicial e.
Notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos e seu Termo aqui fiz trasladar bem e fiel-
mente do próprio livro do lombo a que me reporto
com o qual e com o oficial comigo abaixo assinado
este conferi, concertei, subscrevi e assinei de meus
sinais público e raso seguintes. Bahia do mês
de Fevereiro de mil setecentos e quarenta e cinco
anos. Por mim Tabelião. Em testemunho de ver-
dade. José de Brito Freire. Comigo Inquiridor.
Antônio de Souza Velho.
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