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COMPANHIA DE JESUS - BAHrA - ,927 _ TOMO 2."

(Continuação)

Batificação feita por Vicente Rangel
das casas atrás que vendeu sua mulher.

Saibam quantos este instrumento de outorga,
consentimento retificação doutro virem que no ano
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil e quinhentos e noventa e nove anos aos qua-torze dias do mês de Agosto do dito ano na cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos partes do
Brasil nas pousadas do licenciado Jorge Lopes da
Costa advogado nesta cidade estando aí de presentea êste outorgante Vicente Rangel de Macedo mora-
dor nesta cidade por êle foi dito em presença de
mim tabelião e testemunhas ao diante nomeadas
qiie é verdade que estando êle em Portugal Dona
Izabel Soares sua mulher ficara em posse e cabeça
de casal administrando seus bens e para se valer de
algumas necessidades vendera a Henrique Fernan-
des mercador, nesta cidade residente, umas casas
térreas situadas nesta cidade junto ao terreiro de
Jesus dela que parte do Norte com casas em queora está e tem loja «Manuel Carvalho mercador em
que viveu Luiz Corrêa e do Sul com o dito terreiroe do Leste com rua pública e do Este partem com
quintais das ditas casas com chão do dito colégio
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e eram quatro casas em um andar com as eas&õ
do canto com sua varanda e quaisquer outras coa-
frontaçôes com que de direito deva de partir e de-
marcar c na varanda das ditas casas outorgou

Dona Leonor Soares e sogra dele outorganle digo
mãe da dita Dona Izabel Soares e sogra dele ou-

torgante e foram vendidas com pacto para que sen-
do tiradas em certo termo lhe serem largadas em

preço de trezentos mil réis os quais trezentos mil

réis por que o dito Henrique Fernandes comprou
as ditas casas êle Vicente Rangel de Macedo há por
bem deste instrumento c houve e de feito há por
bem dados e deles deu a mesma quitação ao dito

Henrique Fernandes deste dia para todo sempre

e houve a dita escritura feita ao dito Henrique
Fernandes das ditas casas por boas e ratificou deste

dia para todo sempre na forma dela que consta

ser feita por mim tabelião aos oito dias do mês

de Agosto de mil e quinhentos e noventa e cinco

anos que êle Vicente Rangel confessou ter lido e

entendido e que porquanto na dita venda podia
haver alguma dúvida as ditas casas não serem vew-

didas em justo ora de novo se concordaram qne
fossem avaliadas conforme ao estado em que es-
tavam ao tempo da venda pelo cpie louvaram em

alguns oficiais moradores nesla cidade e os quais
avaliaram as ditas casas em quatrocentos e qua-
renla mil réis como constava de sua avaliação cpie
no fim deste instrumento irá lançada por o dito
Henrique Fernandes haver por bem pagos e satis-
fazer os ditos cento e cinqüenta mil réis que fal-
tam para os ditos quatrocentos e cinqüenta que
foram avaliadas as ditas casas os quais centos a
cinqüenta mil réis disse o dito Henrique Fcrnan-
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des que apresentava e de. feito apresentou em um
saco soma de dinheiro de trezentos c vinte réis em
patacos e oito vinténs que o dito Vicente Rangel
contou e disse que no dito dinheiro posto no dilo
saco houve a dita quantia pelo que houve digo
disse que dos ditos cento e cinqüenta mil réis ou-
trossim dava quitação ao dito Henrique Fernandes
e a seus herdeiros e por este instrumento disse êie
Vicente Rangel que desistia de todo o direito, au-
cão, pretenção, Senhorio útil domínio que por
qualquer tivesse das ditas casas e de toda
a dúvida que sobre a dita escritura se pudesse
mover antes cumprir em todo com todas as cláu-
sulas conteúdas na mesma, escritura assim depo-
sitar para não ser unido seu depósito com outras
mais conteúdas nela que êle Vicente Rangel con-
íessou ter lido confesso obrigou o dito Vicente
Rangel fazer boas as ditas casas chãos e quintais
delas dito Henrique Fernandes de todas as pessoas
que alguma dúvida queiram pôr a todo se dará
por autor e defensor e que ludo o dito Henrique
Fernandes aceitou e largou mais no tempo do
Reino quatro anos cumpridos e acabados ao dito
Vicente Rangel que começarão da escritura deste
instrumento em diante dentro dos quais quatro
anos se obrigou o dito Henrique Fernandes que
íornando-íhe o dito Vicente Rangel ou seus her-
deiros os ditos quatrocentos ,e cinqüenta mil réis
e as largar livres e desembargadas e porque as
ditas casas estão muito danificadas e de feito es-
lavam ao tempo da venda e parte caídas por terra
o dito Henrique Fernandes levantar e reedi-
ficar e fazer de novo todas as benfeitorias delas
e necessárias que lhe bem parecer contanto que
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não sejam casa de sobrado e tudo o que gastar
nas ditas benfeitorias a que se dará crédito ao que
disser por sua verdade êle Vicente Rangel lhe pa-
«íará no fim dos ditos quatro anos inteiramente
com os ditos quatrocentos e cinqüenta mil réis do

próprio das ditas casas e para êle Vicente Rangel
tudo assim cumprir obrigou sua pessoa e bens e
o melhor parado deles e (pie quer e é contente de
não ser ouvido contra o efeito deste instrumento
em parte nem em todo sem primeiro depositar os
ditos quatrocentos e cinqüenta mil réis preço das
ditas casas e bem assim benfeitorias delas que será
a quantia que o dito Henrique Fernandes disser

que nelas gastou, todo o dinheiro de contado que
depositará em poder do mesmo Henrique Fernaii-
des ou seu Procurador e herdeiros c enquanto as-
sim não fizer o dito deposito lhe será denegado
audiência c auçáo de todo remédio de direito e
cm fé e testemunho da verdade assim o outorgou
e outorgaram e mandaram ser feito este instru-
mento nesta nota e donde assinaram e passar om
traslados que fossem pedidos sendo todos os mes-
hlos, o licenciado Jorge Lopes da Costa e Pedro
de Novais creado do mesmo Jorge Lopes da Costa
e eu tabelião conheço os ditos Vicente Rangel o
Henrique Fernandes serem os próprios que esta-
vam presentes e todos assinaram Antônio Guedes
tabelião que o escrevi. Vicente Rangel. Henrique
Fernandes. 0 licenciado Jorge Lopes da Costa.
Pedro de Novais. Roque Pereira. 0 qual instru-
mento de outorga obrigação 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 êsce



fiz tirar e assinei de meu público sinal seguinte".
Eslava o Sinal Público. 0 qual traslado da dita
ratificação eu José de Brito Freire Tabelião Pu-
blico 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 com o qual o
com o oficial comigo abaixo assinado este conferi,
concertei subscrevi e assinei de meus sinais pú-
blico e raso seguintes, na Bahia aos três dias do
mês de Fevereiro de mil setecentos e quarenta e
cinco anos. Por mim Tabelião. Em testemunho
de verdade. José de Brito Freire. Comigo Inqui-
ridor. Antônio de Souza Velho.

Traslado da avaliação de que o ins-
trumento atrás faz menção.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jiesús
Cristo de mil e quinhentos e noventa e nove anos
aos dois dias do mês de Agosto do dito ano na ei-
dade do Salvador Bahia de Todos os Santos nas
pousadas de mim tabelião pareceu Henrique Fer-
nandes mercador residente nesta cidade e me apre-
sentou uma petição com um despacho ao pé deia
posto de Jorge de Magalhães juiz ordinário que
foi o ano passado nesta cidade que do caso conhe-
ço pelos juizes presentes serem suspeitos a Vicente
Rangel de Macedo parte na dita petição requeren-
do-me a autuasse e fizesse a diligência, c a petição
e despacho é o seguinte. Antônio Guedes tabelião
o escrevi. Petição. Henrique Fernandes que êie
comprou a Dona Izabel Soares mulher de Vicente
Rangel de (Macedo estando o dito Vicente Rangel
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no Reino e Dona Leonor sua sogra um as-
sento de casas que estão na entrada da rua de Si-
mão da Gama por preço de trezentos mil réis e por o

preço ser e se converter em pró e proveito da fa-
zenda do dito Vicente Rangel a dita Dona Izabel
se obrigou a dar o consentimento do dito seu ma-
i-ido dentro em certo tempo para o que se deu por
fiador a Pero Vezato já defunto c por o dito Vi-
cente Rangel por o dito preço ser convertido em

pró de sua Fazenda quer dar o dito seu consenti-
mento à dita venda era por mais do dito
conlrato e para que fique em igualdade eles partes
estão acordados de que as ditas casas sejam vistas
por alguns oficiais para as avaliarem conforme ao
estado em que estavam ao lempo que se celebrou
a dita venda para que sendo por eles estimadas
em mais valor êle suplicante o perfassa ao dito
Vicente Rangel por juramento que lhe seja dado

disso. Pede a Vossa Mercê mande que os ditos
oficiais vejam as ditas casas e do prasimento dêie
suplicante e do dito Vicente Rangel por juramento
que lhe seja dado por Vossa Mercê avaliem as ditas
casas e se faça sumário de seus ditos e receberá

justiça e mercê. Despacho.Autue-se esta petição
e as partes e lhe louvem em oficiais ajuramenta
dos que façam esta avaliação como se pede. Bahia
a dois de Agosto de noventa e nove anos. Jorge de
Magalhães. Aos Ires dias do mês de Agosto de mil
e quinhentos e noventa c nove anos nesta cidade
do Salvador nas pousadas de mim tabelião apa-
receram Henrique Fernandes e Vicente Rangel de
Macedo partes na petição atrás e disseram que eles
se louvaram e de feito louvavam para avaliação
das casas conteudas na petição atrás e quintais

UM
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delas em Domingos Rodrigues e Braz da Costa
carpinteiros, Domingos Pires, João Francisco,
Jorge Pereira, pedreiros para que bem e verda-
deiramente avaliassem as ditas casas e quintais
•leias e o estado em que estavam ao tempo da venda
que foi delas feita ao dito Henrique Fernandes
que foi no ano de ínil e quinhentos e noventa e
cinco anos, e por sua conta haviam de correr de
Janeiro de noventa e seis em diante de que man-
daram fazer este termo que assinaram. Antônio
Guedes tabelião que o escrevi. Vicente Rangel.
Henrique Fernandes.

E logo no dito dia, três dias do mês de Agosto
de mil e quinhentps e noventa e nove nesta cidade
do Salvador nas casas de mim tabelião aparece-
ram Domingos Rodrigues e Braz da Cosia carpin-
leiros Domingos Pires, João Francisco, Jorge Pe-
reira pedreiros moradores nesla cidade aos quais
cada um por si dei eu tabelião juramento dos
Santos Evangelhos em que eles puseram suas mãos
ditas sob cargo do qual lhes encarreguei que bem
e verdadeiramente fizessem avaliação das casas e
quintais conteudas na petição atrás no estado em
que estavam no ano de noventa e cinco e Janeiro
de noventa e seis o que aceitaram por no dito
tempo serem vendidas ao dito Henrique Fernan-
des e assinaram. Antônio Guedes tabelião que o
escrevi. Domingos Pires. Domingos Rodrigues.
João Francisco. Braz da Costa. Jorge Pereira.
Àjos três dias do mês de Agosto de mil e quinhen-
tos e noventa e nove anos nesta cidade do Salvador
nas pousadas de mim tabelião pareceram Domin-
gos Rodrigues, Braz da Costa carpinteiros, Do-
mingos Pires, João Francisco, Jorge Pereira pe-
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dreiros, pelos quais foi dito que eles sabiam as
casas conteúdas na petição que partem pelas con-
frontaçôcs conteúdas na escritura da venda e quin-
tais as quais em pé como estavam ao tempo da
venda no dilo ano de mil e quinhentos e noventa
« cinco e noventa e seis anos no lugar e sítio onde
estavam avaliavam e de feito avaliaram as ditas
casas no estado em que estavam no tempo da venda
por seu justo e comum preço segundo a geral es-
limação com seus quintais em quatrocentos e cin-
quenta mil réis por seu justo e comum preço no
tempo da venda e assinaram c que isto passava
pelo juramento que haviam recebido Antônio
Guedes tabelião o escrevi. Domingos Pires. Do-
mingos Rodrigues. Braz da Costa. João Francisco.
Jorge Pereira. E não dizem mais os ditos autos
processados por mim tabelião a (pie me reporto
que ficam em poder do mesmo Henrique Fernan-
des e os concertei com- o oficial abaixo assinado,
hoje quatorze dias de Agosto de mil e quinhentos
e noventa e nove anos. Concertados por mim ta-
belião Antônio Guedes. Comigo escrivão Domin-
gos Araújo. 0 qual instrumento de venda outorga
c papéis de louvamento eu Antônio Guedes tabe-
hão público do judicial e notas por El-Bei Nosso
Senhor nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos
os Santos em meu livro de notas tomei e fiz tirar
donde este ih tirar e assinei de meu público
sinal seguinte. Concertado por mim tabelião An-
tonio Guedes. Eslava o Sinal Público. O qual
traslado da dita avaliação eu José do Pri to Freire,
Tabelião Público do Judicial e Notas nesta cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santqs e seu termo
aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio livro

I
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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
raso seguintes, na Bahia aos dias do mês
de Fevereiro anos. Por mim Tabelião.
Ern testemunho de verdade. José de Brito Freire.
Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

r

Troca de umas casas de Margarida
Carneiro por outras que lhe deu o colégio.

Saibam quantos este público de venda e troca
virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil e quinhentos e oitenta e oito
anos aos vinte e oito dias do mês de Julho do dito
ano nesta cidade do Salvador Bahia e Todos os
Santos e partes do Brasil nas casas de Manuel Fer-
nandes Leitão aí em presença de mim público ta-
belião abaixo nomeado e das testemunhas que a
todos foram presentes pareceram o dito .Manuel
Fernandes Leitão e bem assim a Senhora Marga-
rida Carneiro de Magalhães sua mulher e da oulra
parte o Padre Francisco Soares da Companhia de
Jesus Procurador da dita casa e por eles foi dito
que eles estavam concertado da maneira seguinte:
que eles estavam concertados na maneira seguinte:
e trocavam estas casas em que ora vivem que par-
tem de uma banda com casas de Dona Leonor
Soares e da outra banda com chãos do dito Colégio
e os quintais outrossim e partem com outros qiiin-
tais e casas que foram de Diogo Zorrilha com estas
confrontações e quaisquer outras que de direito
devam partir trocavam as ditas casas e quintais
com os ditos padres e se darem e largarem umas
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casas que eslào num chão que houveram de Miguel

Batista até lha dar com seu quintal as quais casas

lhe davam em troco destas assim e da maneira

que nelas estão onde ora vive Álvaro Sanches e

além das ditas casas os ditos padres lhe dão mais

vinte cruzados em dinheiro de contado que logo

receberam do dito Padre Francisco Soares é o dito

padre lhe mandará fazer uma janela maior em

uma câmara, e desta maneira estavam concertados

e trocavam estas casas com os ditos padres que
dito tem c por isso desistiam de toda a posse se-

nhorio domínio uso-fruto parte quinhão que até

agora tiveram nas ditas casas e quintal e tudo da-

vam e Iraspassavam nas mãos do poder do dito

colégio e padres e para que façam das ditas casas

tudo aquilo que. quiserem e lhes bem vier como

cousa sua própria que é, as quais casas estão co-

bertas de palma e na rua que vai para o lavadouro

e engenho que são quatro casas e para tudo cum-

prirem obrigaram seus bens móveis c de raiz e

pelo dito padre Francisco Soares foi dito em nome

do dito colégio epie lhe dava e trocava as ditas casas

que o dito colégio tem onde ora vive Alvarçs San-

ches dava e trespassava as ditas casas ao dito Ma-

nuel Fernandes e sua mulher Margarida Carneira

para que façam delas tudo aquilo que lhes bem

vier como cousa sua própria que é e deste dia de-

sistia em nome do dito colégio todo senhorio, do-

mínio uso-fruto parte quinhão que até agora ti-

veram os ditos padres nas ditas casas e quintal e

tudo lhes dava, trespassava, trocava nos ditos Ma-

nuel Fernandes e sua mulher para que façam de

hoje para sempre o que quiserem e por eles obrigou
o dito Padre todos os bens móveis do dito Colégio
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o que assim outorgaram uns e outros e aceitaram
esta escritura que fazia por si e assinaram todos
com testemunhas que foram presentes e os ditos
Manuel Fernandes e sua mulher disseram que da-
vam por quites e livres aos ditos padres dos ditos
vinte cruzados que assim receberam ao assinar
desta escritura e assinaram todos com as teste-
munhas que foram presentes, Antônio Guedes que
assinou pela dita Margarida Carneira, a seu rogo,
por não saber assinar c Guilherme Martins e Nuno
Franco moradores nesta cidade eu público tahe-
lião do próprio e judicial por El-Rei Nosso Senhor
nesta cidade do Salvador e seus lermos que este
instrumento de troca tomei em meu livro dc notas
donde eslá assinado pelas partes testemunhas dou-
de este fiz tirar e o subscrevi por autoridade real
que para êle o tenho na verdade e aqui assinei de
meu próprio sinal. O cpial traslado da dita troca
eu José de Brito Freire Tabelião Público do Judi-
ciai e Notas nesta cidade do Salvador Bahia 'de
Todos os Santos e seu termo aqui fiz trasladar bein
e fielmente do próprio livro do lombo a que me
reporto donde e com o qual e com o oficial comigo
abaixo assinado este conferi, concertei, subscrevi
c assinei de meus sinais Público e raso seguintes,
na Bahia aos quatro dias do mês de Fevereiro de
mil setecentos c quarenta e cinco anos. Por mim
tabelião. Em testemunho de verdade. José de
Brito Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Sou-
za Velho.

Posse da troca atrás

Saibam quantos este instrumento de posse vi-
rem que no ano do nascimento de Nosso Senhor
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Jesus Cristo de mil quinhentos e oitenta c oito anos

aos vinte e seis dias do mês de Agosto do dito ano

nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os San-

tos parles do Brasil fui eu tabelião às casas con-

teúdas nas escrituras atrás que vendeu Manuel

Fernandes e sua mulher aos padres chamado pelo
Reverendo Padre Fernão Cardim Reitor do dito

colégio me requereu lhe desse posse das ditas ca-

sas que eram dos ditos padres trocadas por outras

conforme a escritura e logo eu tabelião tomei do

dito quintal terra, pedra, paus e erva e tudo meíí

nas mãos do dito reitor e houve por metido de pos~
se e metido na posse e serrei portas e abri e o

meti de posse autuai e corporal perante o dito Ma-

mie! Fernandes sem contradição de pessoa algu-

ma perante as testemunhas que foram presentes
Antônio Zorrilha tabelião e Gaspar Gonçalves e o

diío Reitor me requereu que lhe passasse seu ins-

trumento de posse nas costas desta carta o qual eu

Aleixo Lucas tabelião do próprio judicial por El-

Rei Nosso Senhor nesta cidade do Salvador e seus

termos que este instrumento de posse por assim-

ser aqui assinei de meu próprio sinal que tal é

com as ditas testemunhas e Reitor que tomou a dita

posse* eu público tabelião Aleixo Lucas, Antônio

Zorrilha, Gaspar Gonçalves. Fernão Cardim. O

qual traslado da dita posse eu .José de Brito Freire

Tabelião Público do Judicial e Notas nesta cidade

do Salvador Balda de Todos os Santos c 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 êsle conferi, con-

vertei, subscrevi c assinei de meus sinais público
e raso seguintes. Na Bahia aos quatro dias do mês

/ \
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de Fevereiro de mil e 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 de doação de uns chãos que
deu Vicente Monteiro ao colégio.

Saibam quantos este instrumento de doação vi-
rem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Je-
sus Cristo de mil e quinhentos e oitenta e seis anos
aos seis dias do mês de Março nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos nas pousadas de
morada de mim público tabelião ao diante nomea-
do assim em minha presença e das testemunhas
que a tudo foram presentes pareceu Vicente Mon-
teiro morador no termo desta cidade pelo qual foi
dito que êle tinha em esta cidade um pedaço de
chão defronte do estudo do colégio de Jesus e de-
fronte das casas que foram ele Zorrilha e defronte
das casas que foram de Francisco Pires Caminjha,
o qual chão que ora está metido em umas casas
térreas do dito colégio e êle doador dá e declarou
o dito Vicente Monteiro que êle no ano ele mil c
quinhentos e sessenta e seis anos fizera doação e
esmola elo dito chão ao dilo colégio ele Jesus que
houvera de Miguel Batista por preço e quantia de
quatro mil réis e que porquanto até agora não li-
nha feito carta do dito chão ao dito Colégio
constasse da dita doação e esmola que tinha feito
ao dito colégio dos ditos chãos êle desde agora lhe
fazia pura doação dos ditos chãos e desde o dito
tempo atrás declarado para os Padres do dito co-
légio de Jesus para que façam deles tudo o que

/. !¦'
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lhes aprouver como cousa sua que é e lira de si

toda a posse e senhorio que deles tem e trespassa
ao dito colégio para que faça deles o que aprouver

e se obriga a lhe fazer boa esla doação e de paz

sob obrigação de seus bens e eu tabelião como pes-
soa pública, aceitante e estipulante, aceitei e esti-

pulei este instrumento de doação cm nome do dita

colégio a quem toca e tocar possa sendo a tudo por
testemunhas o mestre da Capela Bertolomeu Pires

e Gaspar Martins Meireles aqui moradores e eu

Antônio Zorrilha tabelião o escrevi. Vicente Mon-

teiro. Bertolomeu Pires. Gaspar Martins Meireles.

O qual instrumento eu Antônio Zorrilha das Neves

tabelião do público e judicial c notas por El-Rei

Nosso Senhor e Sua Majestade nesta cidade do

Salvador Bahia de Todos os Santos e seus termos

tomei e notei em meu livro de notas e dele tirei

traslado e íiz este que vai na verdade e aqui assi-

nei de meu público sinal.que tal é. Estava o Sinal

Público O qual traslado da dita escritura eu José

de Brito Freire Tabelião Público do Judicial e

nota nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os

Santos e seu termo aqui fiz trasladar do próprio
livro do tombo bem e fielmente a que me reporte»

com o qual e com o oficial comigo abaixo assinado

este conferi, concertei, subscrevi e,assinei de meus
sinais público e raso seguintes, na Bahia

dias do mês de Fevereiro de mil setecen-

tos e quarenta e cinco anos. Por mim Tabeliã».

Em testemunho de Verdade. José de Brito Freire,

Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

.>¦
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Escritura de venda que fez Bartolo-
meu Luiz de Espinha ao colégio de uns
chãos que estão na rua que vai para o
Carmo.

Saibam quantos este público instrumento e
carta de venda vicem que no ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e quinhentos
e noventa e seis anos de oitenta e seis anos (sic) aos
dezesseis dias do mês de Janeiro nesta vila de São
Jorge do rio dos Ilhéus Capitania e Governança do
Senhor Francisco Giraldes nestas partes do Brasil
nas pousadas de Bartolomeu Luiz de Espinha em
presença de mim tabelião e das testemunhas ao
diante nomeadas pareceram o dito Bartolomeu
Luiz de Espinha e bem assim sua mulher, morado-
res na dita vila, e por eles foi dito que eles ven-
diam como. de feito venderam dita sua mulher
Dona Antonia sua mulher moradores na
dita vila e por eles foi dito que eles vendiam como
de feito venderam deste dia para todo sempre ao
colégio da Bahia de Todos os Santos, uns chãos
para casas que eles vendedores têm na cidade da
Bahia de Todos os Santos na rua que vai do ter-
reiro de Jesus digo do colégio para o monte Cal-
vário que partem da banda do Sul com umas casas
digo com chão e casas de Margarida Carneiro e
com chãos que foram de Diogo Zorrilha que ora
são do dito colégio e da banda do Norte com chãos
que foram de Gaspar de Barros e da banda do
Loeste com a praça do colégio e da banda do leste
com a dita rua os quais chãos assim lhe venderam
por serem seus e serení dados em dote e casamen-
to por João dc Araújo de Souza pai da dita dona
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Antônia e lhes .vendiam deste dia para todo sem-

pre por preço e quantia de cinqüenta mil réis em
dinheiro de contado de moeda corrente da qual
quantia confessaram eles vendedores que eram pa-
gos e satisfeitos da mão do Reverendo Padre An-
tonio da Rocha que presente estava que ora está
por reitor do Mosteiro desta dita vila da dita Com-

panhia de Jesus que lhe,fizera a dita compra em
nome do Reitor do dito colégio e por virtude de sua
Procuração pelo que eles vendedores por esta es-

critura houveram por vendidos os ditos chãos ao
dito colégio deste dia para todo sempre para os

padres que ora possuem e para todos seus suces-
sores nos quais trespassaram toda a posse- domi-
nio, senhorio que nos ditos chãos até o presente
tiveram para que por esta escritura sem mais ou-
tra autoridade de justiça possam os ditos tomar

posse e prometeram e se obrigaram de em todo o
tempo fazerem bons e de paz os ditos chãos ao dito
colégio, forros, isentos, dízimos a Deus somente e
de em iodo e por todo terem e manterem esta es-
critura como nela vai declarado e de não irem nem
virem contra ela por nenhuma via por si nem por
outrem e tudo cumprirem e manterem obrigaram
todos seus bens havidos e por haver e logo pelo
senhor ordinário Ambrósio de Souza foi dado ju-
ramento dos Santos Evangelhos, a vendedora para
que declarasse se dava outorga a esta escritura por
sua livre vontade ou se por outra via estando o
vendedor afastado c por ela foi dito que por sua
livre vontade a outorgava e assim o parecia, e pelo
dito Padre Antônio da Rocha foi aceitada esta

'venda e compra em nome do dito colégio e decla-
rado os vendedores que os ditos chãos são de doze

¦¦Mgg gggjgj
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braças de Norte a Sul e vinte de Leste Oeste
testemunhas que a tudo foram presentes Ama-
dor Viegas, Pero I^ernandes Rafael e o ir-
mão João Martins da dita companhia que
aqui assinaram com o dito vendedor e por
a vendedora assinou o dilo Pero Fernandes
Rafael a sem rogo, assinou e se assinou o dito
Antônio da Rocha como aceitou em nome do dito
colégio esta compra eu Gaspar de Araújo público
tabelião de notas na dita vila e seus termos pelo
Senhor Francisco Giraldes que o escrevi e declaro
que eles partes outorgaram assim e dele em fé e
testemunho de verdade mandaram ser feito este
instrumento neste livro de notas donde mandaram
dar aos compradores os traslados que lhe cumpri-
rem e asisnaram aqui como dito é todos os sobre-
ditos e eu Gaspar de Airaujo tabelião público das
notas na dita Vila pelo dito Senhor que este ins-
trumento em meu livro de notas tomei onde ficam
assinados por todos os sob réditos donde este tirei
com o próprio; cotegei onde assinei de meu púbit-
co sinal seguinte que tal é. Estava o Sinal Público.
O qual traslado da dita escritura 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, concertei, subscrevi e assinei de meus si-
nais público e raso seguintes. Na Bahia aos cinco
dias do mês de Fevereiro de mil setecentos e qua-
renta e cinco anos. Por mim tabelião. Em Teste-
munho de verdade. José de Brito Freire. Comigo
Inquiridor. Antônio de Souza Velho.
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Posse da venda atrás.
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Saibam quantos este instrumento de posse vi-
rem que no ano do nascimento de Nosso Senhoí
Jesus Cristo de mil e quinhentos e oitenta c oito
anos aos vinte e quatro dias do mês de Abril nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos o
Padre Manuel de Sá Procurador do colégio da
Companhia de Jesus desta dila cidade apresentou
a mim tabelião ao diante nomeado perante as tes-
temunhas ao diante escritas esta escritura de ven-
da atrás e me requereu que lhe desse posse da ter-
ra contenda na dita carta e logo fomos à rua con-
teúda na dita carta e chãos que partem pelas de-
marcações nelas conteudas eme partem com Mar-

garida Carneira e tomando o dito padre Manuel
de Sá pela mão andamos pelo dito chão e eu to-
mei ervas, terra, paus, pedras e as meti na mão
ao dito padre e êle tomou posse dando-lhe posse
em nome do dito colégio corporal, autuai, paeifi-
camentè sem contradição de pessoa alguma e êie
dito Padre aceitou em nome do dito colégio e a
houve por tomada estando a isso presentes por tes-
temunhas Antônio Francisco digo Fernandes Coe-
lho, e Gaspar Nunes de Meireles moradores nesta
cidade e João Nunes estante nela e eu Domingos de
Oliveira tabelião do público judicial por El-Rei
Nosso Senhor nesta cidade do Salvador e seu têr-
mò que este instrumento de posse fiz por mo pedir
o dito Padre e assinei aqui de meu público sinai
que tal é. Manuel de Sá. Gaspar Nunes ele Meire-
les e João Nunes. Antônio Fernandes Coelho.
Estava o Sinal Público. O qual traslado da d»ita
posse eu José de Brito Freire Tabelião Público do

I
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judicial e 'notas nesta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos c seu termo aqui fiz trasladar
bem e fielmente do próprio livro do tombo a que
me reporto donde o oficial comigo abaixo assi-
nado este, conferi, concertei, subscrevi e assinei de
meus sinais público e raso seguintes. Na Bahia aos
cinco dias do mês de Fevereiro de mil setecentos
e quarenta e cinco anos. Por mim Tabelião. Em
testemunho de verdade. José de Brito Freire. Co-
mhgo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Venda que fez Felipa Alvares do qui-
nhão de umas casas suas ao colégio.

i

Saibam quantos este instrumento de venda e
quitação* virem que no ano do nascimento de Nos-
so Senhor Jesus Cristo de mil e quinhentos e seten-
ta e três anos aos três dias do mês de Setembro do
dito ano na Povoação de Pereira termo da cidade
do Salvador da Bahia de Todos os Santos terras
do Brasil nas casas de Gaspar Alemão em presen-
ça de mim público tabelião abaixo nomeado e das
testemunhas que a tudo foram presentes pareceu
Felipa Alvares dona viúva por a qual foi dito que
por morte de Paulo Dias, que Deus haja, seu ma-
rido lhe ficaram umas moradas de casas com seus
quintais na dita cidade que estão pegados com a
cerca do 'Mosteiro de Jesus as quais casas e quin-
tais Antônio Dias, seu filho, tinha vendido ao Mos-
teiro de Jesus por seis mil réis como constava da
escritura atrás da venda feita por mim tabelião e
que ela ora vendia como de feito vendeu toda a
sua parte que tinha nas ditas casas e quintais ao
dito Colégio de Jesus por os ditos seis mil réis que

V
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tinha recebido o dito Antônio Dias seu filho, as

quais casas e quintais estani no dito lugar e par-
íem pelas ditas confrontações atrás declaradas na
venda que o dito seu filho tinha feito ao dito co-
légio e prometeu de em lodo o tempo fazer boas
e de paz as ditas casas e quintais ao dito colégio e
disse que desistia de toda a posse propriedade, se-
nhorio. domínio, uso-fruto, parte e seu quinhão
que até agora tivera nas ditas casas e quintais e
tudo dava, trespassava nas mãos e poder do dito
colégio e padres dele para que façam das ditas ca-
sas e quintais tudo aquilo que quiserem e lhes bem
vier como cousa sua própria que é, isenta compra-
da por seu dinheiro havia a dita venda de seu filho

por boa e ela de sua parte vendia lodo o quinhão
e parte que tinha nas ditas casas aos ditos padres
pelo preço dos seis mil réis que recebera já seu

filho Antônio Dias e por tudo dava como de feito
deu por quite e livre ao dito colégio dos seis mii
réis que assim recebera seu filho por as ditas casas
e que assim o outorga de ter e cumprir a escritura
e a de seu filho como nela se contem com obriga-

ção de todos os seus bens móveis e de raiz, havi-
dos e por haver que para ele realmente obrigou e
êle mandou ser feito este instrumento de venda e
dar desta nota ao dito colégio o que lhe cumpri-
rem deste teor eu tabelião como pessoa pública
aceitante e estipulante aceitei, e estipulei esta venda
em nome do dito colégio e padres dele ausentes ao
assinar esta; testemunhas que foram presentes An-
tão Gonçalves que assinou por a dita Felipa Alva-
res sua cunhada a seit rogo por não saber assinar;
Gaspar Alemão, Jeronimo Duarte criado de An-
íônio Dias e Manuel Alvares da Rocha moradores
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nesta povoação, eu Aleixo Lucas tabelião do pú-
blico e judicial e notas por El-Rei Nosso Senhor
nesta cidade do Salvador c seus termos que êsíe
instrumento de venda fiz e o tomei em meu livro
de notas donde está assinado pelas partes e teste-
munhas donde este tirei na verdade sem cousa que
dúvida faça e aqui assinei de meu público digo
próprio sinal que tal é. 0 qual traslado da dila
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 com o qual e eom o oficial comigo
abaixo assinado este conferi, concertei, subscrevi
e assinei de meus sinais público e raso seguintes.
Na Bahia aos seis dias do mês de Fevereiro de mil
setecentos e quarenta e cinco anos. Por mim Tabe-
iião. Em testemunho de verdade. José de Brito
Freire. Comigo Inquiridor. Antônio de Souza
Velho.

Venda que fez ao colégio de umas ca-
sas Manuel Gonçalves e seu genro Paulo
Adorne.

Saibam quantos este instrumento de venda, e
quitação virem que no ano do nascimento de Nos-
so Senhor Jesus Cristo de mil e quinhentos e se-
tenta e três anos aos dezessete dias do mês de Se-
tembro do dito ano nesta cidade do Salvador da
Bahia de Todos os Santos terras do Brasil do Co-
légio de Jesus desta cidade, aí em presença de mim
tabelião abaixo nomeado e das testemunhas que
a tudo foram escritas pareceu Manuel Gonçalves
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Cavalheiro da Casa de El-Rei Nosso Senhor mora-

dor nesta cidade e ele era nome e como procurador
bastante que era de seu genro Paulo Adorne e de

sua mulher Maria de Almeida como constava de

sua procuração que estava em este livro de notas

feito por mim tabelião público a folhas duzentas e

quarenta e feita a doze dias do mês de Outubro

foram testemunhas João Alvares digo Gonçalves

Coelho que assinou por a dita Maria de Almeida

seu filho Diogo Rabelo e Domingos de Almeida a

qual procuração é bastante para poder vender mó-

veis e de raiz como dela se mostra e da outra parte

pareceu o padre Gregorio Serrão Reitor do dito

colégio e logo pelo dito Manuel Gonçalves foi dito

em seu nome e como procurador que é dos ditos

seu genro e filha disse que possuía umas casas que
herdara de seu avô Paulo Dias as quais estão na
rua que vai para junto deste colégio que partem
de uma banda com casas de Gaspar Alvares e da
outra com casas de Baltazar Barbuda seu padrasto
por estas confrontações e com quaisquer outras que
de direito devam partir, as quais casas com seus

quintais que se guiar abaixo até André Pereira êle
dito Manuel Gonçalves em seu nome e em nome
dos ditos seu genro e filha vendia como de feito
vendeu dêsté dia para todo sempre ao colégio de
Jesus desta cidade por preço certo, logo nomeado
de noventa mil réis em dinheiro de contado os

quais noventa mil réis disse êle dito Manuel Gon-

çalves ter recebido do dito reitor e colégio e por
assim ser pago disse que dava como de feito deu

por quite e livre ao dito colégio e todos seus des-
cendentes deste dia para todo sempre e prometeu
de nunca em nenhum tempo lhos pedir nem de-

/
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mandar porquanto confessou ser pago e prometeu
de em todo o tempo fazer boas e de paz as ditas
casas e quintais* de quaisquer que nelas ou em par-
te delas puser estorvo ou embargos alguns lhe será
de autor ,e verdadeiro defensor e houve por bem e
lhe aprouve que o dito Reitor e colégio possa to-
mar e tome posse das ditas casas e quintais autuai
e corporal sem mais outra autoridade dele vende-
dor nem de outra justiça alguma porque êle ven-
dedor de hoje para sempre desistia de toda a posse
propriedade, senhorio, domínio do direito parte e

quinhão que até agora tiveram as ditas casas e

quintais e que tudo dava e trespassava nas mãos e

poder do dito colégio e padres dele para que façam
das ditas casas tudo aquilo que quiserem e lhes
bem vier como cousa sua própria, isenta que é
comprada por seu dinheiro o que assim o outor-
.«ou em fé e testemunho de verdade, dele mandou

passar digo ser feito este instrumento de venda e

que desta nota ao dito colégio os que lhe cumpri-
rem e para êle disse que obrigava todos os seus
bens móveis e de raiz havidos e por haver assim os
ditos seus constituintes e o dito Reitor disse que
êle aceitava a dita venda da dita maneira e em
nome do dito colégio e assinaram as testemunhas
que foram presentes Antônio da Mota Meirinho da
Correição e Baltazar Barbuda e Bastião Luiz mo-
radores nesta cidade. Eu Aleixo Lucas tabelião
do público e judicial por El-Rei Nosso Senhor nes-
ta cidade do Salvador e seus termos que este ins-
trumento de venda e quitação fiz e o tomei em
meu livro de notas donde está assinado pela parte
e testemunhas donde este tirei na verdade bem e
fielmente,sem cousa que dúvida faça e aqui assi-
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nei de meu público 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 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 raso seguintes. Na Bahia aos seis
dias do mês de Fevereiro de mil setecentos e qua-
renta e cinco anos. Por mim Tabelião. Em teste-
munho de verdade. José de Brito Freire. Comigo
Inquiridor. Antônio de Souza Velho.

Posse das casas atrás.
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Saibam quantos este público instrumento de
posse virem que no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de mil e quinhentos selenta e
três anos aos dezenove dias do mês de Setembro
do dito ano nesta cidade do Salvador da Bahia de
Todos os Santos terras do Brasil pelo Padre Grego-
rio Serrão Reitor do colégio de Jesus desta cidade
me foi apresentada a carta de venda que fizera
Manuel Gonçalves como procurador de Paulo
Adorne como consta da dita venda atrás que me
requeria que fosse dar posse das ditas casas e quin-
tais conteúdos na dita venda e logo eu Tabelião fui
às ditas casas conteudas na dita carta de venda e
dei a posse delas ao dito Reitor por terra, paus, te-
lhas, ervas que tomei dos ditos quintais e lhe meti
tudo nas mãos e lhe abri e cerrei as portas das di-
tas casas e lhe dei a posse delas autuai e corporal
sem contradição de pessoa alguma e houve por os
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ditos autos por metido de posse delas ao dito Rei-
tor pela sobredita maneira tomou dos ditos quin-
tais, terra, paus, ervas, telhas e cerrou e abriu as
portas das ditas casas dizendo que tomava a posse
em nome do dito colégio e eu houve por investido
da dita posse das ditas casas e quintais pela sobre-
dita maneira, e rogou a mim tabelião lhe passasse
instrumento seu instrumento para conservação de
sua justiça o qual eu Aleixo Lucas tabelião do pú-
blico e judicial por El-Rei Nosso Senhor nesta ci-
dade do Salvador e seus termos que este instru-
mento de posse fiz perante as testemunhas que fo-
ram presentes Antônio Ferraz cidadão da cidade
do Porto e André Luiz alfaiate morador nesta ci-
dade e aqui assinei de meu próprio sinal que tal é.
André Luiz. Antônio Ferraz. O qual traslado da
dila posse eu José de Brito Freire Tabelião Públi-
co do judicial e notas nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seu lêrmo aqui fiz trás-
ladar bem e fielmente do próprio livro do Tombo
a que rae reporto^ com o qual e com o oficial co-
migo abaixo assinado este conferi, concertei, subs-
creví, e assinei de meus sinais público e raso se-
guintes. Na Bahia aos seis dias do mês de Feve-
reiro 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.

Seis braças de chão defronte de An-
tônio Fernandes Coelho que comprou o
Colégio a André Monteiro.
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Saibam quantos este público instrumento de

carta de venda deste dia para todo sempre virem

que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo dc mil e quinhentos e oitenta e seis anos aos

dez dias do mês de Abril do dito ano nesta cidade
do Salvador de Todos os Santos, partes do Brasil
nas casas da morada de Pero Dias de Figueira mo-
rador nesta cidade estando aí de presente o Senhor
André Monteiro e a Senhora Catarina Loba sua

mulher como vendedores de uma parte e da outra
o padre Manuel de Sá da Companhia de Jesus

procurador do colégio da Companhia desta cidade
e logo pelos ditos Senhores André Monteiro e sua
mulher Catarina Loba foi dito perante mim tabe-
lião ao diante nomeado ellas testemunhas ao dian-

te escritas que eles tinham e possuíam nesta ei-
dade a metade de uma data de uns chãos que estão
na rua que vai das casas de Gaspar Leitão para o

monte Calvário que parte com chãos de João de
Araújo e chãos que foram dados a Damião Lopes
de Mesquita que houveram de Sesmaria do Go-
vernador Mem de Sá, e partem com a dita rua e
com a cerca dos Padres de Jesus até sobre a rocha
do mar e partem pelas ditas confrontações confor-
me a dita Carta de Sesmaria, as quais seis braças
de chão são a parte e quinhão que eles vendedores
fizeram com seus filhos e herdeiros com Gaspar
digo de Gaspar de Barros marido e antecessor dê-

les vendedores a quem foi concedida a dita data,

as quais seis braças dc chão ou o que se achar de-

pois de niedidos com os mais herdeiros disseram

que das suas próprias e livres vontades sem cons-
trangimento algum vendiam como logo de feito
venderam ao dito colégio e padres dele deste di**

1
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para todo sempre este por preço e quantia de vinte
mil réis de dinheiro de contado que eles vende-
dores confessaram perante mim tabelião e teste-
munhas lerem já recebido do dito padre Manuel
de Sá procurador do dito colégio e.estavam eles
bem pagos e satisfeitos pelo que disseram que da
dita quantia o dariam por quite e livre deste dia
pura todo sempre portanto disseram eles vendedo-
res que no dilo colégio e padres deles cediam três-
passavam todo o direito aução, propriedade, do-
minio, direito, senhorio que no dilo chão de seis
braças até sobre a rocha do mar conforme a Carta
de Sesni£ria tinham e podiam ler para que eles
padres e colégio nele e por êle possam fazer pôr e
dispor como cousa sua própria que de hoje em
diante é e de (pie são senhores e se obrigaram de.
que a todo tempo do mundo lho fazerem bom e de
paz de toda a pessoa ou pessoas que lhe a êle ou
parte dele alguma dúvida ou embargo queiram
pôr e se darem a todo por autores e defensores
com pena de lhe pagarem por êle todas as custas,
despesas, perdas e danos que o dito colégio receber
e obrigaram a* isto sua fazenda, bens móveis e de
raiz havidos e por haver e colégio c padres por si
ou por quem lhe aprouver sem mais autoridade
de justiça pdr esta escritura somente poderão lo-
mar e tomem posse do dito chão para sempre como
dito é e em testemunho de verdade assim o outor-
garam e dêlc mandaram ser feito este instrumento
de carta de venda nesta nota que o dito padre Ma-
nuel de Sá disse que aceitava em nome do dito co-
légio testemunhas que a todo forain presentes Ci-
prião Velho e o dito Padre Dias de Figueira mora-
dores na dita casa e eu Domingos de Oliveira ta-

*
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belião o escrevi e o dito Pero Dias assinou pela

dita vendedora a seu rogo por não saber escrever,

testemunhas mais Gaspar Dias sobrinho do dito

Pero Dias morador em sua casa e eu sobredito Do-

mingos de Oliveira tabelião do público judicial por
El-Rei Nosso Senhor nesta cidade do Salvador e

seus termos digo Bahia de Todos os Santos e seus

termos tomei em meu livro de notas donde o fiss

tirar bem e fielmente concertei com a nota e subs-

creví, assinei de meu público sinal que tal é. Es-

tava o Sinal Público. O qual traslado das ditas

seis braças 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 qual e com o oficial co-

migo abaixo assinado este conferi, concertei, subs-

Creví e assinei de meus sinais público e raso se-

guintes. Na Bahia aos sete dias do mês de Fevc-

reiro 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 do chão atrás.

Saibam quantos este instrumento de posse vi-

rem que no ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil e quinhentos e oitenta e sete
anos aos dez dias do mês de Abril do dito ano nesta
cidade do Salvador eu tabelião fui aos chãos con-
teúdos nesta carta *ie venda atrás, com o Padre
Manuel de Sá da Companhia de Jesus e me requc-
reu que lhe desse posse dos ditos chãos por vir-
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tude da dita carta e logo eu tabelião por virtude
dela tomei ao dito padre pela mão e passeamos
pelos ditos chãos e eu tabelião lhe meti nas mãos
ervas e pedras e terras e êle tomou posse como
procurador do dito colégio e eu tabelião o houve
por metido e investido na dita posse pessoalmen-
te, real e autuai, pacificamente sem contradição de
pessoa alguma e êle dito Padre a houve por toma-
da e se houve por investido nela estando por les-
temunhas Duarte de Góis Mendonça e Antônio
Fernandes Velho morador nesta cidade e Fernão
Gomes morador nesta cidade eu Domingos de Oli-
veira tabelião do público judicial por El-Rei Nosso
Senhor nesta cidade do Salvador e seu termo que
este instrumento de posse fiz e assinei de meu pú-
blico sinal que tal é. Duarte de Góis. Antônio
Fernandes. Fernão Gomes. Manuel de Sá. Esta-
va o Sinal Público. O qual traslado da dita Posse
eu José de Brito Freire Tabelião Público do judi-
ciai 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 co-
migo abaixo assinado este conferi, concertei, subs-
creví e assinei de meus sinais público e raso se-
guintes. Na Bahia aos sete dias do mês de Feve-
reiro 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 que fez Bartolomeu Pires de
uns chãos, por escrito, ao colégio.
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Digo eu Bartolomeu Pires que tenho vendidas
aos Padres da Companhia de Jesus duas braças de
terra dos meus quintais que tomam desde o cami-
nho até a cajaseira a qual fica dentro nas duas
braças da testada e assim mais o comprimento do
quintal até a taipa da banda de barro que são treze
ou quatorze braças conforme se achar e tudo isto
vendi aos ditos padres por preço de vinte e cinco mil
réis com obrigação de que os Padres me façam de
taipa ou parede de pedra e barro, como eles mais
quiserem, a parede da parle do caminho e me gas-
tem da parle da rua a pedra que ali acharem enter-
rada posta em alicerce e desta venda que digo te-
nho feito, farei escritura aos padres cada vez que
quiserem e por este me dou por obrigado a fazer
em todo o tempo boa a tal venda para o qual efeito
lhe dei este por mim assinado; hoje dois de No-
vembro de seiscentos e sete, e confesso ter rece-
bido os vinte e cinco mil réis que por mim tem pa-
gos a Antônio Machado morador em Sergipe do
Conde feito no dito mês e dia e assinamos aqui
Bartolomeu Pires. Gaspar Alvares. O qual trás-
lado da dita venda eu José de Brito Freire Tabe-
lião 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 público
e raso seguintes. Na Bahia aos sete dias 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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Sesmaria de Nuno de Amaral de uns
chãos na praia.

Saibam quantos este público instrumento de
carta de Sesmaria virem que no ano do nascimen-
to de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e quinhen-
tos e noventa e seis anos aos nove dias do mês de
Janeiro do dito ano nesta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos terras do Brasil, nas pousadas
de mim escrivão das sesmarias pareceu Nuno de
Amaral e por cie me foi apresentada uma petição
com um despacho nela do Senhor Dom Francisco
de Souza do Conselho de Sua Majestade o Gover-
nador Geral de todo este Estado e Provincia do
Brasil de que o traslado é o seguinte. Diz Nuno
de Amaral que entre as casas de sobrado que os
padres da Companhia têm na praia está ura re-
canto de terra devoluío que serve para fazer uma
casa e porque êle suplicante a quer aproveitar e
fazer nela casa para nobrecimento da terra o qual
chão prejudica a ribeira de El-Rei; pede a Vossa
Senhoria o mande ver por o patrão da ribeira c
não prejudicando como dito é lhe faça mercê dele
de Sesmaria e receberá mercê. Despacho. Veja
o Patrão da ribeira o lugar donde o suplicante
pede o chão de que faz menção e com o que disser
torne, na Bahia oito de Janeiro cie noventa e seis.
O Governador. Satisfazendo o despacho de Vossa
Senhoria digo que eu vi o lugar que o suplicanle
pede na ribeira para casas o qual não prejudica
eousa alguma a ribeira de Sua Majestade por onde
Vossa Senhoria pode fazer dele o que fôr servido,
hoje nove de Janeiro de mil e quinhentos e no-
venta e seis. O Patrão Bernardino Ribeiro. Outro
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despacho. Visto o parecer do Patrão da ribeira c
as mais cousas que o suplicante alega lhe faço
mercê da terra que pede não sendo dada a outrem

primeiro nem prejudicando a terceiro. Bahia a
nove de Janeiro de noventa e seis. O Governador.
Traslado do regimento de El-Rei Nosso Senhor.
As terras e águas das ribeiras que estiverem den-
fro do termo e limite da dita cidade que são seis
léguas para cada parte que não forem dadas à&

pessoas que as aproveitem e estiverem vagas e dt-
volutas para mim por qualquer via ou modo que
seja podereis dar de Sesmaria às pessoas que vô-

ias pedirem, as quais terras assim dareis livremen-

te sem outro algum foro ou tributo somente o dizí-

mo à ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e com as.

condições e obrigações do foral dado às ditas ter-

ras e de minha ordenação do quarto livro título

das sesmarias com condição que a tal pessoa ou

pessoas residam na povoação da dita Bahia ou das

terras que lhe assim forem dadas ao menos três

anos e que dentro no dito tempo as que não pos-
sam vender pem alhear e tereis lembrança que

não deis a cada pessoa mais terra que aquela que se-

gimdo sua possibilidade virdes ou vos parecer que

pode aproveitar e se algumas pessoas a que forem

dadas no dito termo as tiverem perdidas pelas não

aproveitarem e vo-las tornarem a pedir vos lhas àã-
reis de novo para as aproveitarem com as condições
c obrigações conteudas neste Capítulo, o qual se trás-
ladará nas cartas das ditas Sesmarias com as-quais
condições e declarações deu o dito Senhor Governa-
dor ao dito Nunes Amaral o chão e terra conteúda no
mesmo despacho conforme aos rumos declarados em
sua peíição e para sua guarda lhe mandou passar esta
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Carta da Sesmaria pela qual manda que lhe haja a
posse e senhorio dos ditos chãos de hoje para sempre
para êle e seus herdeiros e fará neles casas dentro
cm três anos conforme o regimento, as quais lhe assim
deu forras e livres e será o dito Nuno de Amaral obri -

gado a fazer registar esta Carta de Sesmaria nos livros
da Fazenda do dito Senhor dentro em um ano sub as
penas no dito regimento declaradas e porque o dito
Nuno de Amaral todo prometeu de ter e cumprir pela
sobredita maneira o dito Senhor Governador lhe man-
dou passar esta Carta de Sesmaria e eu Diogo Ri-
beiro escrivão das datas e sesmarias por Sua Majes-
tade nesta cidade cio Salvador e seu termo este ins-
trumento de Carta de Sesmaria em meu livro de nota
tomei e dele o trasladei de minha mão na verdade
bem e fielmente sem cousa que dúvida faça e o con-
certei com o próprio e assinei digo e aqui meu Pú-
blico Sinal fiz que tal é. Estava o Sinal Público.
O qual traslado da dita sesmaria e mais documentos
eu José de Brito Freire, Tabelião Público do Judicial
e Notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Sontos e seu termo aqui fiz trasladar do próprio livro
do Tombo bem e fielmente a que me reporto com o
qual e com o oficial comigo abaixo assinado este con-
feri, concertei, subscrevi e assinei de meus sinais pú-
blico e raso seguintes. Na Bahia aos oito dias do -mês
de Fevereiro 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.

Compra que fez o colégio de uns
chãos na praia a Nuno de Amaral.
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Saibam quantos este público instrumento de es-
critura de venda deste dia para sempre virem que no
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil e seiscentos e três aos vinte e quatro dias do mês
de Março do dito ano nesta cidade do Salvador em
pousadas de Nuno de Amaral, escrivão da fazenda
de Sua Majestade neste estado perante mim público
tabelião ao diante nomeado em minha presença e das
testemunhas ao diante escritas pareceu o dito Nuno
de Amaral e bem assim o reverendo Padre Francisco
de Lemos procurador do Colégio desta cidade e logo
pelo dito Nuno de Amaral foi dito que entre os mais
bens de raiz que possuía e tinha era uns chãos na
praia desta cidade que entestam com a cerca dos ditos
padres e junto com uma casa que no fim dela tem e à
face da praia e mar os quais lhe deu o Senhor Dom
Francisco de Souza Governador que foi neste Estado
do Brasil e que vistos os ditos chãos estarem tão pe-
gados com os ditos Reverendos Padres e poder haver
dúvida no partir dos ditos chãos c nor as escusar o
dito Nuno de Amaral que ora por virtude deste ins-
trumento vendia e trespassava como de feito logo ven-
deu e trespassou os ditos chãos aos ditos Reverendos
Padres da Companhia deste dia para todo sempre
para o dito colégio e isto em preço e quantia de qua-renta mil réis logo pagos em dinheiro de contado
que êle logo recebeu perante mim tabelião pelo quepor êle foi dito que em o dito colégio trespassava,
cedia todo o direito aução, pretenção, domínio e se-
nhorio que êle tinha e tem em os ditos chãos para que
deles possam gozar como cousa sua própria e deles
tomarem posse pessoal autuai, cível e natural como
de direito se requer e que por este instrumento se obri -
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gava fazer sempre boa esta venda livre e desembar-
gada sem dúvida nem contradição alguma para o que
disse que obrigava sua pessoa e fazenda a fazer sem-
pre boa esta venda e pelo dito Revdo. Pe. Francisco
de Lemos procurador do dito colégio foi dito que acei •
lava esia venda em nome do dito colégio e assim pelo
dito Vendedor foi dito que clava pura quitação aos
ditos Reverendos padres do preço desta venda pelo
haver recebido em dinheiro de contado perante mim
tabelião e assim o outorgaram e em fé e testemunho
de verdade mandaram iser feito este instrumento nesta
nota que assinaram estando por testemunhas Antônio
de Leão e Manuel Carvalho' moradores nesta cidade
que assinaram eu Bastião da Silva tabelião o escrevi
e dou fé conhecer as pessoas neste instrumento con-
leúdas, tsobredito o escrevi. 0 qual instrumento de
escritura de venda eu Bastião da Silva tabelião pú-
blico do judicial e notas nesta cidade do Salvador e
seus termos por Sua Majestade em meu livro de nota
tomei onde este traspassado passei e corri, concertei,
subscrevi, e assinei de meu público Sinal que tal é.
Estava o Sinal Público. 0 qual traslado da dita com-
pra eu José de Brito Freire Tabelião Público do Ju-
dicial e notas nesta cidade do Salvador Bahia de To-
dos os Santos e seu termo aqui fiz trasladar do pró-
prio livro do Tombo bem e fielmente a que me re-
porto com o qual e com o oficial comigo abaixo as-
sinado este conferi, concertei, subscrevi e assinei de
meus sinais público e raso seguintes. Na Bahia aos
oito dias do mês de Fevereiro 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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Petição sobre uns chãos do colégio
s

junto ao Carmo.

0 padre Reitor do colégio desta cidade que a
êle lhe pertence dezesseis braças de chãos ao monte
Calvário desta cidade junto ao Mosteiro de Nossa Se-
nhora do Carmo, as quais houve o colégio do Padre
Manuel Nunes que as herdou de sua avó moradora
como parece da escritura pública que oferece digo de
sua avó Maria Dias como parece da escritura pública
que oferece e porquanto se estão fazendo obras nos
ditos chãos sem licença do colégio a quem pertencem
e as querem impedir para que não vão por diante até
serem ouvidos de sua justiça, pede a Vossa Mercê
mande fazer renunciação da dita nova obra e que
sejam notificadas assim as pessoas que nelas traba-
Iham como as que a mandam fazer de que não tem
perfeita notícia nao vão com a dita obra por diante

e lavam logo mãos dela com pena de se derrubarem
e de duzentos cruzados, aplicados a cativos, a acusa-
dos pagos da cadeia no que receberá justiça e mercê
Faça-se como pede. Bahia hoje onze de Junho de mil
e seiscentos e quarenta e seis. Brandão. Certifico eu
Francisco da Fonseca escrivão da Vara da Correição
que eu notifiquei em sua pessoa à Pelonia da Con-
ceição e a Maria Camela moradoras ao Carmo pelo
conteúdo na petição despacho acima e assim e da ma-
neira que nela se contem de que passei esta certidão
na Bahia, hoje doze dias do mês de Junho de mil e
seiscentos e quarenta e seis anos e me assinei Fran-
cisco da Fonseca. O qual traslado da dita petição eu
José de Brito Freire, Tabelião Público cio Judicial e
Notas nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os



39

Santos e seu termo aqui trasladei bem e fielmente do
próprio livro do tombo a que me reporto com o qual
e com oficial comigo abaixo assinado este conferi,
concertei, subscrevi e assinei de meus sinais público
e raso seguintes. Na Bahia aos oito dias do mês de
Fevereiro 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.

Doação do Padre Manuel Nunes ao
colégio de dezesseis braças de-chão junto à
Igreja do Carmo.

Saibam quantos este público instrumento de es-
critura de ratificação de doação virem e quitação,
de hoje para todo o sempre virem que no ano do nas-
cimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seis-
centos e vinte anos aos dezoito dias do mês de Feve-
reiro da dita era nesta cidade do Salvador digo de
São Sebastião Rio de Janeiro no colégio da Compa-
nhia de Jesus dela pareceu o dito Padre Manuel Nu-
nes da dita Companhia e por êle foi dito a mim ta-
behão em presença das testemunhas ao diante nomea-
das que êle herdara na Bahia do Salvador por morte
e falecimento de sua avó Maria Dias umas casas
térreas de taipa de pilão cobertas de telha que es-
tão dentro nos muros da cidade da banda do Car-
mo e partem de uma parte e da outra com casas
que o colégio da dita Bahia vendeu a Heitor de
Barros morador em Taparica que lhe ficaram por
morte de Domingos Rodrigues Carpinteiro que as
deixou de esmola ao dito colégio as quais ditas ca-
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sas eram duas moradas que foram avaliadas em
trezentos mil réis, as quais casas com as mais her-
dadas do dito Domingos Rodrigues êle dito Padre
servindo de Procurador do dito colégio vendeu ao
dito Heitor de Barros por ordem de seus superio-
res em preço de três mil e tantos cruzados o que na
verdade se achar e portanto êle dito padre rece-
beu em si o valor das ditas casas e as dispendeu
em obras pias, por ordem outrosim de seus supe-
riores e não fez até o presente escritura de venda
delas nem dado quitação da dita quantia recebida
por esta, dita escritura confessava estar pago e ter
recebido e dispendido conforme as regras de sua
Religião o dito dinheiro pelo que havia de hoja
para sempre as ditas casas por bem vendidas ao
dito Heitor de Barros e dava como de feito deu ao
dito colégio por quite e livre do valor e preço das
ditas casas por o ter já em si e dispendido como

dito é e que outrossim herdara mais dezesseis bra-
ças de chão da dita sua avó ao monte Calvário da
dita Bahia junto à Igreja de Nossa Senhora do
Carmo dos quais êle dito Padre em Janeiro do ano
de seiscentos e dezesseis fizera escritura de venda
a Manuel Carvalho morador na dita Bahia em pre-
ço de sessenta mil réis ou o que na verdade digo
ou o que constar pela dita escritura contratando
entrega si que o dito Manuel Carvalho os pudesse
depois vender e dar certa quantia de dinheiro que
deles recebesse para certas obrigações digo obras
pias e porquanto o dito Manuel Carvalho não efe-
tuara a venda das ditas casas digo chãos por achar
os títulos deles do que sendo avisado o trespassara

ao colégio da dita cidade com obrigação de con-



. — 41 —

tribuir com as ditas obras pias e porquanto o dite
colégio tinha satisfeito a dita quantia êle dito Pa-
dre de hoje para todo sempre lhos havia por
bem doados e trespassados os ditos chãos e que
deles possam usar como seus que são e a todos ditos
chãos como casas atrás declaradas e tudo mais que
por alguma via pertence a êle dito padre dava por
quite e livre e ao dito colégio deste dia para todo
sempre e os havia por bem empossados de todas as
ditas cousas como suas que são livres e isentas e de
como assim o outorgou mandou ser feita esta escri-
tura nesta nota que assinou sendo a tudo por tes-
temunhas Manuel do Couto e Julião Rangel pessoas
de mim reconhecidas eu Jorge de Souza tabelião de
notas por Sua Majestade nesta dita cidade o es-
creví. Manuel Nunes e Manuel do Couto. Julião Ran-
gel. O qual traslado de escritura eú Jorge de Souza
escrivão público e de notas por- Sua Majestade nesta
cidade de São Sebastião, Rio de Janeiro fiz trasla-
dar da própria que em minha nota fica a que me
reporto bem e fielmente por com ela acorrer e con-
certar e em fé dele aqui assinei em meu público e
raso, hoje vinte de Fevereiro de mil e seiscentos e
vinte anos. Jorge de Souza. Estava o Sinal Pú-
blico. O qual traslado da dita Doação 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 fis 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, subscreyí e assinei de meus si-
nais público e raso seguintes. Na Bahia aos do
mês de Fevereiro de mil setecentos e quarenta e
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cinco anos. Por mim Tabelião. Em testemunho de
verdade. José de Brito Freire. Comigo Inquiridor.
Antônio de Souza Velho.

Posse de uns chãos do colégio junto à
fonte do Pereira contra um que os pediu
subrepticiamente e erguia casas neles.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de mil c quinhentos e noventa e cinco anos
aos sete dias do mês de Fevereiro nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos na praia desta
cidade à fonte do Pereira onde eu tabelião com Au-
tônio Pimenta Alcaide desta cidade por mandado de
Antônio,Vaz Juiz ordinário o dito ano fomos em
cumprimento dos despachos atrás do Senhor Gover-
nador Dom Francisco de Souza e a requerimento do
padre Manuel de Sá, Procurador do colégio da Com-
panhia desta cidade e nos requereu que porquanto
nos chãos conteúdos na petição e despachos atrás
estavam umas casinhas de taipa de mão nos re-
queria as despejássemos e puséssemos os ditos
chãos no estado em que estavam antes de se fazer a
dita casa conforme aos ditos despachos e fizesse in-
ventário do fato que estivesse dentro nela por as-
sim o mandar o dito juiz e despacho do Senhor Go-
vernador o dito Alcaide por negros mandou despre-
gar a porta da dita casa em que estava fechada corn
um cadeado e entramos dentro e logo acudiu Fran-
cisco Pires calafate e disse que pousava na dita casa
com Bastião Rodrigues Calafate qne disse não es-
tava nesta cidade e logo o dito Francisco Pires ar-
recadou o seu fato que nela tinha e uma caixinha
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fechada que dentro estava cie Bastião Rodrigues foi
entregue a Paula, escrava de Guiné de Cristóvão
Fernandes, por a chave dela e assim achou mais na
dita casa quatro caixões vasios três de Domingos
Gonçalves e um de seu banqueiro e três caixões q'.ie
estavam pregados e ocupados com açúcar não vasios,
estavam cheios e umas balanças de pau com pesos
miúdos que todos disseram fazer cópia de uma ar-
roba e não havia na dita casa mais fato do dito Do-
mingos Gonçalves, segundo disse o dito Bastião Ro-
drigues o qual fato do dito Domingos Gonçalves foi
posto de parte e foi entregue a Salvador André ta-
noeiro que se houve por entregue dele e se obrigou
a o entregar cada vez que lhe for mandado e assi-
nou. Salvador André. Domingos de Oliveira. E
despejada a dita casa logo o dito Alcaide por es-
cravos que para isso buscou mandou derrubar a
dita casa a requerimento do dito Padre e tanto quefoi derrubada requereu a mim tabelião e Alcaide da
parte do dito colégio o restituissemos e tornássemos
a posse que o dito colégio tinha no dito chão pelo que
por virtude da Procuração que apresentou o dito
Alcaide o tomou pela mão e o meteu c investiu e
tornou a restituir a posse em que dantes estava o
dito colégio conforme aos despachos do dito Senhor
Governador e o dito Padre em nome do dito cole-
gio se houve por restituido na dita posse, estando
por testemunha Salvador André, tanoeiro e Antônio
Nunes o Sarabanda de alcunha e assinaram aqui
com o dito Alcaide Domingos de Oliveira, tabelião
que o escrevi. Antônio Pimenta. Manuel de Sá.
Salvador André. Antônio Nunes. Petição. Dizem
os padres da Companhia de Jesus que estando eles
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de posse de um pedaço de chão digo de terra dentro
de sua cerca de mais de quarenta anos um Domiu-
gos Gonçalves que os serviu o pediu subrepticiamente
a Vossa Senhoria e nele levantou umas casas e o que
é em muito prejuízo deles e perdas dos bens eclesi-
áslicos pede a Vossa Senhoria os torne a sua posse
antiga e mande anular a carta e posse que o dito
Domingos Gonçalves tomou sem eles serem ouvidos
e receberão justiça c mercê. Despacho do Senhor
Governador. Visto o que alegam os suplicantes e
como lhe não foi dada a vista lhe seja dada e torne
tudo ao estado em que estava até se determinar or-
dinariamente o caso por justiça, na Bahia, sete de
Fevereiro cie noventa e cinco. O Governador. Repli-
cam os Padres e pedem a Vossa Senhoria que de-
ciarem por seu despacho como anula a carta e posse
que o dito Domingos Gonçalves tomou subrepticia-
mente e mande a qualquer oficial de justiça que dê
posse ao dito Procurador do colégio dos ditos chãos
de que se trata e receberá justiça e mercê. Despa-
cho. Do despacho atrás se use porquanto nele se
contem tornarem a sua posse o que mando se cuni-
pra e qualquer oficial de justiça poderá fazer esta
diligência e o dito Domingos Gonçalves não use da

que dizem ter tomado e torne tudo ao estado pri-
meiro em que estava e pertencendo alguma cousa
por virtude do meu despacho cite e. demande ordi-
nariamente na Bahia a sete de Fevereiro de noventa
e cinco. O Governador. Traslado da Procuração que
apresentou o Procurador do colégio, por esta por
mim feita e assinada eu Inácio Tolosa Reitor deste
colégio da Companhia de Jesus da Bahia desta ci-
•dade do Salvador faço em tudo bastante Procurador

ft
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dele ao Padre Manuel de Sá da mesma companhia
para que êle possa cobrar e arrecadar tudo o que
ao dito colégio pertencer dar quitações responder e
requerer em Juizo tomar posse e fazer tudo o mais
que for em pró e bem do dito colégio e por ser disto
contente lhe dei esta em oito de Fevereiro de mil e
quinhentos e setenta e cinco anos. Inácio Tolosa.
Foi trasladado este assinado de procuração da pró-

pria que tornei ao Procurador e o concertei hoje sete
de Fevereiro de mil e quinhentos e noventa e cinco
r.nos. Concertado por mim tabelião Domingos de
Oliveira. Os quais autos de diligência eu Domingos
cie Oliveira, tabelião fiz trasladar dos próprios que
ficaram em meu poder para os Padres terem para
sua guarda e todo concertei e assim jo fiz na verdade
hoje quatorze de Fevereiro de mil e quinhentos no-
venta e seis anos. Concertado por mim tabelião Do-
mingos de Oliveira. 0 qual traslado da dita posse e
mais documentos eu José de Brito Freire, Tabelião
Público 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 qual e com o oficial comigo
abaixo assinado este conferi, concertei, subscrevi e
assinei de meus sinais público e raso seguintes. Na
Bahia aos nove dias do mês de Fevereiro 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.

De um beco ou travessa que deu s&Cti-
mara ao colégio entre as Carneiras e João
de Araújo.
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Os oficiais da Câmara Juizes e vereadores e
Procurador desta cidade do Salvador da Bahia de
Todos os Santos e seus termos etc,. Fazemos saber
aos que esta nossa carta de data e Sesmaria for
apresentada e o conhecimento dela com direito per-
tencer que em Câmara e narração pareceu perante
nós, o Procurador do colégio do mosteiro do nome
de Jesus deste colégio e nos apresentou uma petição
dizendo em ela e em nome do Padre Reitor do dito
colégio c mais Padres do colégio desta cidade que
entre uns chãos que foram de João de Araújo que
ora são dos ditos Padres e Margarida Carneira es-
tava um beco e travessa devoluto o qual não tinha
saída senão serventia deles ditos Padres e lhes era
muito necessário para o dito colégio e para lhe não
devassarem e porquanto ao presente não estava
dada nos pedia que havendo respeito às ditas cousas
e necessidade lhes mandasse passar carta da dita
travessa e chão para por êle lhes ser dada sua posse
no que receberiam caridade e mercê segundo que
tudo isto melhor e mais compridamente vem con-
teúdo em a dita petição a qual vista por nós em Câ-
mara e narração pusemos o despacho nela seguinte.
Dão aos suplicantes o beco e travessa que pedem
visto como a cidade se não servir dela e lhe seja
passada a sua Carta de Sesmaria em forma confor-
me ao regimento, a sete dias do mês de Março de
mil e quinhentos e oitenta e sete anos. Pelo que
mandamos passar a presente Carta de Sesmaria do
dito chão e travessa por ser cousa da cidade e nós
o podermos dar conforme a ordenação e mandamos
a qualquer tabelião a que esta for apresentada que
logo vá meter de posse da dita travessa e chão aos
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ditos Reitor e mais padres ou seu certo procurador
sem embargo algum que lhe seja posto porquanto
haver por serviço dè Deus e de Sua Majestade e bem
desta Republica a qual carta seja selada com o selo
desta Câmara e assinada por nós e por certeza dele
lhe mandamos passar esta carta que mandamos queem tudo se cumpra e guarde como nela se contém
sem embargo algum que lhe ponham em esta dita
cidade aos sete dias do mês de Março. João Pereira
escrivão da Câmara da dita o fez no an0 do nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e qui-nhentos e oitenta e sete anos. Antônio Lopes. An-tonio Bacalhau. Manuel Jerônimo Ribeiro. Sebas-
tião Luiz. Manuel  p0Sse. Saibam quan-tos este instrumento de posse virem que no ano donascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e
quinhentos e oitenta e sete anos aos nove clias do
mês de Março do dito ano nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos Terras do Brasil no cole-
gio de Jesus pelo Padre Francisco Soares procura-dor do dito colégio me foi apresentada a carta atrás
cpie se fez ao dito colégio da Câmara da Travessa
contenda na dita carta que me requeria lhe fosse
dar posse da dita rua travessa contenda e declarada
na dita carta e logo eu tabelião fui à dita travessa
com as testemunhas abaixo nomeadas e dei possedela ao dito Padre Francisco Soares, Procurador dadita casa e colégio por. terras, pedra, ervas, pau quetomei na dita travessa e tudo lhe meti nas mãos ehouve por metido de posse da travessa em nome dodito colégio sem cousa que digo sem contradição
digo e houve por metido e investido na dita posseautuai, corporal e o houve por metido de posse da
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dita travessa em nome do dito colégio sem contradi-
ção de pessoa alguma e me requereu lhe passasse seu
instrumento de posse nas costas desta carta a qual
eu público tabelião do próprio e judicial por El-Rei
Nosso Senhor nesta cidade do Salvador e seus têr-
mos que este instrumento de posse passei e dei pe-
rante as testemunhas que foram presentes Sebas-
tião Pedroso. Domingos Ribeiro, moradores nos
Ilhéus e João Luiz Santos morador nesta cidade e
aqui assinei de meu próprio sinal que tal é. Sebas-
tião Pedroso. Francisco Soares. João Luiz Santos.
Domingos Ribeiro. Fica registada a carta da data
no livro donde se registam algumas terras de datas
a folhas cento e quarenta e nove e cento e cinquen-
ta por mim João Pereira, escrivão da Câmara desta
cidade do Salvador aos nove dias de Março de qui-
nhentos e oitenta e sete anos. João Pereira. O qual
traslado da dita posse 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 ofi-
ciai comigo abaixo assinado este conferi, concertei,
subscrevi e assinei de meus sinais público e raso
seguintes. Na Bahia aos vinte dias do mês de Fe-
vereiro 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.

Confirmação dos oficiais da Câmara
acerca dos chãos da praia pela ladeira
abaixo serem do colégio.
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O padre Reitor do colégio da Companhia de Je-
sús desta cidade que à sua notícia veiu que Fran-
cisco da Cunha, morador na praia desta cidade pe-
dirá a Vossas Mercês de Sesmaria uns chãos que
estão na ladeira que vai para a praia ao longo da
cerca do dito colégio e lhe pertence pela carta digo
colégio entre os parapeitos das paredes que se fize-
ram para não arruinar a terra por razão da dita
parede digo ladeira e porquanto o.s ditos chãos são
do dito colégio c lhe pertencem pela carta de
Sesmaria que apresenta, e, deles está o dito co-

légio de posse há muitos anos entanto que pedindo
Jorge de Araújo cie Góis os ditos chãos de Sesma-
ria a outros oficiais da Câmara e tomando posse de-
les êle suplicante lhe contradisse a dita posse e mos-
trou serem os ditos chãos do dito colégio e estar de
posse deles e por assim ser o Ouvidor Gerai João do
Couto Barbosa deu sentença em favor dele supli-
cante e anulou a posse do dito Jorge de Araújo, como
cousas notórias e quer escusar demandas, pede a
Vossas Mercês visto o que alega e papéis que apre-
senta mandem que o dilo Francisco da Cunha não
use de Sesmarias ou de despachos que tiver de vos-
sas mercês e tudo entregue ao escrivão desta Câ-
mara e receberá justiça e mercê. Visto pelos papéis
juntos serem os chãos da contenda dos Reverendos
Padres da Companhia sem embargo de se terem da-

do a Francisco da Cunha mandamos não use do
despacho que se lhe deu e os Reverendos padres se
não poderão arreimar às paredes do concelho fazen-
do casas nos ditos sem pagarem as ditas paredes, eni
Câmara treze de Julho de mil e seiscentos e qua-
renta anos. Marcos Pinheiro, Manuel Maciel Ara-
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nha, Gaspar Pacheco de Castro, Rodrigo de Olivei-
ra. E3tava o Sinal Público. O qual traslado da dita
confirmação 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 qual e com o oficial comigo
abaixo assinado este conferi, concertei, subscrevi e
assinei de meus Sinais Público e raso seguintes. Na
Bahia aos vinte dias do mês de Fevereiro de mil se-
tecentos e quarenta e cinco anos. Por mim Tabc-
lião. Em testemunho de verdade. José de Brito
Freire. Comigo inquiridor. Antônio de Souza Ve-
lho.

Provisão pela qual ordena Sua Ma-
jestade que as embarcações dos padres se
conservem na sua antiga posse sem serem
obrigadas a despachar pelos Governadores.

' Eu El-Rei faço saber aos que esta minha Pro-
visão virem que por parte do Padre Antônio de An-
drade da Companhia de Jesus, Procurador Geral da
Província do Brasil se me representou que estando
a dita sua Província de posse de não despachar aí-
granas embarcações que tem necessárias para o seu
manejo e serviço como são sumacas pertencentes aos
colégios que servem de conduzir-lhes os mantimen-

tos das suas lavras e uma fragata pertencente a
toda Província que serve de levar o Provincial vi-

sitador e mais religiosos que se mudam de uns co-
légios para outros evitando a Fazenda Real os gas-
tos de dar navio e mantimentos para estas visitas e

I
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mudanças como por provisão minha está ordenado
tendo só a obrigação de noticiar aos Governadores e
mais Ministros o quando as tais embarcações hão
de partir para terem tempo de escrever e de as man-
dar visitar e ver se levam alguma cousa proibida
servindo-se delas muitas vezes como tinha sucedido
para levarem de umas capitanias para outras, à casa
da moeda, governadores e ministros de justiça sem
algum outro emolumento ou interesse mais que o de

me servirem. Tinha sucedido há quatro anos a esta
parte obrigarem aos ditos padres a despachar assim
a sua Fragata com as sumacas com notável dispên-
dio da sua pobreza e detrimento do seu governo
pelas dilaçõês, custos e despachos que eram muito
freqüentes. Pedindo-me os livrasse da opressão de
despachos das ditas suas embarcações como sempre
haviam sido. E, sendo visto seu requerimento e in-
formação que sobre êle deu o Governador da Capi-
tania do Rio de Janeiro e o que respondeu o Pro-
curador da minha fazenda a que se deu vista. Hei
por bem de livrar aos padres da Companhia de Je-
sús da Capitania da Bahia da apressão de despacha-
rem as suas embarcações conservando-as na sua an-
iiga posse. Com obrigação, porém, cie darem parte
ao Governador e Capitão General do Estado do
Brasil da partida das ditas suas embarcações para
ordenar às fortalezas lhe não ponham embaraços, e
transportarem, sendo necessário, alguns Ministros
ou oficiais que forem em meu serviço e se averiguar

se levam homisiados ou desertores. Pelo que mando
ao meu Governador e Capitão General do Estado cio
Brasil cumpra e guarde esta Provisão e a faça cum-
prir e guardar como nela se contém sem dúvida ai-



— 52

I

guma, a qual valerá como carta e não passará pela
Chancelaria sem embargo da Ordenação do livro 2.°
título 39 ao contrário e se passou por duas vias.
Dionísio Cardoso Pereira a fez em Lisboa Ocidental,
aos dezesseis de Setembro de mil setecentos e dezoi-
to. O Secretário André Lopes de Lavre a fez es-
crever. Rei. Provisão por que Vossa Majestade há
por bem de livrar aos Padres da Companhia de Je-
sus da Capitania da Bahia da opressão de despacha-
rem as suas embarcações conservando-as na sua an-
liga posse com a obrigação porém de darem parte
ao Governador e Capitão General do Estado do Bra-
sil da partida das ditas embarcações para ordenar
às fortalezas lhes não ponham embaraço e trans-
portarem sendo necessário alguns Ministros ou ofi-
ciais que forem em Serviço de Vossa Majestade e se
averiguar se levam homisiados ou desertores. Come
nela se declara que vai por duas vias e não passa

pela Chancelaria. Para Vossa Majestade ver. Pri-
meira via. Por despacho do Conselho Ultramarino
de dezesseis de Setembro de mil setecentos e dezoito.
João Teles da Silva, Antônio Rodrigues da Costa.
Registada a folhas duzentos e onze do livro 5." das
Provisões da Secretaria do Conselho Ultramarino
de Lisboa Ocidental dois de Outubro de mil setecen-
tos e dezoito. André Lopes de Lavre. Cumpra-se
como Sua Majestade manda. Registe-se. Bahia e
Maio doze de mil setecentos e dezenove. Conde de
Vimieiro. Registada no livro sétimo dos Registos da
Secretaria do Estado do Brasil a que toca a folhas
sete. Bahia em Maio viníe e seis de mil setecentos
e dezenove. Gonçalo Ravasco Cavalcanti e Albu-
querque. -Registe-se nos livros da Alfândega Bahia
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e Maio trinta e um de mil setecentos c dezenove.
Domingos da Costa de Almeida. Registada no livro
quinto em que se registam as ordens de Sua Majes-
tade a folhas trinta e sete. Bahia trinta e um de
maio de mil setecentos e dezenove. Agostinho Xi-
menes.

Provisão por que Sua Majestade há
por bem isentar aos Esludantes dos Nossos
Pateos de soldados.

Dom José por graça de Deus Rei de Portugal e
dos Algarves daquém e dalém-mar em África, Se-
nhor de Guiné- etc.. Faço saber aos que esta minha
Provisão virem que tendo .em consideração me re-
presentar o Provincial da Companhia de Jesus da
Província do Brasil que freqüentando com grande
proveito espiritual e temporal muitos estudantes os
Estudos e Escolas Públicas que há no colégio da
mesma Província acontece algumas vezes "manda-
rem os Governadores prender para soldados aos
mesmos estudantes sem atenção ao merecimento que
têm na freqüência e aplicação ou ao bem público
que se interessa em serem freqüentadas as escolas
literárias ou aos danos que os pais de família ex-
perimentam perdendo as despesas que têm feito
com seus filhos ao que#tudo atendendo .
não costumam os estudantes das escolas da compa-
nhia ser alistados para soldados sem precederem in-
formações dos Reitores dos colégios das quais conste
serem os ditos estudantes inquietos incapazes para
os ministérios literários e porque o suplicante dese-
java cumprir com uma das primeiras obrigações do
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seu ofício que é promover o maior serviço de Deus
e meu por meio do estudo e exercício das letras que
professa a Companhia e para este fim procura dar
com todo o cuitlado que o estudo das mesmas letras
se adiante, cresça e cada vez mais se aumente. Me
pedia fosse servido mandar que os Governadores do
Estado do Brasil não prendam para soldados os Es-
tudantes das Escolas da Companhia sem lhes cons-
tar por informações dos Reitores dos colégios que
são inquietos ou inabeis para letras e atendendo ao
que o suplicante represenla e ao que se pratica neste
Reino sou servido por decreto de oito do corrente
fazer-lhe mercê de que os estudantes quê aprendem
nas escolas da Companhia de Jesus da América não
possam ser presos para soldados enquanto constar
por atéstação do reitor e prefeito dos estudos a que
tocar que é bem procedido e freqüenta as ditas Es-
colas e não anda nelas com afetação só por usar dês-
te privilégio. Pelo que mando ao meu Vice-Rei e Ca-
pitão General de mar e terra do Estado do Brasil,
Governadores de todas as Conquistas, Ministros e
mais pessoas a que tocar o conhecimento desta mi-
nha Provisão a cumpram e guardem e façam cum-
prir e guardar digo e façam inteiramente cumprir
e guardar como nela se contém sem dúvida alguma
a qual valerá como carta sem embargo da ordena-
ção do livro 2." .. .. parte em contrário e se
passou por duas vias e pagou de novo direito cinco
mil e quatrocentos réis que se carregaram ao Tesou-
reiro Antônio José de Moura a folhas cento e trinta
e quatro do livro 3.° de sua Receita como constou de
seu conhecimento em forma registado no livro 7.° do
Registo Geral a folhas cento e quarenta e duas. El-

I
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Rei Nosso Senhor o mandou pelos Conselheiros do
seu Conselho Ultramarino abaixo assinados. Pedro
Alexandrino de Abreu Bernardes a fez em Lisboa a
vinte e cinco de Maio de mil setecentos cinqüenta e
quatro. O Secretário Joaquim Miguel Lopes de La-
vre a fez escrever. Antônio Freire de Andrade,
Bernardo José Marques Bacalhau. Segunda via. Re-
gistada a folhas cento e noventa e nove do livro onze
das Provisões da Secretaria do Conselho Ultrama-
rino. Lisboa dez de Junho de mil setecentos e cin-
quenta e quatro. Joaquim Miguel Lopes de Lavre.
Assentada esta Provisão mos livros das homenagens
e não pagou por ser segunda via. Francisco Paulo
Nogueira de Andrade. Francisco Luiz da Câmara
de Ataide. Pagou cem réis por ser segunda via.
Lisboa, dezoito de Junho de mil setecentos cinqüenta
e quatro. Dom Sebastião Maldonado. Registada na
Chancelaria-mor da Corte e Reino no livro dos ofí-
cios e mercês a folhas cento e trinta verso. Lisboa,
dezoito de Junho de mil setecentos cinqüenta e qua-
tro. Antônio José de Moura. Cumpra-se como Sua
Majestade manda e registe-se. Bahia, dezessete de
Outubro de mil setecentos cinqüenta e quatro. Arce-
bispo. Manuel Antônio da Cunha Souto Maior, Lou-
renço Monteiro. Registada no livro quinze dos re-
gistos da Secretaria do Estado do Brasil a que toca
a folhas cento e dezenove. Bahia e Outubro dezoito
de mil setecentos cinqüenta e quatro. José Pires de
Carvalho e Albuquerque.

Provisão pela qual Sua Majestade há
por bem confirmar a administração tem-
poral, espiritual, dos índios aos Padres da
Companhia cie Jesus.
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El-Rei e faço saber aos que esta minha provi-
são virem què mandando ao meu Conselho Ultrama-
rino a consulta que me fez pela Junta das Missões
sobre o que requer o Padre Reitor do Colégio da
Companhia de Jesus de Olinda para que se revogas-
se a ordem que se há passado para que os seus reli-
giosos não tivessem jurisdição temporal nas aldeias
dos índios que administravam e vendo o que de novo
se me representou por parte do padre João Guedes
da mesma Companhia em razão de querer o Capitão-

mor do rio gfande estreitar aos Padres missioná-
rios administração temporal por várias provisões e
ordens minhas lhes estavam concedidas nos índios
aldeados o que era em grande prejuízo da consèr-
vação dos mesmos índios que obrigados do mau tra-
to que lhes davam desertavam digo lhes davam os'
moradores desertavam das aldeias e por consequên-
cia se baldava o zelo com que os ditos Padres os con-
servam catequizando-os para o bem espiritual, e ad-
ministrando-lhes as temporalidades para que lhe
não falte o sustento e mais cousas precisas para o
seu uso e modo de viver em quietação sem experi-
mentarem o rigor que os seculares com eles usam no
trabalho que lhe dão e mau pago com que deles se
servem-. E tendo a tudo consideração e as leis e pro-
visões e ordens que sobre este passar se tem pas-
sado a favor dos ditos padres ao que respondeu o
meu Procurador da Coroa a que se deu vista de um
e outro requerimento. Hei por bem de se reformar
v. ordem passada em oito de Março de seiscentos e
noventa e três pela qual retirava aos ditos padres
a administração temporal dos índios e se cometia
aos Capitães-morevS, e ordenar que fiquem em seu
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vigor as resolusões anteriores pelas quais pertencia
aos ditos padres administração temporal digo pa-
dres a dita administração temporal. Com declara-
ção porém que a tal administração não é jurisdicia!
mas somente um poder como de curador dos mise-
ráveis índios aos quais a natureza não deu capaci-
dade nem talento para se governarem pelo que a
jurisdição pertence às justiças para julgar as suas
contendas e seus crimes e aos Governadores e Ca-
pitães-mores a jurisdição que lhes compete parausarem dos índios somente para ir às guerras e tra-
balhar nas fortificações e não a servir a partícula-res salvo por sua vontade e arbítrio dos padres da
Companhia e missionários e com esta declaração e
limitação mando ao meu Vice-Rei e Capitão General
de mar e terra do Estado do Brasil e mais governa-dores e Capitães-mores dele cumpram'e guardem
esta Provisão e a façam cumprir e guardar inteira-
mente como nela se contém sem dúvida alguma a
qual valerá como carta e não passará pela Chancela-
ria sem embargo da ordenação cio livro 2.° título
trinta e nove e quarenta em contrário e se passou
por oito vias. Manuel Gomes da Silva a fez em Lis-
boa Ocidental a vinte sele de Março de mil setecen-
tos e vinte e um. O Secretário André Lopes de La-
vre o fez escrever. Rei. Provisão pela qual Vossa
Majestade há por bem de mandar reformar a ordem
passada em oito de Março de mil seiscentos e no-
venta e três contra o Padre Reitor e mais religiosos
do colégio da Companhia de Jesus da cidade de
Olinda pela qual se lhe tirava a administração tem-
poral dos índios daquela Capitania e se cometia aos
Capitães-mores e ordenar que fiquem em seu vigor
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as resoluções anteriores pelas quais pertencia aos
ditos padres a mesma administração temporal com
declaração porém que a tal administração não é ju-
risdicional mas somente um poder como de curador
dos miseráveis índios, como nela se declara que vai
por oito vias e não passa pela Chancelaria. Para
Vossa Majestade ver. Primeira via. Por resolução
de Sua Majestade de doze de Março de mil setecen-
tos e vinte e um. Em Consulta do Conselho Ultra-
marino de dezesseis de Dezembro de mil setecentos
e vinte e despacho do meu Conselho de vinte e seis
de Março de mil setecentos e vinte 2 um. João Teles
da Silva. Antônio Rodrigues da Costa. Registada
a folhas trezentas e oitenta do livro 5.° de Provisões
da Secretaria do Conselho Ultramarino, Lisboa Oci-
dental trinta e um de Março de mil setecentos e
vinte e ura, André Lopes de Lavre. Registada no
livro oitavo dos Registros da Secretaria do Estado do
Brasil a que toca a folhas dezessete verso. Bahia e
Fevereiro cinco de mil setecentos e vinte e dois.
Gonçalo Ravasco Cavalcanti e Albuquerque.

Petição pela qual se pede a Sua Ma-
jestade Juiz privativo sobre as causas do
Camamú. *

Senhor, diz o Padre Martinho Borges da Com-
panhia de Jesus Procurador Geral da Província do
Brasil que suplicando a Vossa Majestade 110 ano tíe
mil setecentos e vinte oito fosse servido nomear-lhe
por Juiz Privativo para conhecer das causas que ti-
ver a mesma Companhia com es moradores da vila
do Camamú ao Ouvidor Geral da Bahia e que não

1
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fossem tratadas perante os Juizes ordinários da
dita vila por serem as partes com quem de odinário
contendem por não pagarem os foros e arrendamen-
tos se ordenou ao Chanceler da Relação da mesma
cidade informasse com seu parecer e com efeito vin-
da a informação ouvido o Procurador da Coroa se
lhe escusou o dito requerimento falando com a mais
submissa veneração parece não há inconveniente ai-
gum nem prejuizo de terceiro na concessão desta
graça pois os moradores da dita vila são quasi todos
foreiros e pagam arrendamentos à dita Companhia
e os juizes eleitos com a subordinação que têm aos
padres é verossimel possam menos bem administrar
justiça o que se não pode dar no Ministro pedido
pois é independente e de letras e como tal há de
fazer inteiramente justiça nesta consideração. Pe-
de a Vossa Majestade lhe faça mercê em ordem a
evitar os contínuos agravos que há por causa das
sentenças que dão os ditos juizes como em causa
própria mandar que junta era ao requerimento emais papéis que se acham na Secretaria deste Con-selho, se lhe conceda a graça que pede. E receberámercê. Manuel Caetano Lopes de Lavre.

Provisão sobre o mesmo.

Dom João por graça de Deus Rei de Portugal
e dos Algarves daquem e dalém-mar em África, Se-fihor de Guiné, etc. Faço saber a vós Desembarga-
dor Luiz Machado de Barros Chanceler da Relação
da Bahia que por parte do padre Martinho Borges
da Companhia de Jesus Procurador Geral da Pro-
víncia do Brasil se me fez a petição cuja cópia com
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esla se vos remete assinada pelo Secretário do meu
Conselho Ultramarino em que pede se lhe nomeie ao
Ouvidor Geral dessa cidade por Juiz Privativo para
perante êle correrem todas as causas que o seu co-
légio tiver com seus foreiros moradores na vila do
Mamamú. Me pareceu ordenar-vos informeis com
vosso parecer ouvindo os oficiais da Câmara da vila
do Camamu e da distância que há desta vila a essa
cidade. El-Rei Nosso Senhor D.D. Ma-
nuel Fernandes Varges e Alexandre Metelo de Souza
e Menezes Conselheiros do seu Conselho Ultrama*
rino e se passou por duas vias. Bernardo Feliz da
Silva a fez em Lisboa Ocidental a vinte e um de
Fevereiro de mil setecentos e trinta e um. O Se-
cretário Manuel Caetano Lopes de Lavre a fez es-
crever. Manuel Fernandes Varges. Alexandre Me-
telo de Souza e Menezes. Segunda via.

Provisão pela qual ordena Sua Majes-
tade que se aplique metade das condena-
ções para as obras da Casa do Ceará.

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 a vós Ouvidor geral
da Capitania do Piauí que por parte dc Padre João
Guedes da Companhia de Jesus Superior do Hospí-
cio que mandei erigir na Capitania do Ceará se me
representou que expondo-me no ano de mil setecen-
tos e vinte três que muitos moradores daquela e
dessa Capitania queriam mandar seus filhos aos es-
tudos que já se ensinavam no dito Hospício mas que
se não resolviam a, mandá-los por não acharem ca-
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sas em que os pudessem acomodar e que o meio que
se oferecia para se poder fazer Seminário sem nova
despesa de minha fazenda era aplicar-se para esta
obra alguma parte das condenações que ao diante se
fizesse nessa mesma Capitania e na do Ceará e assim
mo pedira o suplicante que fui servido deferir-lhe
por resolução minha do mesmo ano, que se aplicas-
sem metade das ditas condenações por uma vez só-
mente de cuja graça se lhe passaram as ordens que
constavam da certidão que oferecja e em branco
logo o seu devido efeito a dois mil cruzados que eu
mandei dar-lhe de minha fazenda até o presente o
não tinha tido a sobredita metade das ditas conde-
nações razão que precisava ao suplicante recorrer
a mim para que dignasse mandar escrever-vos e ao
Ouvidor Geral da Capitania do Ceará da mesma for-
ma se fez ao Governador de Pernambuco na ordem
que por traslado juntava, visto êstc a não cumprir
mandando-a dar à execução, pois, presentemente en-
tende o suplicante que só por este meio pode ter
seu devido efeito a minha real resolução e com o
lucro dela fim uma obra tão pia que foi tanto, do
meu agrado que nao só lhe conferi a graça que pe-
diu mas também mandara contribuir com mil cru-
zados da minha Fazenda que o suplicante logo co-
brara pedindo-me lhe fizesse mercê mandar-vos pas-sar ordem ao Governador Geral da Capitania do
Ceará na forma que se passou ao Governador de
Pernambuco por a vós e ao dito ouvidor pertencer
positivamente a execução da minha resolução para
por este caminho ter fi muma obra útil e proveitosae visto o dito requerimento, documento que ajuntou
e o que respondeu o Procurador de minha Coroa a
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que se de vista me pareceu ordenar-vos que se apli-

que metade das condenações por uma fez somente
até a quantia de mil e quinhentos cruzados para aju-
da da dita obra de que vos aviso para que assim o
execiuteis. El-Rei Nosso Senhor o mamdou pelos
Doutores José Inácio de Arouche e Tome Gomes
Moreira Conselheiros do seu Conselho Ultramarino
e se passou por duas vias. Bernardo Feliz da Silva
a fez em Lisboa Ocidental a dois de Maio de mil
setecentos e trinta c oito. O Conselheiro Tome Go-
mes Moreira, a fez escrever. José Inácio Arouche.
Tome Gomes Moreira. Primeira via.

Petição pela qual se pede a Sua Ma-
jestade terras para os índios da Natuba.

Senhor. Diz o Padre Antônio de Andrade da
Companhia de Jesus superior, da Missão dos índios
da Natuba que Vossa Majestade foi servido deixai
a dita Missão sem mais terra que o lodo de uns bre-

jos aonde só se planta no verão e ainda então só-
mente pouca terra e com grande risco de levarem
tudo as enchentes do rio quando naquele tempo são
grandes e muitas as trovoadas como costumam sèr

por cuja razão nesse tempo e em todo o do inverno
se precisam os índios a plantar daí cinco e mais lé-

guas em umas terras suas que chamam Bendos com
grande detrimento das suas almas por não poderem
vir de tão longe a missa e doutrina nem eles com
suas mulheres e filhos nos dias de guarda nem os
mesmos filhos em todos os dias da semana de manhã
e de tarde a outros exercícios de verdadeira cris-
tandade como é costume naquelas Missões sendo esta
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a principal razão porque tanto procuram os religrio-
sos priores das Aldeias e missões que elas estejam
em terras próprias. E é sem dúvida que estando a
Missão em terras próprias têm os superiores delas
aos índios mais perto para melhor os instruir ua fé
e os crearem em bons costumes sendo uma e outra
cousa muito do serviço de Deus Nosso Senhor e de
Vossa Majestade como Senhor que é daquelas con-
quistas além de que como nas terras próprias de
qualquer missão tem Vossa Majestade desfeita ela,
além do domínio alto enquanto dura a missão, o do
mínio da propriedade quando se desfaça: nestes têr-
mos é certo que comprando Vossa Majestade terras
para alguma Missão não as compra Vossa Majes-
tade só para os índios dela se não também para a
sua Real Coroa como também é certo que não tendo

a Missão terra própria e dando Vossa Majestade, co-
mo costuma, ajuda de custo para se lhe fazer igre-
ja e esta não há de pertencer ao senhorio da terra
que talvez nada deu para ela, senão a Vossa Majes-
tade. E assim já hoje é de Vossa Majestade duas
vezes uma de presente pelo alto domínio que nela
tem outra do futuro pelo domínio da propriedade
que há de ter nela do que se mostra ser injusto que
uma igreja tanto de Vossa Majestade, Senhor de
tantas terras no Brasil esteja no mesmo Brasil em
terra alheia; por cuja razão pedindo-se a Vossa Ma-
jestade haverá dez anos ajuda dé custo para esta
igreja pediu-se juntamente terra para esta Missão:
e suposto Vossa Majestade pela singular grandeza
de seu ânimo muito pio e real foi servido liberal-
mente a logo dar a dita ajuda de custo contudo até
agora se não deu a dita terra sem dúvida por uma
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informação sinistra e contrária à verdade e tão pro-
vocativa da ira Divina que assim os que a,reme-
teram como os que a maquinaram todos em breve
tempo, com evidente castigo do céu, foram dar conta
a Deus e se ainda não foi o índio Capitão-mor desta
Missão em cujo nome se assinou ou fez assinar
em muitas vezes contrária a verdade
de que estas terras eram só para os gados
para milhos nem legumes e que por isso não as
queriam os índios foi porque, o dito Capitão-mór
obrou enganado e levado de uma peita limitada com
promessas sem limite como costumam obrar todos
os índios sendo certo que estes gozam os privilégios
dos menores e não podem ser ouvidos em juizo senão
por seus feitores que são os que imediatamente os
governam se bem que hoje índio Capitão-
mór está assaz arrependido e causa compaixão não
só porque os outros índios depois que souberam a
sua traição intranhavelmente o aborrecem chaman-
do-lhe mentiroso e traidor senão também muito mais
porque o senhorio da terra que é Gaspar Carvalho
da Cunha que dc antes foi e feitor de
escravos no recôncavo da Bahia e hoje naquele ser-
tão, senhor de seis sítios com muito gado e Capitão
da Ordenança trata ao dito índio Capitão-mor e aos
mais índios como escravos de seus escravos man-
dando prender a estes por qualquer cousa e traze-los
a sua presença amarrados, permitindo que lhes to-
mem os seus trajos e os maltratem gravemente com
pancadas e feridas das quais nao há muitos meses
esteve um tão perigoso que dando-o já todos por
morto chamaram aos céus esses miseráveis.e diziam
que eles voluntariamente se sujeitavam a Vossa Ma-

li
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jestade para que como seu Rei e Senhor os defen-
desse e não permitisse tirarem-lhes as terras, san-
gue, e vidas e o que mais que tudo dão aos céus e
que como as casas do dito Senhorio Gaspar Carvalho
da Cunha e os da sua escravaria e as suas lavouras
de que colhe e vende muito milho e legumes estão
bem a vista desta Missão com pouco mais distância
que um tiro de espingarda o trato e comércio de seus
escravos e escravas com estes índios e índias pas-
sando já de demasiado abominável faz parecer ura
seminário de herejes ou ateistas. Pede a Vossa Ma-
jestade que para se evitar tanto dano e prejuízo da
dita Missão c índios se digne mandar que se demar-
que terra para a dita Missão com a liberdade de
poder ela plantar onde até agora plantava e constar
de oitocentas almas pouco mais ou menos por ser
mui populosa a dita Missão e quando a Vossa Majes-
tade não seja servido mandar se demarque a dita
terra na forma referida ao menos seja servido man-
dar que o dito Senhorio se retire para outro qual-
quer sítio das que possue largando este em que está
a Missão, a mesma Missão, a qual com as esmolas
que lhe oferecem para isso alguns devotos que tanto
se servem dela o pagará pelo mesmo preço por que
êle arrematou por ser menos intolerável comprarem
os índios a sua mesma terra do que viverem nela
possuída de tal senhorio com tanto incômodo dos
seus corpos e perigo de suas almas. E receberá
mercê. André Lopes de Lavre.

Provisão sobre o mesmo que se pede.

Dom João por Graça de Deus Rei de Portugal
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e dos Algarves daquem e dalém-mar em África, Se-
nhor de Guiné, etc. Faço saber a vós Conde da Sa-
bugosa Vice-Rei e Capitão General de mar c terra
do Estado do Brasil que o padre Antônio de Andrade
da Companhia de Jesus Superior das Missões dos
índios da Natuba me representou na petição cuja
cópia com esta se vos remete que para se evitai"
tanto prejuizo desta Missão e índios ordene eu que
se demarque terra para ela com a liberdade de se
poder nela plantar onde até agora se plantava por
constar de oitocentas almas pouco mais ou menos
e ser muito populosa a dita Missão e que quando eu
não seja servido se demarque a dita terra na forma
referida ao menos mande que o senhorio Gaspar
Carvalho da Cunha se retire para outro qualquer
sítio dos que possue largando este em que está a
mesma Missão a qual com as esmolas que se lhe
oferecem por alguns devotos que tanto se servem
dela pagará pelo mesmo preço por que êle rematou
por ser menos intolerável comprarem os índios a
sua mesma terra do que viverem nela possuída de
tal senhorio com tanto incomodo dos seus corpos e
perigo de suas almas em cuja atenção me pareceu
dizer-vos que se tem notícia não se haver dada a
sua devida execução à ordem cujo traslado com esta
se vos remete escrita em treze de Janeiro de mil
setecentos e dezessete ao Marquês de Angeja sendo
Vice-Rei desse mesmo Estado, em virtude também
dc Alvará expedido em vinte e três de Novembro
de mil setecentos cuja cópia também se vos envia
fazendo cumprir tudo inviolavelmente como negócio
tão importante para cujo efeito mandareis logo ao
Ouvidor Geral da Comarca dessa cidade da Bahia
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fazer essa demarcação como na dita ordem temin
disposto pagando-se o custo por conta da minha Real
Fazenda como tenho resoluto e do que nisto obrar-
des me dareis conta. El-Rei Nosso Senhor o mandou
pelo Doutor Manuel Fernandes Varges e Gonçalo
Manuel Galvão de Lacerda Conselheiros do seu Con-
selho Ultramarino. Bernardo Feliz da Silva a fes
em Lisboa Ocidental a vinte e um de Junho de mil
setecentos e trinta. O Secretário André Lopes de
Lavre a fez escrever. Manuel Fernandes Varges.
Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda. Segunda via.
Por despacho do Conselho Ultramarino de vinte c
um de Junho de mil setecentos e trinta.

Pro visão segunda sobre o mesmo.

Eu El-Rei Faço saber aos que este meu Alvará
em forma de lei virem que por ser justo se dê toda
a providência necessária à sustentação Párocos ín-
dios e Missionários que assistem nos dilatados ser-
toes deste Estado do Brasil sobre o que se tem pas.-
sado repetidas ordens e se não executam por repug-
nância dos donatários e sesmeiros que possuem as
terras dos mesmos sertões. Hei por bem e mando
que a cada Missão se dê uma légua de terra em
quadra para sustentação dos índios e Missionários
com declaração que cada aldeia se há de compor ao
menos de cem casais e sendo de menos e estando
algumas pequenas ou separadas umas das outras em
pouco ou menor distância se repartirá entre elas a
dita légua de terra em quadra a respeito dos casais
que tiverem e quando cresçam ao diante de maneira
que se façam de cem casais ou que seja necessário



— 68 —

dividir as grandes em mais aldeias sempre a cada
uma se dará a légua de terra que por esta arbrito
para as que já tiverem o numero de cem casais e as
tais aldeias se situarão a vontade dos índios com
aprovação da junta das Missões e não a arbítrio dos
sesmeiros ou donatários advertindo-se que para. cada
uma aldeia e não para os missionários mando dar
esta terra porque pertence aos índios e não a eles
e porque tendo-as os índios as ficam logrando os
missionários no que lhes for necessário para aju-
dar o seu sustento e para ornato e custeio das igre-
jas e hei outrossim por bem que os párocos e penda-
ção das igrejas se façam na terra dos sesmeiros e
donatários conforme o bispo entender para cura das
almas e para se lhe administrarem os sacramentos
dando conta no tribunal a que pertencer e aos tais
párocos se darão aquelas porções de terras que cor-
respondam às que ordinariamente tem qualquer dos
moradores que não são donatários ou sesmeiros e
que possam ter logradouros das casas que tiverem
para que possam comodamente crear as suas gali-
nhas e vacas e ter suas éguas e cavalos sem os quais
nenhum poderá viver no sertão e à execução
desta lei hei por encarregada aos Ouvidores Gerais
do Estado do Brasil aos quais concedo possam de-
terminar o distrito e medição das ditas terras com
conhecimento sumário informando-se das Aldeias e
situação delas como também das que necessitar cada
uma das igrejas paróquias nas terras das aldeias
pelo que se assentar pelo Governador na Junta das
Missões e na das igrejas pela edificação que delas
tiver feito ou determinar fazer o bispo dando para
isso,conta na dita Junta das Missões e este medição
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e repartição farão os ditos Ouvidores Gerais sem
cutra forma de juizo e sem admitir requerimento
das partes em contrário deixando-lhes seu direitor
reservado para o requererem pelo meu Conselho UI-
tramarino sem parar a execução e por este fato dos
Ouvidores e por êle mesmo digo Ouvidor e por êle
mesmo se no dito Conselho se achar
alguma das pessoas que têm datas de terras não quis
dar a dita ir contra de alguma ma-
neira o que por este disponho, hei por bem
todas as que tiverem para o temor desta pena
os abstenha encontrarem a execução desta minha
lei e se admitiram as denunciações contra a que eles
Donatários e Sesmeiros que depois desta repartição
feita impedirem aos índios o uso dela ficando aos
denunciadores por prêmio a terça* parte não pas-
sando esta de três léguas de comprido e uma de
largo. Pelo que mando a todos os Governadores das
minhas Conquistas Ultramarinas cumpram e guar-
dem e façam cumprir e guardar esta minha lei como
nela se contém, sem dúvida alguma, mandando-a
registar nas partes necessárias para que seja pú-
blico a todos o que por ela ordeno e aos Ouvidores
Gerais das mesmas conquistas ordeno também que
pela parte que lhes toca executem pontualmente
este meu Alvará o qual quero que valha como carta
e não passe pela Chancelaria sem embargo da orde-
nação do livro segundo, título trinta e nove e qua-
renta em contrário e se passou por duas vias. Ma-
nuel Felipe da Silva a fez em Lisboa a vinte e três
de Novembro de mil setecentos o Secre-
tário André Lopes de Lavre a fez escrever. Rei.
André Lopes de Lavre,*-

/-
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Provisão terceira sobre o mesmo

Dom João etc. Faço saber a vós Marquês de
Angeja Vice-Rei e Capitão General de Mar e Terra
do Estado do Brasil que por parte do Padre Antônio
de Andrade da Companhia de Jesus Procurador da
Província do Brasil se me representou que a Missão
da Aldeia da Natuba nos sertões da Bahia onde es-
teve alguns anos tem perto de oitocentas almas que
se compõem de cinco aldeiotas que aí se ajuntaram
quando não havia moradores mas porque não lhe
assinaram nem demarcaram togo terras na forma
da minha Provisão real se foram ocupando as ter-
ras vizinhas a elas com fazendas de gados de tal
sorte que hoje não têm palmo de terra, antes está
cercada e oprimida com três fazendas de gados, uma
que não dista dela mais que um tiro de mosqueie e
as outras duas não mais que meio quarto de légua
e porque querendo-vos mandar um ministro ele jus-
tiça a dar e demarcar terras à dita aldeia êle se
escusara por seus anos e achaques e outrossim por-
que os índios são muito pobres e não têm com que
satisfazer os gastos eme faz um ministro com seus
oficiais em uma viagem tão longe que é da Bahto
f* dita aldeia me pedia que se mandasse qualquer
oficial de justiça ou milícia do distrito aonde está
a dita aldeia e demarque as terras vizinhas à dita
uideua e meta de posse aos ditos índios delas e quem
tiver que alegar alguma cousa em contrário não seja
aí ouvido senão que venha a este Reino a dizer de
sua justiça me pareceu ordenar-vos nomeeis ao Ou-
vidor Geral da Comarca da Bahia que vae demarcar
a estes índios a terra que tenho dispe>sto em minhas
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reais ordens se lhe dê para isso sustento e sendo
preciso fazer-se nesta diligência alguma despesa que

se faça à custa da minha Real Fazenda e ao dito
Ouvidor icnha entendido que vindo
algumas partes com embargos embar-
gos deles meta de posse aos índios das terras que
lhe demarcarem proceda neste particular mui exa-
tamente na forma da minha lei de vinte e três de
Novembro de mil setecentos que mandei
promulgar em todas as Capitanias do Estado do
Brasil cuja cópia com esta se vos remete em que
fareis que haja uma observância
hei por muito recomendado. El-Rei Nosso Senhor
mandou por Antônio Rodrigues da Costa do seu
Conselho e o Doutor José de Carvalho Alves Conse-
Jheiros do Conselho Ultramarino e se passou por
duas vias. Manuel Gomes da Silva a fez em Lisboa
Ocidental a treze de Janeiro de mil setecentos e
dezessete. André Lopes de Lavre.

Ordem de Sua Majestade extraída da
Secretaria na qual se manda que se resti-
tuam aos índios as aldeias e terras que os
brancos lhe tiverem tomado a título de Ses-
maria. *

Diz o licenciado Padre Tomaz Lineu Reitor do
Colégio da Companhia de Jesus desta cidade que
para bem de certo requerimento lhe é necessária a
cópia de uma carta de Sua Majesíade de dezessete
de Janeiro de mil seiscentos e noventa e um sobre
as Sesmarias concedidas aldeias. Pede a
Vossa Excelência seja servido mandar-lhe dar a dita
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cópia. E Receberá mercê. Despacho. Passe do que
constar não havendo inconveniente. Bahia e Abri!
cinco de mil setecentos e cinqüenta e seis. Rubrica
do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conde de
Arcos.

Certidão da Cópia,

Governador e Capitão General do Estado do
Brasil Amigo, eu El-Rei vos enviu muito saudar.
Sendo permitidas as sesmarias de terras incultas v
deste estado para aumento dele se me fez presente
que algumas pessoas que as têm e às quais foram
concedidas se fazem senohres das aldeias que se
acham no distrito das ditas Sesmarias e que aí que-
rendo mais terras daquelas da sua concessão pas-
sam a cometer o excesso mais estranho de tomarem
aos pobres índios das ditas aldeias as terras que
lhes pertencem e lhes são necessárias para a cultura
e sustento das suas casas e famílias e porque este
excesso é cometido contra o sentido, forma e dis-
posição com que fui servido permitir e conceder as
ditas sesmarias pois se concederam somente ao fim
de cultivarem as terras e de serem povoadas e é
contra o serviço de Deus Nosso Senhor e meu que
os índios não gozem inteiramente da sua liberdade
e que sejam privados do uso das terras que habitam
reconhecendo eles o meu domínio e querendo admi-
tir a pregação do Santo Evangelho vos ordeno e en-
carrego muito que ponhais todo o vosso cuidado em
remediar estes danos e os acautelar para o futuro
fazendo que logo sejam repostas as aldeias que por
este modo se acharem usurpadas no primeiro esta-



7 o

do da sua liberdade encarregadas a religiosos que
tratem do bem espiritual das suas almas e que a
cada uma delas se dêm e alarguem as terras que lhe
forem competentes para as lavouras e culturas que
houverem mister conforme o manejo dos índios que
as habitam e aumento que podem ter isto de tal ma-
neira que fiquem com todas as terras que puderem
cultivar e que lhe sejam úteis e bastantes para se
sustentarem com as suas famílias nas quais se pode-
rão cercar ao modo que costumam fazer em ordem
a cultura e colheita dos frutos e quando suceda que
os senhores e possuidores das ditas sesmarias per-
turbem, molestem e inquietem os ditos índios nas
terras que lhes forem sinaladas e demarcadas os
fareis castigar com todo o rigor que merecem os
que quebra/ntam as minhas leis e como demais os
seus delitos merecem e continuando eles estes cri-
mes, abusos e excessos me dareis conta para os
mandar privar das ditas Sesmarias e fazer mercê
delas a outras pessoas que hajam de observar esta
minha resolução que quero se guarde inviolavelmen-
te como nela se contém. Escrita em Lisboa a dezes-
sete de Janeiro de mil seiscentos e noventa e um.
Rei. Para o Governador do Estado do Brasil. Ma-
nuel de Souza Guimarães.

Petição para a ordem em que Sua Ma-
jestade isenta aos Religiosos e clérigos de
pagarem tinta.

Dia o Padre Reitor do colégio da Companhia
c>e Jesus desta cidade que para certos requerimentos
lhe é necessário a ordem de Sua Majes-
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Ia de por que foi servido isentar os religiosos e clero
da cobrança da tinta para o donativo real que pa-
gam os vassalos deste Estado expedida em vinte e
cinco de Maio de mil setecentos e vinte e oito a qual
se acha registada nos livros da Câmara desta cida-
#Jp. P*»dn íi Vossa Cercê seia servido mandar se lh«
passe por certidão a cópia da dita ordem. E rece-
berá mercê. Despacho. Posse do que constar. Corte
real.

Certidão.

Antônio Cardoso de Afonseca. Escrivão das
Execuções do Donativo Real e oficial da Secretaria
do Senado da Câmara desta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos que ora também sirvo de
Escrivão da mesma Câmara por impedimento do
proprietário João de Couros Carneiro, etc. Certi-
fico que no livro primeiro de registos de Provisões
c mais papéis do Donativo a folhas trinta e nove
verso está registada uma ordem real expedida por
carta do Secretário de Estado ao Juiz de Fora desta
cidade no ano de setecentos e vinte e oito em que faz
menção da petição do Reverendo suplicante cujo
teor é o seguinte. Sendo presente a Sua Majestade
a carta que vossa mercê lhe escreveu em vinte e três
de Setembro passado dando-lhe conta das deligên-
cias que havia feito para estabelecer a cobrança do
Donativo de três mil com que os povos
dessa Capitania se obrigavam a contribuir pela oca-
sião dos recíprocos matrimônios me ordena louve a
vossa mercê da sua parte o zelo, boa inteligência e

acerto com que se houve neste particular e nas repe-
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tidas diligências que sobre êle tem feito para esta-
belecer os pagamentos do referido donativo na for-
ma que Vossa Mercê aponta na mesma carta a qual
Sua Majestade aprova; declarando porém a Vossa
Mercê que pelo que pertence aos eclesiásticos não é
mais segura a opinão de que não devem ser isentos
das contribuições impostas nos gêneros usuais. An-
tes por ser a matéria tão grave e escrupulosa quer
o mesmo Senhor que os ditos eclesiásticos sejam
excetuados da dita contribuição; pelo que pertence
aos impostos na carne de vaca, aguardente da terra

e azeites de baleia que são os em que pode haver
maior duvida. Para cujo efeito mandando Sua Ma-
jestade ponderar os modos com que poderia prati-
car-se a dita isenção se julga por melhor o de darem
os ditos eclesiásticos ao tempo de comprarem os
referidos gêneros bilhetes jurados de como o que
compram é somente para o gasto de suas casas e com
os ditos bilhetes se lhes darão que res-
peita ao azeite doce e escravos que os mesmos ecle-
siásticos derem e mandarem conduzir para o seu
serviço leal dando os primeiros Alfândega
__a forma do foral desta cidade se lhe darem tam-

. mém livres quando porém faltem as referidas cir-
cunstâncias se lhes descontarão os direitos impostos
nos ditos gêneros do azeite doce e escravos. Na
mesma forma não dando os bilhetes referidos ao
tempo em que comprarem as carnes de vaca, azeite
de baleia e aguardente da terra se lhes não darão
livres da imposição que se lhe lançou aos ditos gê-
neros que Vossa Mercê mandará executar pela parte
que lhe toca. Conferindo primeiro o que deixo refe-
rido com o Vice-Rei deste estado e as mais pessoas
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a quem estiver encarregada a direção deste nego-
cio. E quando se considere alguém incompetente na
execução deste arbítrio é Sua Majestade servido
que se procure estabelecer a dita imposição ou em
outros gêneros em que comodamente possa ter lugar
sem que se siga inconveniente de pagarem os ecle-
siásticos do que não devem ou se pratique arbítrio
de cobrar-se por cabeção o que faltar em lugar dos
três gêneros apontados de carne de vaca, azeite do
baleia e aguardente da terra. Deus Guarde a Vossa
mercê. Lisboa Ocidental a vinte cinco de Maio de
mil setecentos e vinte e oito anos. Diogo de Men-
donça Corte Real. Senhor Venceslau Pereira da
Silva. Segunda via. Reporto-me à sobredita carta
que se acha no referido livro com o teor da qual pas-
sei a presente. Por mim subscrita ex-ví do despa-
cho retro do Doutor Juiz de Fora atual Antônio Pe-
reira Corte Real. Na Bahia aos vinte e quatro dias
do mês de Abril do ano de mil setecentos e trinta
e oito. Antônio Cardoso de Afonseca a subscrevi e
assinei. Antônio Cardoso de Afonseca.

índia e Mina.

O Doutor Caetano Alberto de Ossuna Cavaleiro
professo na ordem de Cristo do Desembargo de Sua
Majestade seu Desembargador e Ouvidor Geral do
Cível com alçada na Relação deste Estado do Brasil
e Juiz das justificações pelo dito Senhor, que Deus
Guarde, etc. Faço saber aos que a presente certidão
de justificação virem que a mim me constou por....
do escrivão que a subscreveu ser a letra da subscri-
ção e sinal da certidão retro cie Antônio Cardoso de



— 77 —

Afonseca escrivão do Donativo Real nele conteúdo
o que hei por justificado. Bahia vinte e um de Maio
de mil setecentos e trinta e oito anos. Eu Ivan Tei-
xeira de Mendonça o subscrevi. Caetano Alberto
de Ossuna.

Provisão pela qual ordena Sua Majes-
tade que a cada uma das Missões da Com-

panhia se dêm dez mil réis de Congrua.

Eu El-Rei aço saber aos que esta minha Pro-
visão virem que por me ser presente que os padres
da Companhia de Jesus têm a seu cargo muitas aí-
deias umas antigas e outras modernas e que sus-
tentando nelas os padres que as administram e pro-vendo as igrejas do necessário para o culto divino
não têm possibilidade-para acudir a todas em razão
dos empenhos com que o colégio da Bahia se acha
assim nesta Corte como na dita cidade e que costu-
mando os índios socorrer quando lhes é possível
esta falta o não podem fazer os que estão situados
em distância que lhes impossibilita poderem vir à
cidade ganhar o estipêndio do seu trabalho, sendo
certo que os ditos padres são verdadeiramente pá-roços das ditas aldeias e que aos das Paróquias dos
portugueses se dão ordinárias para as igrejas e
eôngruas aos vigários e coadjutores. Hei por bem
que a cada uma das aldeias do sertão que adminis-
tram os ditos padres e tiverem igrejas estando em
distância de cinqüenta léguas para cima das cida-
des e povoações maiores se dêm dez mil réis de or-
dinária por conta de minha real fazenda que se pa-
garão pelo rendimento do contrato dos dízimos, que
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este feito tem a primeira obrigação e serão entre-

gues ao Padre Provincial da Companhia com cer-

tidão das condições acima declaradas. Pelo que
mando a meu Governador e Capitão General do Es-

tado do Brasil e ao Provedor-mor de minha Fazen-

da dele cumpram e guardem esta provisão e façam

cumprir e guardar inteiramente como nela se con-

tém sem dúvida alguma, a qual valerá como carta

e não passará pela Chancelaria sem embargo da or-

denação do livro segundo, título trinta e nove e qua-
renta em contrário, e se passou por duas vias, uma

só terá efeito. Manuel de Afonseca a fez em
Lisboa a dezenove de Janeiro de seiscentos e no-
venta e um. O secretário André Lopes de Lavre a
fez escrever. Rei. Conde de Rei. Provisão por
que Vossa Majestade há por bem que cada uma das
Aldeias do sertão que administram os padres da
Companhia de Jesus e tiverem igrejas estando em
distância de cinqüenta léguas para cima das cida-
des e povoações maiores se dêm dez mil réis tle or-
dinária por conta da fazenda real pelo rendimento
do contrato dos dízimos que serão entregues ao Pro-
vincial da Companhia com Certidão das condições
acima como nelas se declara que não passa pela
Chancelaria e vai por duas vias. Para Vossa Ma-
jestade ver. Primeira via. Por decreto de Sua Ma-
jestade de dezessete de Janeiro de mil seiscentos e
moventa e um. Registada no livro terceiro de Pro-
visões que serve na Secretaria do Conselho Ultra-
marino a folhas cento e vinte e oito. Lisboa vinte e
cinco de Janeiro de mil seiscentos e noventa c um.
André Lopes de Lavre. Registe-se. Bahia sete de
Maio tle mil seiscentos e noventa e um. Francisco
Lanhoso. Registado no livro nono dos registos da
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Fazenda Real do Estado do Brasil a que toca a fo-
lhas trezentos e noventa e cinco. Bahia sete de
Maio de mil seiscentos e noventa e um. Grátis.
Framcisco Dias de Amaral. Cumpra-se como El-Rei
meu Senhor manda e Registe-se nos livros da Secre-
taria do Estado e Fazenda Real dele. Bahia de
Abril vinte de mil seiscentos e noventa e um. An-
tônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho. Regis-
tada no livro terceiro dos Registos da Secretaria do
Estado do Brasil a que toca a folhas cento e setenta
e quatro. Bahia vinte de Abril de mil seiscentos e
noventa e um. Bernardo Vieira Ravasco.

Provisão pela qual Sua Majestade
concede licença para se erigir Hospício na
vila da Moina do Piauí.

Eu El-Rei faço saber aos que este meu Alvará
irirem, que sendo-me presente pelo Ouvidor Geral da
Vila da Moina do Piauí o muito que carecem aque-
Ias terras de Mestres e Missionários que preguem
o Evangelho e ensinem aos filhos dos seus habita-
dores e doutrinas aos inumeráveis índios e pretos
que há naquele sertão e também para que ouçam
missa e se saibam confessar e viver como católicos
para cujo efeito era preciso erigir-se na dita vila
um hospício em que assistam alguns padres da
Companhia do colégio da Bahia, representando-me
que o vigário da matriz da dita vila Tome Carvalho
da Silva movido do zelo do serviço de Deus e salva-
eao das almas se oferecia a concorrer para a fun-
daçâo do mesmo Hospício com doze mil cruzados
em uma fazenda de gados que aí possue afim de que
os mesmos padres ensinem os filhos dos seus fre-
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gueses e os que quiserem aprender gramática e as
mais ciências possíveis conforme o estado da terra

e sairem a pregar missa pela capitania. E atenden-
do a ser esta obra útil ao serviço de Deus e meu e
ao benefício daqueles meus vassalos. Hei por bem
conceder licença para que se erija na dita vila da
Moina o referido Hospício em que assistirão seis pa-
dres da Companhia e um leigo com condição que os

padres que houverem de mandar os prelados para
ele sejam de exemplar vida, os quais se reformarão
de três em três anos e andarão pregando três pelo
sertão e os outros três ficarão ensinando e os que
ensinarem em um ano sairão no seguinte a pregar

e confessar e se recolherão os do ano pretérito a en-
sinar e a nenhum tempo se poderão aumentar o
número de seis padres de missão e um leigo para
deles tratar. Pelo que mando ao meu Governador
e Capitão General do Estado do Maranhão, Ouvidor
Geral da dita vila da Moina e mais pessoas a que
tocar cumpram e guardem este Alvará e o façam
cumprir e guardar inteiramente como nele se con-
tém sem dúvida alguma o qual valerá como carta e

não passará pela Chancelaria sem embargo da or-
denação do livro 2." títulos 39 e 40 em contrário e se

passou por duas vias. Escrito em Lisboa Ocidental
em o primeiro de Abril de mil setecentos e trinta

três. Rei. Alvará por que Vossa Majestade háe
por bem de conceder licença para que se erija na
vila da Moina um Hospício em que assistirão seis
padres da Companhia e um leigo, com condição que
os padres que houverem de mandar os Prelados
para êle sejam de exemplar vida os quais se refor-
marão de três em três anos, se andarão pregando
três pelo sertão e os outros três ficarão ensinando
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c os que ensinarem em um ano irão no seguinte a
pregar e confessar, recolhendo-se os do ano preté-
rito a ensinar e que em nenhum tempo se possa au-
mentar o número de seis padres de Missa e um leigo
para deles tratar. Como nele se declara que vai por
duas vias e não passa pela Chancelaria. Para Vossa
Majestade ver. Primeira via. Por resolução de Sua
Majestade de treze de Fevereiro de mil setecentos
e trinta e três, em consulta do Conselho Ultrama-
rino de quatro do mesmo mês e ano. José de Car-
valho e Abreu, Alexandre Metelo de Souza e Mene-
zes. O Secretário Manuel Caetano Lopes de Lavre
a fez escrever. Registada a folhas duzentos e ses-
senta e nove do livro sétimo cie Provisões da Secre-
taria do Conselho Ultramarino. Lisboa Ocidental
dezesseis de Abril de mil setecentos e trinta e três.
Manuel Caetano Lopes de Lavre.

Provisão pela qual Sua Majestade é
servido mandar se melam de Posse os ín-
dios do Surú das suas terras.

Dom João por graça de Deus Rei de Portugal
e «ios Algarves daquem e dalém-mar em África, Se-
nhor de Guiné, etc. Faço saber a vós Vasco Fernaii-
des César de Menezes, Vice-Rei e Capitão General
de mar e terra do Estado do Brasil que os índios da
Aldeia do Surú me representaram de que queixan-
do-se ao Marquês de Angeja e ao Governador desse
estado de que Francisco de Matos cie Aguiar levaw-
tara um curral nas terras pertencentes à sua Mis-
sao e em prejuizo deles snplicanles, informado da
verdade e da razão da sua queixa mandara derru-
bar o curral por um Capitão de Infantaria e»por-
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que o dito Francisco de Matos cie Aguiar persiste
teimosamente em querer restaurar o curral derru-

bado e por isso põe a eles suplicantes demanda, sa-
birndo bem que eles como pobres não poderão sus-
tentá-la me pediram fosse eu servido mandar se

guarde parte tantas vezes se tem ordenado, a saber:

que nas causas dos índios proceda sumariamente
sem aquelas formalidades que se usam nas outras
demandas por evitar os passos que eles como pobres
nao podem dar. Me pareceu ordenar-vos informeis
com vosso parecer neste requerimento e achando
ser como representam estes índios os façais con
servar na sua terra sem que os perturbem da posse
dela. El-Rei Nosso Senhor o mandou por João Te-
les da Silva e o Doutor Alexandre da Silva Corrêa.
Conselheiros do seu Conselho Ultramarino e se pas-
sou por duas vias. João Tavares a fez em Lisboa
Ocidental a dezessete de Selembro de mil setecentos
e vinte e um. O Secretário André. Lopes de Lavre a
fez escrever. João Teles da Silva. Alexandre da
Silva. Corre a segunda via.

II Provisão dos pagamentos do Rispo e
Cabido da Sé da Bahia.

.íu El-Rei. F^aco saber aos que este Alvará vi-
rem que por parte do Bispo e Cabido da Sé da ei-
dade da Bahia de Todos os Santos me foi apresen-
tado o segimento de um Alvará tirado dos livros de
minha fazenda de que o traslado é o seguinte. Eu
El-Rei faço saber aos que este Alvará virem que
havendo respeito ao que se me representou por par-
te de Dom Pedro da Silva, Bispo do Estado do Bra
sil em que por razão de minha fazenda levar os Dí-

1
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zimos daquele bispado tem ela obrigação de susten-
tar o Bispo dele efeito eram ordenados os
rendimentos dos Dízimos em cada um ano um conto
e quinhentos e dez mil réis entrando nesta quantia
oitenta mil réis para esmolas e cem mil réis para
Provisões e Vigário Geral da Bahia de CTodos os
Santos e outros cem mil réis para Provisor e Viga-
rio Geral da Paraíba e terras de Pernambuco e vin-
te mil réis para Pregador, dez mil réis para Mestre
de Cerimônias que lhe assistem ou o que tudo
com resto quando sua mantença faz a dita quantia
como constava dos traslados autênticos das provi-
soes que oferecia e que se tratava de embarcar
para a sua igreja e pedia que lhe mandasse passar
Provisão para no Brasil lhe ser bem pago o dito or-
senado aos quartéis e que se lhe não pusesse impe-
dimento algum nem verba contra isso e visto por
mim a dita petição e respostas que sobre ela deu o
Procurador de minha Fazenda e o que ,se me con-
sultou pelo conteúdo dela e já ter resoluto por carta
minha de oito de Setembro do ano passado de seis-
centos e trinta e dois que os pagamentos dos Minis-
tros eclesiásticos de ultramar se açudam em pri-
xneiro lugar e ser assim necessário para serviço das
igrejas e culto divino e que se façam com pontuali-
«dade e o que se via dos traslados das ditas Provi-
soes. Hei por bem mando ao Tesoureiro Almoxarife
ou recebedor sobre quem carregarem agora ou ao
diante os dízimos da Bahia de Todos os Santos e de
suas terras ou rendimento delas ou a cuja mão vie-
rem todo ou em parte faça com efeito e com pontua-
Sidade em primeiro lugar pagamento em dinheiro de
contado ao dito Bispo Dom Pedro da Silva do dit»
seu ordenado de um conto quinhentos e dez mil réis



i!í — 84

em cada um ano do dia do falecimento do Bisp-
Dom Miguel Pereira seu imediato antecessor em
diante aos quartéis do ano entrando na dita quantia
oitenta mil réis para esmolas e vinte mil réis para
Pregador e cem mil réis para Provisor e Vigário
Geral da Bahia e cem mil réis para Provisor e Vi-
í>ário Geral ela Paraíba e terras de Pernambuco que
será letrado e dez mil réis para Mestre das Cerí-
mônias que tudo eom o resto faz a dita quantia e
com seu conhecimento ou do seu procurador e o
traslado autêntico deste Alvará serão levados em
conta eom os ditos um conto quinhentos c dez mil*
réis ao oficial que os pagar e em caso que os ditos
Dízimos andem agora arrendados ou ao diante hei
outrossim por bem que os rendeiros deles entre-
guem ao dito Bispo ou a seu IMxuirador e lhe pa-
fuem o dito ordenado ele um conto quinhentos e de"
mil réis de cada um ano e aos quartéis primeiro-
faça outra entrega ou despesa em dinheiro de con-
fado por sem quebra alguma posto que m
renda haja por este Alvará outra Provisão

nem despacho e conhecimento do dilo
traslado elêste Alvará mando a que locar que tome
em pagamento da dita quantia fazendo dela receites
passando conhecimento em forma ao dito rendeiiv

ao Governador Geral Provedor-mor de mi-
nha Fasenda, Ouvidor Geral do Brasil nem outra
pessoa nem Ministro nem mande pôr verba
nem impedimento dúvida ao pagamento do dito or-
denado dele Bispo nem do Cabido, Ministros ecL-
siásticos nem da fábrica da Sé, igrejas daquele Bis-
pado agora nem em tempo algum e cumpram este
Alvará inteiramente como nele se contém e para
ter efeito e se cumprir dêm todo apoio e ajuda qu*
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>he for pedida e outrossim por bem que se dê ao dito
Bispo aquela embarcação competente e mantimento
«le viagem para sua jornada e que o Presidente do
Conselho o cumpra e faca e que este Alvará valha
como carta sem embargo da ordenação do livro se-
gundo título quarenta que dispõe o contrário e pa-
gou de meia anata oitenta réis, que foram carrega-
dos em Receita ao Tesoureiro Ivam Pais de Matos
;* folhas trezentos e doze verso do livro de recebi-
mento. Francisco de Abreu o fez em Lisboa a trin-
ta de Setembro de seiscentos e trinta e três. Miguel
de Vasconcelos o fez escrever, etc. Pedindo-se-me
por parte do dito Bispo e Cabido lhe mandasse pas-
sar o dito Alvará neste inserto por mais três vias o
qual lhe mandei passar que se cumprirá inteira-
mente como nele se contém. Pascoal de Azevedo o
fez em Lisboa a trinta de Maio de mil e seiscentos e
quarenta e dois. Afonso de Barros Caminha o fez
escrever. Rei. O Marquês de Montalvão. Alvará
por mais três vias que Vossa Majestade mandou
passar ao Bispo e Cabido da Sé da Bahia de Todos
os Santos para se lhe pagarem com pontualidade os
um conto quinhentos e dez mil réis que têm de seus
ordenados daquele Estado como se declara como
carta para Vossa Majestade ver. Estevão Leitão de
Megreles. Pagou mil réis por ser outra via em
Lisboa a doze de Junho de mil e seiscentos e qua-
renta e dois anos. Miguel Maldonado. Registado na
Chancelaria a folhas duzentos e vinte e quatro. Ma-
nuel Ferreira Botelho. A qual Provisão, eu Sebas-
tião de Torres que sirvo de Tabelião do público ju-
dicial e notas nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos e seus termos, etc.. Fiz aqui trás-
ladar bem e fielmente do próprio original a que me
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reporto que tornei ao Reverendo Padre João
Procurador do colégio desta dita cidade e de seu re-
cibo aqui assinou, com ela este conferi, concertei
com o tabelião abaixo assinado subscrevi e assinei
de meu público sinal seguinte. Nesta Bahia em os
dezenove dias do mês de Agosto de mil seiscentos e
sessenta e um anos. Concertado por mim Tabelião
Sebastião de Torres. Ivam Pimenta. E comigo ta-
belião Pascoal Teixeira Pinto.

Provisão de Sua Majestade em que
manda paguem aos Padres da Companhia
de Jesus os ordenados na forma do Bispo
e Cabido da Sé da Bahia.

Saibam quantos este instrumento dado em pú~
blica forma com o traslado de um Alvará virem que
no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cris-
to de mil e seiscentos e quarenta e um em dez dias
do mês de Julho na cidade de Lisboa na rua Nova
praça dos homens de negócio em uma casa onde eu
Tabelião escrevo pareceu presente Manuel de A'-
meida morador nesta cidade e me presentou o dito
Alvará que dou fé estava assinado por El-Rei Nosso
Senhor com visto de Henriques Corrêa da Silva Ve-
dor de Sua Fazenda e passou pela Chancelaraia com
outros registos pedindo-me lhe passasse dele
lido em pública forma que de meu ofício por estar
sem cousa que dúvida faça ser verdadeiro lhe pas-
sei e é o seguinte. Eu El-Rei faço saber aos que este
Alvará virem que por consideração ao que se me
representou por parte dos Padres Religiosos da
Companhia de Jesus e Procurador da Província do
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Brasil e ao que constou em razão dos Religiosos
da dita companhia daquele Estado em terem
o que nele se tem oferecido assim em
Ministérios de sua profissão como nas ocasiões de
guerra assistiram com as pessoas, escra-
vos e fazendas, acudindo suas doutrinas
assim ao trabalho das fortificações com grande,
pontualidade sendo dos primeiros a quem costumam
recorrer nas dificuldades, apertos e perigos os meus-
Governadores e Capitães servindo-me particular-
mente com desde o ano de seiscentos e vin-
te e quatro em que o Brasil começou a ser mais mo-
lestado e acometido com grossas armadas
até o presente nas guerras que aí têm sucedido
principalmente todo o tempo que o inimigo teve
ocupada a Bahia assistindo a tudo sem faltar nunca
no arraial, administrando os sacramentos, pregan-
do, animando e exortando ao serviço de Deus e meu,
tomando à sua conta as enfermarias e acudindo aos
doentes com remédios espirituais e temporais e fa-
zendo o mesmo no tempo da e sítio que mi-
nhas armas puseram àquela cidade todo o tempo da
guerra de Pernambuco, assistindo nos arraiais e
acompanhando meus exércitos, esquadras e tropas
nas facções, encontros e assaltos e acudindo a tudo
o que lhes tocava de seu ministério com
muitos cuidados e zelo de meu serviço pedindo-me

outras cousas, pela pobreza em que se
acham os ditos religiosos com grandes perdas que
hão tido e gastos que tem feito a meu serviço lhes
fizesse mercê e esmola mandar que os dotes do cole-
gio e ordinárias das casas cio Estado do Brasil se
cobrem dos rendeiros dos dízimos que pertencem a
minha fazenda na forma em que cobrar seus orde-
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nados o Bispo e Cabido da Bahia por folgar de fazer
mercê e esmola aos ditos religiosos. Hei por bem e
me aprás conceder-lhes o que assim me pede; c sou
servido que os dotes e ordinárias que já têm os cole-
gios e casas da Companhia de Jesus da Província do
Brasil se paguem os lugares em que de presente es-
tão consignados por mim ou por meus Governado-
i es assim e da maneira que se pagam os ordenados
do Bispo e Cabido da Bahia com todas as condições
cláusulas e qualidades conteudas nas pro-
visões que o dito Bispo e Cabido mandou passar
em Lisboa, ambas em trinta de Setembro do ano de
seiscentos e trinta e três o traslado das quais tirado
autêntico de seus registos se me representou por
parte do dito Procurador Paulo da Costa, cujas
cláusulas hei aqui por expressas e mando se cum-
pram em tudo sem dúvida alguma como se neste
Alvará se fizera delas individual menção e somente
a que trata de que a metade da pena dos cem cruza-
dos se aplicará à fábrica da Sé se entenderá que
tudo se aplique às despezas do meu presídio e man-
do pelo digo aos meus Vice-Réis Governadores, Pro-
vedores, Tesoureiros, Rendeiros e mais oficiais de
minha fazenda que sendo-lhes apresentado este meu
Alvará com cópias autênticas das ditas provisões
referidas que em Lisboa mandei passar ao Bispo e
Cabido em trinta de Setembro de seiscentos e trin-
ta e três, lhe dêm e façam dar sua devida execução
e mandem fazer e façam aos ditos religiosos seus
pagamentos na mesma espécie e forma e com as con-
dições que nelas se contem de hoje em diante por-
que assim é minha mercê e serviço e este se cumpri
rá sem dúvida alguma posto que seu efetivo haja de
durar mais de um ano, sem embargo da ordenação

i
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.to segundo livro título quarenta que dispõe o con-
Uário e se passou por três vias. Manuel Antunes o
íez em Lisboa a seis de Maio de mil seiscentos e
marenta e um. Afonso de Barros Caminha o fiz

escrever. Rei. Henriques Corrêa da Silva. Faz Vos-
ga Majestade mercê aos religiosos da Companhia de
Jesus que os dotes dos colégios e ordinárias das ca-
gas do Brasil se cobrem dos rendeiros na forma que
se cobram os ordenados tio Bispo e Cabido da Bahia
e este valerá posto que seu efeito haja de durar mais
lie um ano como nele se declara e vai por três vias
para Vossa Majestade ver. Por despacho do Con-
selho da Fazenda de quatro de Maio de seiscentos
quarenta e um. André Velho de Afonseca. Regi*-
tado nos livros da fazenda de El-Rei Nosso Senhor
a folhas cento. Caminha. Registada na Chancela-
ria no livro de ofícios e mercês a folhas cento e vinte
e sete. João de Paiva de Albuquerque. Fica assen-
tado e pagou nada. Marcai cia Costa. Pagou dez
réis por ser outra via em Lisboa a quatro de Junho
de mil e seiscentos e quarenta e um anos. Miguel
Maldonado. Traslado do dito Alvará, concertei com
d próprio a que me reporto que tornei ao dito Manuel
de Almeida que o recebeu e vai concertado com o
oficial abaixo assinado, o dito João de Almeida as-
sinou aqui de como o recebeu. Eu Gaspar de
Carvalho, Tabelião Público de Notas por El-Rei
Nosso Senhor na cidade de Lisboa e seu termo

fiz trasladar do próprio a que me reporto
subscrevi e assinei de meu próprio sinal.

Manuel de Almeida. Registado deste contado as le-
trás cento e trinta. Pereira. Gaspar de
Carvalho e comigo tabelião Miguel Antônio. O dou-
tor Antônio Pereira de Souza do Desembargo de El-



— 90

1

1

Rei Nosso Senhor e juiz dos feitos e causas das jus-
tificações de Guiné, Mina, índia e Brasil faço saber
aos que esta minha certidão de justificação virem
que a mira me iconstou por fé do escrivão das
justificações que esta subscreveu ser a letra da
subscrição e sinal público e um dos sinais rasos
aqui posto ser todo de Gaspar de Carvalho, Tabc-
lião Público de notas nesta cidade pelo que hei os
instrumentos e sinal por justificado e verdadeiro e
se lhe pode dar fé e crédito em juizo e fora dele que
for apresentado e por disso me ser pedida esta cei-
tidão mandei passar por mim assinada em Lisboa
aos dezessete dias do mês de julho cie mil e seiscen-
tos e quarenta e um anos. Pagou desta quarenta
réis e de assinar quarenta réis. E eu Antônio áí-
Melo, Escrivão das ditas justificações a subscrevi.
Antônio Pereira de Souza. O qual Alvará eu Se-
bastião de Torres que sirvo de Tabelião do Poder
Público judicial e notas desta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seus termos, etc, fiz aqui
trasladar do próprio original a que me reporto que
tornei à mesma parte que mo apresentou e de seu
recibo aqui assinou e este com ela conferi e concer-
tei, com o Tabelião abaixo assinado subscrevi e as-
sinei de meu público sinal seguinte nesta Bahia em
os dezenove dias do mês de Agosto de mil e seiscen-
tos e quarenta e um anos. João Pimenta. Concer-
tado por Tabelião Sebastião de Torres e comigo Ta-
belião Pascoal Teixeira Pinto.

I
Segunda Provisão do Pagamento do

Bispo e Cabido da Sé da Bahia.

Eu El-Rei faço saber aos que este Alvará vi-
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rem que por parte do Bispo e Cabido da Sé da ei-
dade da Bahia de Todos os Santos me foi presen-
tado o registo de um Alvará tirado dos livros de mi-
nha fazenda de que o traslado é o seguinte, etc. Eu
El-Rei faço saber aos que este Alvará virem que ha-
vendo respeito ao que se me representou por parte
de Dom Pedro da Silva, Bispo do Estado do Brasil
acerca do pagamento de seu ordenado e Cabido
da Sé, Catedral da cidade do Salvador Bahia de To-
dos os Santos e dos mais Ministros Eclesiásticos e
da fábrica da dita Sé e igreja que mandara prover
em razão de minha fazenda levar os dízimos do dito
Bispado como constava da Provisão que oferecia e
que era necessário e conveniente que o pagamento
do sobredito se fizesse com pontualidade e sem dó-
vida, impedimento item verba que o encontrasse me
pediu lhe mandasse passar Provisão para se não im-
pedirem os ditos pagamentos e ser constrangido
quem o houver de fazer na forma das Provisões que
apresentam e sendo vista por mim sua petição e res-
posta que a ela deu o Procurador de minha fazenda

e o que se me consultou pelo Conselho dela tem já
resoluto por carta minha de oito de Setembro do
ano passado de seiscentos e trinta e dois que os ditos
pagamentos se façam primeiro que outra despesa aos
quartéis do ano com muita pontualidade hei por
bem e aprás que o Governador General do Estado do
Brasil e Provedor-mor de minha Fazenda Ouvidor
Geral nem outro algum Ministro do dito Estado não
ponha impedimento que digo nem verba para se não
fazerem os ditos pagamentos do ordenado do Bispo,
Cabido e mais Ministros Eclesiásticos, fábrica da
Sé e das igrejas e que o tesoureiro Almoxarife ou
Recebedor sobre que carregar o rendimento dos^ dí-
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zimos da cidade da Bahia e de suas terras e andan-

do de arreudamento; o rendeiro que as trouxer fará
os ditos pagamentos primeiro que outra despesa e

com toda a pontualidade aos quartéis dos ordenados

que por ordem minha ou Provisões minhas hão de

l|| haver os ditos Bispo e Cabido, Ministros Eclesiás-
ticos, Sé e Igrejas do Bispado do Brasil sem quebra
nem diminuição alguma posto que na dita renda a
hajam sem o dito Bispo, Cabido, Ministros Eclesi-
ásticos, Sé e igreja receberem nesta matéria ve-
xação nem dilação alguma e passado o tempo de-

vido sem se lhe pagar em parte ou em todo incor-
rerá o Almoxarife, Tesoureiro Recebedor ou ren-
deiro que dever fazer o dito pagamento por cada
vez que o dilatar e não fazer no tempo devido ao*

quartéis em pena de cem cruzeiros metade para
quem o acusar e a outra metade para a fábrica da
Sé e ficará sua fazenda obrigada aos ditos paga-
mentos que assim não fizer; o hei por bem e me
aprás por dar comissão e poder como seu ao dito
Bispo do Brasil que possa constranger e obrigai
aos ditos Tesoureiro, Almoxarife ou pessoa a cuja
mão vier o rendimento dos ditos dízimos ou ao ren-
deiro deles que façam o pagamento dos ditos or-
denados e para os executar por eles em suas fazen
das e pela dita pena não pagando no tempo que
são obrigados aos quartéis até com efeito pagarem
o que deverem satisfazer o que forem obrigados
para o que as justiças lhe darão o favor e ajuda
necessária e que pedida lhe fôr e este Alvará se
cumprirá o qual valerá como carta sem embargo
da ordenação do segundo livro, título quarenta que
dispõe o contrário e se registará nos Livros da Fa-
zenda da Bahia para todos ser notório e pagou de
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meia anata oitenta réis que foram carregados em
receita ao Tesoureiro dela, João Paes de Matos a
folhas trezentos e doze do livro de seu recebimen-
lo. Francisco de Abreu o fez em Lisboa a trinta dc
Setembro de seiscentos e trinta e três. Miguel de
Vasconcelos e Brito o fez escrever etc.. Pedindo-
se-me por parte do dito Bispo e Cabido lhe man-
dasse passar o dito Alvará neste inserto por mais
três vias, o qual lhe mandei passar que se cumpri-
rá inteiramente como neles se contém. Manuel
Antunes o fez em Lisboa a trinta de Maio de mil
e seiscentos e quarenta e dois. Afonso de Barros
Caminha o fez escrever. Rei. O Marquês de Mon-
talvão. Alvará por mais três vias que Vossa Ma-
jestade mandou passar ao Bispo e Cabido da Sé da
Bahia de Todos os Santos sobre o pagamento de
seus ordenados pela maneira neste declarada o
qual valerá como carta para Vossa Majestade-ver.
Estevão Leitão de Meireles. Pagou dez réis por
ser outra via em Lisboa a doze de Junho de mil
e seiscentos e quarenta e dois anos. Miguel Mal-
donado. Registado na Chancelaria a folhas du-
zentos e vinte e quatro. Manuel Ferreira Botelho.
0 qual Alvará de Sua Majestade. Eu Pascoal Tei-
xeira Pinto que sirvo de tabelião público do jud-i-
ciai e notas nesta cidade do Salvador Bahia de
Todos os Santos e seus termos no ofício de que é
proprietário Antônio Cardoso da Silva o fiz trás-
ladar do próprio que me presentou da
Costa Carvalho requerente das causas do Colégio

de como o tornou a levar assinou aqui, ao
qual me reporto, concertei com o oficial abaixo as-
sinado, subscrevi, assinei de meu público sinal se-
guinte. Hoje vinte e um de Agoslo de mil e seis-
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centos e quarenta e um anos. Concertado por mim

Tabelião Pascoal Teixeira Pinto. André da Costa

Carvalho.

Alvará de El-Rei no qual manda dar

terras aos índios de Sesmaria e que os

Governadores façam restituir aos índios
as terras que seus vassalos lhes tiverem
tomado e ocupado.

Eu El-Rei faço saber aos que este Alvará vi-
rem que eu sou informado que será muito do ser-

viço de Deus e meu exemplo e benefício das fa-
'iendas e engenhos dos meus Vassalos das partes
do Brasil darem-se terras de Sesmaria ao gentio
que descer do sertão para fazerem suas lavouras
e que será isto meio para descerem muilos e virem
mais depressa no conhecimento de Nossa Santa Fé
e receberem o Santo Batismo pelo que mando ao
meu Governador cias ditas partes que ora é ou ao
diante for e ao Provedor-mor da minha fazenda
em elas que ordene com o gentio que descer se re-

parta em aldeias junto às ditas fazendas lhes fa-

çam dar tantas terras de Sesmarias quantas bas-
tarem para comodamente fazerem suas lavouras e
se manterem, as quais lhes serão dadas por medi-
ção e se lançarão nos livros das Câmaras das Ca-
pitanias das ditas partes com declaração das con-
írontações delas e os nomes das aldeias e do dia,
mês e ano em que se lhes deram para a todo o tem-
po se saber como as ditas terras lhes pertencem e
ihes não poderem ser tomadas em tempo algum e
outrossim hei por bem que as terras que forem da^-
das de Sesmarias. algumas aldeias dos índios que

KIV
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estão juntas da Capitania do Salvador das ditas
partes as tenham e possuam e sendo-lhes tomadas
algumas por meus vassalos o dilo meu Governador
ou Provedor de minha fazenda lhes fará logo res-
tiluir com efeito procedendo nisso com muita di-
ligência. Notifico assim e mando que na maneira
que se neste contém o cumpram e guardem e fa-
cam inteiramente cumprir e guardar, o qual se re-
gistará nos ditos livros das Câmaras e o traslado
dele concertado e assinado por um dos meus Es-
crivães da Câmara e se envia por três ou quatro
vias às ditas partes os quais se cumprirão tão in-
teiramente como este próprio se lá fora que hei
por bem que valha como carta e que não pass;*
pela Chancelaria sem embargo das ordenações do
segundo livro que o contrário dispõe. Francisco
Barros fez em Madri a vinte uni de Agosto de
mil e quinhentos oitenta e dois anos. Roque Vieira
o fez escrever. Concertada com a própria por mim
Gaspar Beleagoa Carneiro. O qual traslado de
Alvará eu Franicisco de Couto Barreto, Tabelião
público do Judicial e Notas por Sua Majestade
nesta cidade do Salvador e seus Termos fiz trasla-
dar de um traslado que me presentou o Reverendo
Padre Francisco Reis da Companhia de Jesus que
assinou de como recebeu e a êle me reporto e este
concertei com o Tabelião comigo abaixo assinado,
o subscrevi, que o assinei de meu próprio sinal se-
guinte. Hoje, cinco de Março de mil seiscentos e
cinqüenta e dois anos. Levei o próprio Francisco
dos Reis. Concertado por mim Tabelião Francis-
co do Couto Barreto. Comigo Tabelião Manuel
Teixeira Pinto.
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Segunda Provisão de El-Rei em cru
manda aos Governadores façam reslitui.
as terras aos índios que os moradore-
lhes tiverem tomado.

II

I
;'i i

Saibam quantos este publico instrumento

com o traslado de uma petição e de uma provisãr*
nas costas dela El-Rei Nosso Senhor dadí
tudo por mandado e autoridade de justiça virem

que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus

Cristo de mil e quinhentos e oitenta e três anos ewi

os três dias do mês de Janeiro do dito ano em este.

mui nobre e sempre leal cidade de Lisboa nas pon-
sadas do Doutor Antônio Rodrigues Bot 'L>
Desembargo de El-Rei Nosso Senhor e Juiz do Cí-
ve) em esta cidade de Lisboa e seus termos apare

ceu o Padre João Rodrigues da Companhia etc.

nome e como procurador do Reitor e Padres do co-
légio de Santo Antão desta cidade da Companhia
de .lesús e apresentou uma petição com uma pv«-
visão nas cosia dela de que o traslado dela de ver-
bo ad verbum é o seguinte. Dizem os índios da*

povoações do Espírito Santo. São João e Santo Au-
* lônio do termo da Bahia de Todos os Santos qua

sendo eles gentio e vivendo nas terras ao longo do-
mar onde sempre viveram seus antecessores p<r
ordem dos Governadores e Padres da Companhia
se ajuntaram em povoações e fizeram igrejas e»;

que fossem catequizados e receberem o sacramea-
lo do batismo e os mais necessários e já por graç&
de Deus são todos cristãos e os ditos padres rési-
dem nas ditas povoações para os doutrinar e mi-
nistrar os sacramentos e como vai crescendo o nó-
mero dos portugueses que vão viver às ditas par-
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tes vão tomando as terras em que os suplicantes
sempre viveram e não cometeram culpa por onde
as perdessem e por lhas tomarem e carecerem das
pescarias com que se sustentam e com enfermida-
des e guerras a que vão com os portugueses e por

os ocuparem muitos em seus serviços se vão consu-
mindo de maneira que sendo dantes sete povoações
e igrejas com muita gente já não há mais de três
com mui pouca e o sertão está despovoado de
maneira que até duzentas e trezentas léguas já
não há índios pelos cativarem e venderem e mal-
tratarem, e para eles suplicantes se conservarem
e terem em que fazer seus mantimentos os reis
passados lhes mandaram doar terras e a cada po-
voação foram dadas quatro léguas em quadra como
consta das cartas de sesmaria que apresentam,
nem isto bastou para lhes não serem tomadas pelo
que lhes é forçoso irem se arrendando e fazendo
novas povoações e igrejas pelo sertão e os padres
para os doutrinar tratamentos e vão con-
sumindo do que se segue grande perda es-
piritual e temporal por ser gente ignorante que
não sabe requerer sua liberdade nem sua justiça
morrendo de tristeza e mau tratamento. Pedem a
Vossa Majestade que havendo a tudo respeito
mande que lhes sejam restituídas as terras que
lhes foram dadas conforme suas cartas para eles
e para os que vierem do sertão terem em que fazer
seus mantimentos e ajudarem a defender a terra

e beneficiar as fazendas por seu justo jornal vi-
vendo em sua liberdade e receberão justiça e mer-
cê. Despacho. Mesa. Requeiram onde perteiuce.
Por que Sua Majestade deve mandar ao Governa-
dor do Brasil que veja as cartas doações e provi-
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soes dos suplicantes e lhes faça guardar e resti-
tuir as terras que por elas lhes pertencem em Lis-
boa a trinta de Outubro de mil e quinhentos e oi-
tenta e dois anos, ouvindo as partes que tocar Bis-
po Capelão-mor Presidente de Guadros.
Pedro Barbosa. Almeida. Manda El-Rei Vosso
Senhor que se cumpra o parecer da Mesa atrás es-
crito na petição, em Lisboa a três dias de Novem-
bro de mil e quinhentos e oitenta e dois. Bispo Ca-
pelão-mor. Presidente. Eu El-Rei faço saber a vós
Governador das partes do Brasil que havendo res-
peito ao que na petição atrás escrita dizem os ín-
dios das povoações do Espírito Santo, São João e*
Santo Antônio do termo da Bahia de Todos os San-
tos. Hei por bem e vos mando que vejais as doa-
ções e cartas de sesmarias das terras que foram
dadas a cada uma das ditas povoações, lhas façais
cumprir e guardar como nelas fôr conteúda e res-
tituir as ditas terras que foram tomadas ouvindo
primeiro as partes a que tocar assim cum-
prireis posto que este não passe pela Chancelaria.
Valério Lopes o fez em Lisboa a quatro de Novem-
bro de mil e quinhentos e oitenta e dois. Rei. Bis-
po Capelão-mor. Presidente, que o Governador
das partos do Brasil veja as doações, Provisões c
cartas de Sesmarias que têm os índios das povoa-
ções acima nomeadas lhes faça cumprir e guardar
e restituir as terras que lhes foram tomadas ou-
vindo primeiro as partes que tocar e que este não
passe pela Chancelaria e sendo apresentado como
dito é pelo dito João Rodrigues foi dito em nome
dos ditos Padres ao dito Juiz lhe mandasse dar o
traslado em pública forma porque lhe era neces-
sário para bem de sua justiça e visto pelo dito Jui/-

M
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seu dizer e pedir e bem assim da dita Provisão e3-
tar sâ, limpa sem borradura, risca e entrelinha
nem cousa que dúvida faça lha mandou dar o trás-
lado dela neste que o leio instrumento ao qual inter-
pôs sua autoridade, decreto ordinário judicial por
que mandar se lhe dê tanta fé e crédito quanto em
direito se lhe deve e pode dar e se daria aos pró-
prios se apresentados fossem em Lisboa a quatro
dias do mês de Janeiro.. Braz Rodrigues Nobre a
fez por Pedro Carvalho, Tabelião diante o Juiz Cí-
vel desta cidade de Lisboa ano do nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e quinhentos oi-
tenta anos. E eu Pedro Carvalho, Tabelião públi-
co judicial nesta cidade de Lisboa e seus termos
por El-Rei Nosso Senhor que este instrumento da
própria bem e fielmente fiz trasladar, concertei,
subscrevi e assinei de meu sinal público que tal é.
Pagou nada. Concertada por mim Pedro Carvalho.
Diogo Tavares. Levei o próprio João Rodrigues.
O qual traslado de instrumento eu Francisico do
Couto Barreto, Tabelião público do judicial e no-
tas por Sua Majestade nesta cidade do Salvador e
seus termos fiz trasladar de outro que me apresen-
tou o Reverendo Padre Francisco dos Reis da
Companhia de Jesus a que me reporto que o tor-
nou a levar e assinou de como recebeu e este eon-
certei com o tabelião comigo abaixo assinado,
subscrevi e assinei de meu público sinal seguinte.
Hoje dois de Março de mil e seiscentos e cinqüenta
e dois anos. Concertado por mim Tabelião Fran-
cisco do Couto Barreto e comigo Tabelião Pascoal
Teixeira Pinto. Levei o próprio. Francisco doa
Reis.
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Carta de El-Rei Nosso Senhor Dom
João Quarto para o Padre Provincial da
Companhia de Jesus da Província do Bra-
sil na qual lhe manda que torne a tomar
cuidado das aldeias que largaram os pa-
dres no Rio de Janeiro.

U

Provincial da Companhia de Jesus da Provín-
cia do Brasil. Eu El-Rei vos envio muito saudar.
Vendo o que o Governador Duarte Corrêa escreveu
em quatorze de Fevereiro do presente ano acerca
de haverem os Religiosos da Companhia que resi--
dem nesta Capitania do Rio de Janeiro feito des-
povoação das aldeias dos índios cuja administração
estava a seu cargo não sendo bastantes os reque-
rimentos que o mesmo Governador lhes fez para
eles as não haverem de largar me pareceu enco-
mendar-vos muito como por esta faço queirais or-
denar que os referidos religiosos tornem para suas
aldeias que têm à dita capitania, porquanto ha-
vendo de correr com administração delas pessoas
particulares será total ruína dos gentios e se virão
de todo a perder e destruir e ao Governador dessa
Capitania e Câmara dela.mando ordenar que a ai-
deia de São Barnabé se mude para a parte que os
religiosos da Companhia a quiseram mudar que é
ao pé de quatro léguas donde está mais perto do
mar e donde quasi é o mesmo caminho para acudir
aos rebates da cidade e se escusa estar entre os
engenhos de donde lhes vem todo o dano e que a
aldeia de São Francisco Xavier a possa mudar paru
a Marambaia ou Mangaratiba digo que também
são três léguas do sítio aonde está nas paragens
de mais defensão das barras de Marambaia e Cai-
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rusú que é para o que se fundou naquela paragem
por ordem dos senhores reis meus antecessores e
a de São Lourenço que consta de quarenta casais
se não deve bulir nela por ficar uma légua da ei-
dade e donde açode a fortaleza de Santa Cruz na
qual não assistem os padres senão somente os dias
santos a lhes dizer missa o que ordenareis a que
assim se faça e que eles tornem a correr com admi-
nistração das referidas aldeias na conformidade
que nesta vos ordeno porque de assim ser me nave-
rei por bem servido como fio do zelo com que os
religiosos da Companhia açodem ao meu serviço e
ao bem e conservação destes índios escrita em Lis-
boa a seis de Dezembro de seiscentos e quarenta e
sete-. Rei. O Marquês de Moltavão. Para Provin-
ciai da Companhia da Província do Brasil. O qual
traslado de Carta de Sua Majestade eu Francisco
do Couto Barreto tabelião destas por Sua Majesta-
de, nesta cidade do Salvador e seus termos fiz trás-
ladar do próprio a que me reporto que mo apre-
sentou o Reverendo Padre Francisco dos Reis da
Companhia de Jesus que assinou de como o recebeu
este concertei com o Tabelião comigo abaixo assi-
nado subscrevi e assinei do meu público sinal. Hoje
dois de Maio de mil seiscentos e cinqüenta e dois
anos. Concertado por mim Tabelião Francisco de
Couto Barreto. Comigo Tabelião Pascoal Teixeira
Pinto. Levei o próprio. Francisco dos Reis.

Provisão para o dote do Maranhão.

Eu El-Rei faço saber aos que esta minha Pro-
visão virem Provincial da Companhia de Jesus da
Província do Brasil que eu fui servido ordenar-lhe
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em Fevereiro de seiscentos e quarenta e nove que
•da Bahia de Todos os Santos enviasse ao Maranhão
ciez Religiosos para se empregarem na conversão
do gentio deste e que o Conde de Castelmelhor
Governador cio dito Estado lhe fizesse dar para isso
embarcação e o provimento necessário o que então
não teve efeito por causa dos inimigos pedindo-me
agora lhe fizesse mercê mandar consignar neste rei-
no aos ditos religiosos a congrua e sustentação de
suas pessoas e o provimento necessário de suas igre-
jas para se poderem logo embarcar e acudir àquela

ta cristandade que necessita muito de remédio espiri-
tual. Tendo a tudo respeito e aos ditos religiosos
não terem naquele Estado cousa alguma de que se
possam sustentar e ao que sobre a matéria res-
pondeu o procurador de minha fazenda a que se
deu vista. Hei por bem e me prás vistos os exem-
pios que os ditos religiosos que hão de passar à dita
missão do Maranhão tem cada um deles cada ano
para eeu sustento trinta e cinco mil réis com decla-
ração que a metade do que montava a dita quantia
o ao dito respeito lhes mandareis consignar neste
Reino pelo Conselho de minha fazenda a 'que toca
na renda do Estanco do Tabaco cabendo nela e não
cabendo em alguma outra renda livre e que a outra
ametade se pague a seu Procurador bastante na
Bahia de Todos os Santos no rendimento dos Dízi-
mos do Brasil por mãos dos contratadores assentan-
do-se-lhe em folha a quantia que se montar ao sus-
tento dos ditos cinco religiosos ao dito respeito de
trinta e cinco mil réis cada um como tudo se faz
ao mais religiosos e clero e isto precedendo justi-
ficação de que conste que residem no Maranhão
inteiramente todos os ditos dea religiosos para que
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a quantia que se montar nos que faltarem ao dito
respeito de trinta e cinco mil réis se poder cobrar
para minha fazenda, a qual quantia se não poderá
gastar nem divertir pelo Governador nem por outro
algum Ministro em nenhuma outra cousa por pre-
cisa que seja com pena de a pagar de sua casa,
quem assim o não cumprir e de o poder demandar
por êle o dito Procurador da Companhia. E o dito
pagamento se continuará enquanto os ditos Reli-
giosos não puderem ser pagos dos dízimos do Esta-
do do Maranhão ou não tiverem próprios deixados
por particulares de cuja renda se possam susten-
tar. Pelo que mando a todos os Ministros da Jus-
tiça e Fazenda a que tocar assim deste reino como
do Brasil e Maranhão que todos em gera] e cada
um particular cumpram e guardem esta Provisão
que se passou por duas vias tão inteiramente como
nela se contém, sem dúvida alguma, a qual valerá
como Carta sem embargo da ordenação do livro
segundo, título quarenta em contrário e pagará o
novo direito. Se o dever. Antônio Serrão fez
a vinte quatro de Julho de seiscentos cinqüenta e
dois. O Secretário Marcos Rodrigues Tinoco a fez
escrever. Rei. O Conde de O Mira. Provisão por
que Vossa Majestade faz mercê aos padres Religio-
sos da Companhia de Jesus que hão de assistir na
Missão do Maranhão de lhes consignar a cada um
trinta e cinco mil réis cada ano, a metade paga
neste Reino e a outra metade na Bahia de Todos
os Santos com as condições e declarações que nesta
se contém que valerá como Carta e vai por duas
vias. Para Vossa Majestade ver. Por resolução de
Sua Majestade de sete de Julho de seiscentos cin-
quenta e dois em Consulta do Conselho Ultramarino
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de seis do dito mês e ano, Afonso Furtado de Men-
donça, Deão de Lisboa. Pagou trinta réis por ser
via. Manuel Antunes. Não deve direito nenhum.
Lisboa, dezessete de Setembro de seiscentos e cin-
quenta e dois. Enrique Correia da Silva. Regista-
da na Chancelaria no livro de ofícios e mercês a
folhas cento e noventa e seis. Aleixo Ferreira Bo-
telho. Registada nos livros do Conselho Ultramari-
no a folhas cento e noventa e seis. Marcos Rodri-
gues Tinoco. A qual provisão de Sua Majestade eu
Sebastião de Torres que sirvo de Tabelião do pú-
blico judicial e notas nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos e seus termos fiz trasla-
dar da própria e original a que me reporto que tor-
nei à mesma por que ma apresentou e de seu recibo
aqui assinou e este concertei c conferi com o Tabe-
lião comigo abaixo assinado subscrevi e assinei de
meu público sinal seguinte e raso juntamente em
os dezenove dias do mês de Agosto de mil seiscen-
tos e sessenta e um anos. João Pimenta. E concer-
tado por mim Tabelião Sebastião de Torres e Co-
migo Tabelião Pascoal Teixeira Pinto.

Venda de um sítio de curral que fa-
zem os religiosos do Carmo da Bahia aos
religiosos da Companhia de Jesus.

Saibam quantos este público instrumento de
escritura de venda, retificação e quitação ou como
em direito melhor lugar haja virem que no ano do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
e seiscentos e oitenta e três anos aos dezesseis dias
do mês de Janeiro do dito ano nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos dentro do Convento
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de Nossa Senhora do Monte do Carmo aonde eu Ta-
belião vim aí apareceram presentes a este outor-

gantes havidos contratados de uma como vendedo-
res de comum consentimento, segundo seu antigo e
usual costume, os religiosos do dito convento de
Nossa Senhora do Carmo, a saber: o muito Revê-
rendo Padre presentado Frei Jorge Leitão Prior
do dito Convento e os mais Reverendos Padres pre-

sentados eclauários (sic) abaixo assinados e da outra
como comprador o Padre Paulo Carneiro Religioso
da Companhia de Jesus e procurador geral deste
colégio da Bahia pessoas que reconheço pelos pró-
prios nomeados e logo pelos ditos vendedores todos

juntos e por cada um deles in solidum foi dito em
minha presença e das testemunhas ao diante no-
meadas e assinadas que estes eram como são se-
nhores e legítimos possuidores entre os mais bens
de raiz que possuem de um sítio de curral de gado,
sito no sertão Capitania de Sergipe de El-Rei onde
chamam o Piagui de que estão de mansa e pacífica
posse há muitos anos que parte por uma banda com
terras dos compradores e Pedro Homem da Costa
e pela outra com terras deles vendedores e pela
outra com o mesmo rio Piagui o qual sítio começa
sua demarcação da passagem real do rio Piagui cor-
rendo para baixo e pelas mais partes com quem bem
e verdadeiramente deva e haja de partir e tem seus
pastos de gados, matos, águas e é livre forro e isen-
to de toda a pensão ou tributo algum somente Dí-
zimo de Deus, do que dele se lucrar o qual sítio de
curral chamado a Ilha com todo o cumprimento e
largura que lhe pertence e constar por seus títulos
e possessão, com seus logradouros e possessão, ser-
ventia, estradas, novas e velhas, entradas e saídas.
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matos, pastos, águas vertentes e nascentes digo na-
tivas e com tudo o mais que lhe pertença e possa
pertencer assim e da maneira que eles vendedores
a possuem e houveram, disseram os ditos vendt-
dores que vendiam como de feito venderam deste
dia para todo sempre aos religiosos do dito colégio
da Bahia pela interposta pessoa do dito seu Pro-
curador para eles seus sucessores presentes e fu>
turos que após eles vierem em preço e quantia de
quinhentos mil réis que eles vendedores já tinham
recebido dos ditos compradores em dinheiro de con-
tado toda junta e cabalmente e pelos
haverem assim recebido dos ditos qui-
nhentos mil réis lhe davam pura e geral e irre-
vogável quitação deste dia para todo sempre para
nunca mais lhe serem pedidos em parte ou em
todo em razão desta venda a qual tem a mais
tempo com os ditos compradores em
virtude de uma licença que tinham do Reverendo
Padre Frei Luiz da Trindade Visitador e Comissá-
rio Geral da Província do Brasil dada por escrito
em um que concertaram esta venda antecedente-
mente de sua própria letra e sinal que eu Tabelião
reconheci ser sua pelo ver escrever e assinar muitas
vezes que ao diante irá lançada, se necessário for,
e outrossim declaram os vendedores e o dito com-
prador digo procurador dos compradores que nem
uns nem outros poderão sitiar mais sítios de gado
dos que ao presente têm uns e outros compradores
e vendedores e somente os compradores poderão
povoar e pôr gado no dito sítio da Ilha de que se
trata do qual consla esta venda em que os vende-
dores tinham o seu gado e lho despejam e este o
não poderão os compradores aproximar mais para
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as partes deles vendedores nem eles ditos vendedo-
res poderão aproximar os sítios que de presente
têm para a parte deles compradores porque com
esta condição recíproca hão por boa a compra e
venda do dito sítio da ilha e outrossim disseram que
easo que o dito herói Pedro Homem da Costa ou
seus herdeiros e sucessores medindo as suas terras
alcancem a levar alguma parte da terra do dito si-
tio de que se trata chamado da Ilha se obrigam eles
vendedores a lha recompensar outra tanta terra
vizinha ao dito sítio e a êle confinante, ou em di-
nheiro de contado pelo que se avaliar a falta da
terra que se lhes tomar e outrossim disseram os
ditos vendedores que tiravam, demitiam e renuncia-
vam de si e seus sucessores todo o direito, ação,
pertensão senhorio, poder e útil domínio que têm
e podiam ter no dito sítio da Ilha de que se trata e
no mais a êle pertencente e tudo põem, cedem e três-
passam nos ditos compradores e seus sucessores1
para que o logrem, hajam e possuam como cousa
sua própria comprada com o seu dinheiro e que já
lhes pertence e fica pertencendo por virtude desta
escritura pela qual lhes concedem poder e faculdade
para que por ela somente sem ser necessário mais
autoridade de justiça possam tomar e tomem posse
do dito sítio e quer a tomem quer não todavia desde
logo lha hão por dada e neles e seus digo compra-
dores e seus sucessores por incorporada pela cláu-
sula constitui posse real e atua! corporal, cível e na-
tural que em si as possam reter e continuar e pro-
metem e se obriga ma fazer esta venda sempre boa
aos compradores e de a livrar de quem a ela
ou a sua possessão alguma dúvida demanda lhes po-
nham por que a tudo se darão por autores e defen-
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«ores a sua própria custa e despesa até tudo ser
findo e acabado e eles compradores postos em paz
e restituídos à sua posse com todas suas custas, per-
das e danos que por essa causa receberem e não no
fazendo assim lhes tornarão a dar o seu dinheiro,

preço desta venda, logo todo de contado e pelo dito
Padre Paulo Carneiro procurador geral deste cole-

gio da Bahia foi dito que êle aceitava esta escri-
tura por si em nome dos mais compradores, o Re-
verendo Padre Reitor do Colégio o Padre Alexan-
dre de Gusmão seu constituinte e dos mais religio-
sos do dito colégio assim e da maneira que nela se
contém sem se poderem arrepender e querem eles
partes e são contentes de que faltando algum por
sua parte assim vendedores como compradores ao
cumprimento das cláusulas declaradas nesta escri-
tura não serem ouvidos em juizo nem fora dele sem
primeiro e com efeito depositarem em mão e poder
da parte obediente todos os quinhentos mil réis,
preço desta venda, em dinheiro de contado para o
que não será necessário dar fiança nem fazerem
alguma outra abonação porque desde logo se abo-
nam uns e outros digo aos outros e se dão por abo-
nados para os poderem receber esta cláusula depo-
sitária pus eu Tabelião aqui a pedimento das par-
tes por me dizerem que debaixo dela se haviam
contratado e terá seu efeito em todas as instâncias
até nas da execução e passará de uns a outros pos-
suidores para que entre todos se execute e outros-
sim querem eles partes responder pelo cumprimen-
to desta escritura perante os juizes ordinários desta
dita cidade ou do Ouvidor Geral do Cível da Rela-
ção deste Estado do Brasil para o que renunciam
juizes de seus foros e da terra e lugar aonde vive-
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rem e morarem, férias gerais e especiais e tudo o
mais que em seu favor seja que de nada usarão a
cujo cumprimento obrigam os bens de seus con-
ventos, móveis e de raiz, havidos e por haver com
o melhor parado deles, em testemunho de verdade
assim o outorgaram e mandaram fazer este instru-
mento nesta, em que assinaram pediram e acei-
taram cada qual no que representa, eu Tabelião
aceito em nome dos mais religiosos e um e outro
convento ausentes e futuros e de quem mais tocar
possa ausente como pessoa pública estipulante e
aceitante para dela se darem os traslados necessá-
rios qute ao assinar desta escritura
se não achou dito Padre Alexandre de Gusmão
Reitor e se por virtude de uma sua
procuração que presente Reverendo
Padre Procurador que ao diante vai lançado pa-
ra o seu traslado se dar com a desta as escri-
turas sendo presentes por testemunhas José Go-
dinho Freire Gaspar de Vila Cortes moradores
nesta sobredita cidade que todos assinaram com
as outorgantes Manuel de Paredes Freire, Tabelião
escrevi. Presentado Frei Jorge Leitão Prior. Frei
João de Santo Elias superior presentado Frei An-
tonio do Espírito Santo, Clauário. Frei João de
Santa Tereza, Clauário. Frei Manuel da Concei-
ção. Frei Manuel Leal, Clauário. Frei Miguel Lo-
bato. Frei Manuel da Vitória, procurador. Frei
Diogo de Jesus. José Godinho Freire. O Padre Pro-
curador Paulo Carneiro. Gaspar de Vila Cortes.
Frei Jorge dos Santos. Traslado do escrito, licença
e procuração. O Padre presentado Frei Jorge Lei-
tão Prior deste convento de Nossa Senhora do Mon-
{e do Carmo da Bahia e mais padres Clauários
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abaixo assinados pelo presente fazemos venda aos
Reverendos padres do colégio da dita cidade da
Bahia de um sítio chamado a Ilha, de um sítio, digo
de terra que possuímos no Piaguí o qual sítio cha-
mam a Ilha junto à passagem real do rio Piaguí
o qual sítio lhe vendemos assim e da maneira que
o possuímos com seus matos, logradouros, perten-
centes ao dito sítio chamado a Ilha por preço de

quinhentos mil réis já temos recebido dos ditos pa-
dres em dinheiro de contado e nos obrigamos a fa-
zer-lhe a escritura pública desta venda toda as vezes

qne no-las pedirem depois de marcada a dita terra
e sítio véfidido e enquanto lhe não fizermos quere-
mos que este valha como escritura pública em fé
do que lhe passamos este em Clauária em nove cie
Julho de mil e seiseentos e oitenta e dois anos. Pre-
sentado Frei Jorge Leitão, Prior. Presentado Frei
Antônio do Espírito Santo, Clauário. Frei Manuel
Leal, Clauário. Frei José Caldeira, escrivão do Con-
vento. Licença e convênio na venda que por este
escrito está feita por haver dado licença para isso,
Carmo da Bahia, nove de Julho de seiseentos e
oitenta e dois anos. Visitador Comissário Geral.
As cláusulas que se acham na escritura são as se-
guintes, que vendemos ao Reverendos Padres o sítio
acima demarcado com tudo o que possuímos até
contestar com os mais e da passagem
real em despacho com declaração que nem aos
Reverendos Padres ficarão mais sítios que o da
dita Ilha nem se poderá com êle mais
nos nossos e da maneira digo sorte nos conser-
varemos nós sem inovar e multiplicar mais si-
tios que os que lhe agora tivemos os
não aproximaremos mais pela parte da dita Ilha
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em esta conformidade nos confirmaremos sem fa-
zermos mais divisão e por esta estarmos assim con-
formes nos afinamos todos em o mesmo sítio da
Ilha onde este fizemos em dezesseis de Novembro
de seiscentos e oitenta e dois anos. Presentado Frei
Jorge Leitão, Prior. João Nogueira. Procuração,
dou todos os poderes em direito necessários ao Pa-
dre Paulo Carneiro Procurador deste colégio da
Bahia e religiosos para que por mim e em meu nome
possa aceitar e assinar a escritura que nós fazemos
aos religiosos do Carmo com todas as cláusulas ne-
cessárias que hei por expressas e declaradas como
se de cada uma fizera declarada menção. Bahia
dezesseis de Janeiro de seiscentos e oitenta e três
anos. Alexandre de Gusmão. O qual traslado de
escrito, licença e procuração eu Manuel de Paredes
Freire, Tabelião Público do Judicial e Notas nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos e seus
termos fiz trasladar dos próprios que entreguei ao
Reverendo Padre Paulo Carneiro procurador deste
colégio da Bahia que aqui assinou de como recebeu,
aos quais em todo e por tudo me reporto e com o
oficial comigo abaixo assinado, concertei, subscrevi
e assinei na Bahia aos dezessete de Janeiro de seis-
centos e oitenta e três anos. Manuel de,Paredes
Freire. Concertado por mim Tabelião Manuel de
Paredes Freire. O qual traslado de escritura eu Ma-
imel de Paredes Freire, Tabelião público do judi-ciai e notas nesta cidade do Salvador Bahia de To-
dos os Santos e seus termos fiz trasladar da pró-
Pria que entreguei ao Reverendo Padre procuradordo colégio Paulo Carneiro que aqui assinou de como
o recebeu, ao qual livro ém todo e por tudo me re-
porto e com oficial comigo abaixo assinado, concer-
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tei subscrevi e assinei na Bahia aos dez de Abril

de mil seiscentos e oitenta e três anos. Manuel de

Paredes e comigo inquiridor, conta* e distribui-

dor. Antônio da Costa de Andrade. Concertado por
mim tabelião Manuel de Paredes. Paulo Carneiro.

NOTA: — No fim do Códice 1-19-18,2 existem
48 folhas em branco seguindo-se o índice.
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CÓDICE I — 19,17,1

Registro do Conselho da Fazenda.

Bahia

1670-1738

Este livro segundo há de servir para nele se
tomarem os assentos de mesa da Fazenda que vai
numerado e rubricado por mim. E no Cabo irá de-
clarado quantas folhas tem. Bahia 29 de Agosto
de 1670. João de Brito de Figueiredo.

Assento de mesa da Fazenda que se
fez em 12 de Outubro de 1650 sobre se ti-
rarem os guardas da náu Francesa que
arribou a este porto indo de França para
índia de que é Capitão Nicolau Baron e
se porem rondas por mar e terra para que
não descarregue fazenda em terra contra
as ordens reais e descaminharem os direi-
tos de Sua Alteza.

Aos doze dias do mês de Outubro de 1670 anos
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
nos paços de Sua Alteza mandou o Doutor Alexan-
dre de Souza Freire Governador e Capitão Geral
deste Estado juntar em mesa da Fazenda e Prove-

i 
'-¦-.-'•ii



•— 111 —

dor-mor da Fazenda Real dele Lourenço de Brito de
Figueiredo e o Doutor Manuel da Costa Palma Juiz
dos Feitos da dita Fazenda Real e o Doutor João
de Góes de Araújo, Procurador da Coroa e Fazenda
Real e a mim Escrivão dela e sendo todos presentes
na dita petição em mesa de Fazenda propôs o dito
Governador que o Capitão Nicolau Raron que à este

porto veiu arribado em uma náu francesa que ia

para a índia por ordem do cristianíssimo rei de
França e dos mastros de Fragata Gáveas e Gurupês
quebrados e faltos de água e que logo manda êle
dito Governador meter guardas e pôr rondas por
mar e terra na dita náu para que da dita náu se
não descarregasse fazenda nenhuma nem se desça-
nimbassem os direitos de Sua Alteza e que o dito
Capitão se viera queixar a êle dito Governador dele
haver mandado meter guardas sendo nau de guerra
do Cristianíssimo rei de França e não ser estilo nas
naus de guerra mil e vinte guardas e que lhe pedia
e requeria da parte do Cristianíssimo rei de França
mandasse retirar da dita nau os guardas porquanto
não vinham a comerciar senão que arribaram com
necessidade da dita mastreaçâo e que sua Alteza
lhe recomendava lhe desse toda ajuda e favor ne-
cessário para seguir sua viagem e vista a proposta
e razões que alegava o dito Capitão mandou aos
ditos ministros que considerada a dita matéria dis-
sessem o que lhes parecera e do que os ditos minis-
tros uniformes votaram que se lhes tirassem as
guardas de dentro da dita nau visto as razões que
alegava e que para segurança de que não descar-
regassem fazendas dela e de que se descaminhassem
os direitos de Sua Alteza mandasse o dito Gover-
nador rondas por mar e por terra para que vigias-
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sem e não descarregassem da dita nau coisa ai-
guraa.

E vista e praticada esta matéria em presença
do dito Governador e os votos dos ministros resol-
veu o Governador que se conformava e do parecer
dos ditos ministros de que mandou fazer este as-
sento que assinou com os ditos ministros e eu Miguel
Pinto de Freitas,' Escrivão da Fazenda Real deste
Estado por sua Alteza que o escrevi e assisti aos
votos, diz o primeiro emendado matéria e o segun-
do vigiassem, sobredito o escrevi. Alexandre de
Souza Freire. Lourenço de Brito de Figueiredo.
Manuel da Costa Palma. João de Góes de Araújo,

Assento que se tomou em mesa da Fa-
zenda sobre a arrematação dos dízimos da
Capitania do Rio de Janeiro que se fez a
João Soares Pereira em sessenta e seis mil
cruzados por tempo de três anos que hão
de correr de primeiro de Março de 1671
e hão de acabar em fim de Fevereiro de
1674 para nela se ver as condições que
vêm arrematadas e se deferir ao requeri-
mento dos Eclesiásticos daquela Capitania

' Aos treze dias do mês de Janeiro de 1671 anos
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
nos paços de Sua Alteza mandou o Doutor Alexau-
dre de Souza Freire, Governador e Capitão Geral
deste Estado juntar em mesa da Fazenda ao Pro-
curador-mor dela deste dito Estado Lourenço de
Brito de Figueiredo e o Doutor Manuel da Costa
Palma Juiz dos feitos da dita Real Fazenda na Re-
laçlo do dito Estado e o Doutor João de Góes e

¦f
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Araujo Procurador da Coroa e Fazenda Real dele
ao diante nomeado e sendo todos juntos mandou o
dito Governador e Capitão Geral por mim ler os
traslados da arrematação que na Capitania do Rio
de Janeiro fez o Procurador da Faz-enda dela Pedro
de Souza Pereira dos dízimos da dita Capitania a
João Soares Pereira morador nela, em 5 dias de
Novembro do ano passado de seiscentos e setenta
em preço de sessenta e seis mil cruzados por tempo
de três anos que hão de começar a correr do 1° de
Março que vem deste ano de 1671 e há de acabar
em o último de Fevereiro do de 1674 para se ver
e determinar a condição que nela vem de se pagar
o preço do dito contrato, a metade em fazendas pelos
preços dos contratos passados, e a outra metade
em açúcares brancos e mascavados pelos preços ge-
rais que valerem em as frotas do tempo em que se
fizerem os ditos pagamentos e de pagar as propi-
nas dos ministros do Conselho Ultramarino e dos
deste Estado e da dita Capitania e ordinária dos
Padres da Companhia e de lhes serem concedidas
todas as condições que se concederam a Tome da
Silva último contratador do triênio passado e de
lhe ser concedido mais um navio em cada um ano
de seu contrato para o poder mandar carregado de
açúcares e mais frutos da terra ao Reino para mau-
dar vir os gêneros necessários para seu contrato.
E outrossim mandou ler o requerimento que o pre-
lado administrador e mais vigários da dita Capita-
nia fizeram ao dito Provedor sobre se lhes pagarem
seus ordenados e ordinárias na forma da Provisão
de Sua Alteza passada a favor dos eclesiásticos no
ano de 608 e não podendo acomodar com os con-
tratadores fazer-se-lhe o pagamento na dita forma
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ao menos se lhe fizesse em açúcares brancos bons a
seu contento postos na cidade pelo preço que vales-
sem a dinheiro de contado no tempo em que se fize-
ram os dilos pagamentos protestando não se con-
tratando na forma do seu requerimento não lhe pre-
judicar e proceder contra os contratadores e Almo-
xarife na forma da dita provisão como mais larga-
mente consta do traslado do dito requerimento que
mandou autuar o dito Provedor em vinte e oito de
Outubro do dito ano de 670 que se mandou noti-
ficar ao dito lançador o qual respondeu que êle
havia feito o lance de sessenta e seis mil cruzados
em que andavam ps ditos dízimos na praça antes de
se fazer o requerimento que se lhe notificara e assim
que se não obrigava a êle nem ao que em se incluía
e somente estava prestes para satisfazer as obriga-
ções de seu lance com as condições dele e não em
outra forma nem mais condições e requerimentos
alguns e dando-se conta ao Procurador da Fazenda
da dita Capitania requereu se juntasse a Provisão
de Sua Alteza que sendo junta respondeu que se
cumprisse sobre o requerimento das partes da dita
Provisão sem embargo do que alegava o contrata-
dor porquanto se não podia alterar a dita Provisão
sem ser com outra e juntando-se uma certidão dos
Escrivães da Fazenda e Almoxarifado e Alfândega
por que constou que do tempo que servem aqueles
ofícios era público e notório que os Eclesiásticos
eram pagos de seus ordenados pelas folhas e que
sempre fora por ordem dos Almoxarifes em mão
dos contratadores na forma dos pagamentos das
condições de seus contratos e nos gêneros em que
se obrigavam a pagar sem até o presente se obser-
var nem praticar a forma da Provisão de Sua Al-



118 —

tcza nem se pôr em prática senão de presente, e não
tinham outra notícia, e ouvido segunda vez o Pro-
curador da Fazenda sobre a dita certidão respon-
deu o mesmo cm substâcia do que já tinha dito,
acrescentando que se apensassem os autos do dito
requerimento aos da arrematação e se remetessem
a este Governo para se deferir a ludo nele e se es-
cusarem adiante dúvidas sobre o que o Provedor
da Capitania deferiu por seu despacho de 31 de Ou-
tubro de 670 que sem embargo do que apontava o
Procurador da Fazenda que tratava mais de solici-
tar a causa das partes que a da Fazenda Real cor-
resse o lance que estava dado e que se não podia
acrescentar condições sem vontade do lançador que
as não queria aceitar como se via de sua resposta,
e a Provisão por seu direito particular que não es-
tava incorporado na lei do Reino se presumia dela
ignorância e o dito administrador e vigários deviam
fazer a tempo o requerimento que lhes tocava e não
depois de tomado o lance e lhes deixasse seu direito
reservado para no primeiro arrendamento tratarem
de sua justiça e que dito requerimento c despa-
chos se ajunlassem por apensos aos ditos autos da
arrematação, como se fez, sendo, remetidos a esta
Provedoria-mor onde se apresentaram em 3 dêsle
mês de Janeiro de 1671 pondo-se editais nos lugares
costumados abrindo-se a dita arrematação por man-
dado do dito Governador e mais ministros na forma
do estilo para ver se havia quem quisesse mais lan-
çar e não haver até o presente quem o fizesse e ser
temdo de se deferir a dita arrematação e requerimen-
to juntos os ditos ministros como dito é, praticando a
matéria, disse o Procurador da Fazenda Real que
êle é de parecer que o contrato se arremate com as
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condições do contrato do triênio passado e dos mais
imediatos com os pagamentos na mesma forma que
fizeram os contratadores passados com declaração
que o açúcar seja branco pelo que valer nas ocasiões
das frotas comprado a dinheiro de contado por-
quanto a provisão de Sua Alteza do ano de 608 em
que se funda o eclesiástico se não praticara nunca
naquela capitania havia mais de sessenta e dois
anos depois dela passada e ainda em tempos dos dí-
zimos da Capitania andaram em muito grande pre-
ço porque chegaram a cento cinqüenta e três mil
cruzados em alguns triênios havia nela muita moe-
da de prata de que se faziam os negócios de compra
e venda a dinheiro de contado que hoje falta e alte-
rando-se a condição dos pagamentos na forma que
o fizeram os contratadores próximos passados se ar-
riscava a que o contratador de presente desistisse
do contrato como já nos autos desistiu e não convi-
nha que se deixasse de contratar no lance em que já
estava de sessenta e seis mil cruzados havendo-se
arrematado o triênio passado quasi o mesmo em
sessenta e seis mil e trezentos cruzados podendo
ainda alegar a mesma quantia e ainda a mais, pois,
na dita Capitania se havia de tornar a abrir o lance
e por os dízimos em pregão para ver si há quem
lance demais e haver nela grande despesa com os
filhos da folha e com sustento da infantaria e far-
das dela e que o eclesiástico podia recorrer a Sua Al-
teza para no triênio vindouro informado do estado
das coisas daquela Capitania mandar resolver na
matéria o que for servido era outrossim de parecer
que se ordenasse aos Ministros da Fazenda Real
daquela Capitania, que mandassem os traslados
arrematações dos contratos com as condições deles
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para se registarem nos livros da Fazenda Real da
Provedoria-mor deste Estado e se terem entendido
porque até agora o não fizeram e assim se ignorava
o que não convinha ao serviço de Sua Alteza e o
mesmo se devia mandar a todas as mais Capitanias
do Estado pela mesma razão e que a condição do
navio da licença se não podia admitir por Sua Al-
teza o ter proibido por ordens suas que não possa ir
navio fora do corpo da frota a quem se devia recor-
rer e que assim o requeria como Procurador da Fa-
zenda. E logo o Doutor Manuel da Costa Palma, Juiz
dos feitos da Fazenda apresentou um papel de sua
letra dizendo ser o seu voto que se conformava com
o Procurador da Fazenda somente a condi-
ção do navio em que não havia lugar pelas ordens
de Sua Alteza e no requerimento que fazia sobre
virem a esta Procuradoria-mor os contratos das
Capitanias com as condições dele juntas aos mes-
mos contratos para conhecimento delas e se verem
se são em serviço de Sua Alteza ou contra o bem
de Sua Real Fazenda enquanto ao mais dos paga-
mentos do eclesiástico era de parecer que se faça
em açúcares o dito pagamento, brancos, todos pelo
preço que valerem ao tempo do pagamento dos
quartéis vencidos e não ao tempo das em
que tem maior valor que é contra direito expresso
em prejuízo notório dos filhos da folha porquanto
além da provisão de Sua Alteza em que manda se
pague a dinheiro as faltas seus ordenados do que
já cedem os eclesiásticos como se vê de sua resposta
é contra direito querer o contrador que seja o preço
do açúcar em que se faz o tal pagamento e lhe é de-
vedor não pelo que vale no tal tempo da fro-
ta cm que êle tem maior estimação no que ficam
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notoriamente prejudicados os Eclesiásticos e em
tempo hábil requereram sua justiça como se vê des-
tes autos no requerimento que fizeram antes da ar-
rematação para o que se há de considerar o quanto
Sua Alteza nos capítulos gerais da ordem manda se
tenha particular cuidado das igrejas e seus minis-
tros de Estado do Brasil e retidão a tudo pelo muito
que têm subido os dízimos declarando estar o mes-
tre com a conciência lisa e si êle assim o dispõe nós
que somos os seus ministros como não devemos aten-
der esta lesão em que ficam os eclesiásticos em se
lhes fazerem semelhantes pagamentos não só não
ser a dinheiro, como a Provisão manda, mas ainda
com maior preço o açúcar do que vale quando o tal
pagamento se lhe deve pagar que isso vem a fazer
diferir o valor para o tempo da frota pelo que era
de parecer que esta condição nestes termos se não
devia admitir e que pague em açúcares pela estima-
ção que valerem ao tempo que se lhe deve pagar o
Riais é um dolo notório e vem a importar muito por-
que esta renda toda se despende em ordenados que
se pagam a quartéis no que nós não devemos nada
alterar nem podemos e querer reduzir o contratador
a estimação de vários tempos ao maior que é o tem-
po da frota não cabe em qualquer mediano juizo e o
certo é, no que não duvido, que ao Governador nem
Procurador da Fazenda nem Escrivão dela se lhe
paga nesta forma e logo o Provedor-mor da Fazer.-
da Real disse que era de parecer do Procurador da
Fazenda, acrescentando que o pagamento de açú-
cares brancos pelo que valem a dinheiro de contado
naquela Capitania nos tempos das frotas, não dimi-
nue cousa alguma no ordenado dos eclesiásticos
porque o açúcar pela falta que há de moeda de prata
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é o que há nela e nesta forma se fazem todos os pa-
gamentos de compras e vendas e por esta causa em
açúcares se pagaram nos contratos passados os or-
dcnados dos eclesiásticos no que eles sempre con-
sentiram e do contrário do pagamento se lhes haver
de fazer em dinheiro de contado se seguira grande
diminuição de rendas daquela Capitania que não
chegam, pela diminuição em que de presente estão,
a fazer as despesas necessárias do serviço de Sua
Alteza cujo prejuízo é mais considerável do que re-
ceber o eclesiástico seu pagamento em açúcar bran-
co nos seus quartéis pelo preço que vale a dinheiro
de contado ao tempo da frota, porquanto o dinheiro
de contado naquela praça que se dá à razão de
juro de cofre dos órfãos por Provisão de Sua Alteza
e a 8 por cento pela falta de moeda e pela qualidade
dos negócios dela sendo que é contra o estilo geral
do Reino e das mais Capitanias deste Estado de
que se colhe grande dificuldade que teria o contra-
tador em buscar dinheiro de contado para pagar o
eclesiástico e os grandes avanços que nisso despen-
deria e consequentemente com este encargo não ha-
veria quem lançasse tanto nas rendas reais e seria
certa a diminuição neles.

O que visto pelo Governador conformando-se
com os pareceres da Fazenda e Provedoria-mor dela
resolveu que na forma de seus pareceres se desse a
execução e se despendessem as ordens necessárias
de que mandou fazer este assento que assinou com
os ditos ministros e eu Miguel Pinto de Freitas,
Escrivão da Fazenda Real deste Estado por Sua Al-
tesa que estive presente aos votos o escrevi e subs-
creví. Alexandre de Souza Freire. Lourenço de
Brito Figueiredo. João de Góes de Araújo.

"V
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Traslado do parecer que deu por es-
crito o Doutor Manuel da Costa Palma,
Juiz dos Feitos da Fazenda Real na mesa
da Fazenda acima declarada que duvidou
assinar no assento acima sem ir lançado
de verbo ad verbum.

Pede o Con tratador João Soares Pereira no
lance que fez dos sessenta e seis mil cruzados que
lhe era concedido mandar um navio ao Reino c
que os pagamentos serão a metade em fazendas
pelos preços dos contratos passados e a outra em
açúcares brancos e mascaves pelos preços gerais
que valerem nas frotas do tempo em que se fizerem
os tais pagamentos e assim mais lhe serão concedi-
das todas as condições que foram concedidas a
Tome da Silva contratador que de presente acabou.

A primeira condição do navio ao Reino encon-
tra as ordens de Sua Alteza a qual se não deve ad-
mitir.

A segunda ua forma dos pagamentos que se-
rão em açúcares brancos e pretos pelo preço que.
valerem, nas frotas é contra direito expresso em
juizo notório da folha porquanto além da Provisão
de Sua Alteza em que manda se pague a dinheiro
às partes seus ordenados da qual já cedem os ecle-
siasticos como se vê de sua resposta é contra direito
querer o contratador que seja o preço do açúcar em
que lhe faz o tal pagamento e lhe é devedor não
pelo que vale ao tal tempo senão ao tempo da frota
em que êle tem maior estimação no que ficam no-
toriamente prejudicados os eclesiásticos que em
tempo hábil requereram sua justiça como se vê

i 'i
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destes autos no requerimento que fizeram antes da
arremataçâo.

Para o que se deve considerar o quanto Sua
Alteza nos Capítulos gerais da ordem manda se te-
nha particular cuidado das igrejas e seus ministros
de Estado do Brasil e procedam a tudo pelo muito
que tem subido os dízimos declarando estar o Mes
tre com a conciência lisa e se êle assim o dispõe nós
que somos seus ministros como não havemos ateu-
der a esta lesão em que ficam os eclesiásticos em
que se lhes fazerem semelhantes pagamentos não só
não ser a dinheiro, como a provisão manda, mas
ainda com maior preço o açúcar do que vale quando
o tal pagamento se lhe deve pagar, que isso vem a
fazer diferir o valor para o tempo da frota. Pelo
que sou de voto que esta condição nestes termos
não se deve admitir e que pagará açúcares pela es-
timação que lhe valerem ao tempo que se lhe deve
pagar o mais é um dolo notório e vem a importar
muito porque eseta renda toda se despende em orde-
nados que se pagam aos quartéis no que nós não
devemos nada alterar nem podemos e querer redu-
zir o contratador a estimação de vários tempos ao
maior que é no tempo da frota não cabe em qual-
quer mediano juizo e o certo é, no que não duvido,
que ao Governador nem Provedor da Fazenda e
Escrivão se lhe paga nesta forma.

No que toca às condições que diz se entende-
ram também as mesmas que tem o contratador pas-
sado haviam de vir inclusas nesta arremataçâo e se
deve passar carta para que venham logo e que ii-
quem advertidos os ministros da Fazenda daquelas
partes que em todas as arrematações que fizerem
que os contratadores repetirem condições passadas
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venham juntas às arrematações os traslados paraassim se julgarem todas neste Conselho da Fazenda
e delas haver vista o Procurador de Sua Alteza por-que pode ser acharmos alguma iníquas que antiga-
mente se consideravam por justos respeitos e hojeserão muito em serviço do dito Senhor e de SuaFazenda e não dizia mais o dito parecer o qual aquilancei de verbo ad verbum por o dito Doutor Ma-nuel da Costa Palma assim o requerer dizer não ha-via de assinar o dito assento atrás de mesa da Fa-zenda sem ir lançado na forma em que vai escritoe o Senhor Governador e Capitão geral mandou sefizesse na forma que o dito Desembargador reque-na, o qual vai por mim concertado com o próprio
que fica era meu poder a que me reporto e assinei
com o dito Desembargador na Bahia em 21 de Ja-neiro de 1680 anos. Manuel da Costa Palma. Mi-
guel Pinto de Freitas.

Assento de mesa de Fazenda que se
tomou em 9 de Abril de 671 sobre se mau-
darem a Angola duzentos homens de so-
corro dos quais se querem logo enviar cem
homens e de que efeitos da Fazenda Real
se há de fazer as despesas do dito socorro.

Aos nove dias do mês de Abril de 1671 anosnesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santosaos Paços de Sua Alteza estando neles presentes oDoutor Alexandre de Souza Pereira, Governador eGeral deste Estado do Brasil com os Desembarga-dores Manuel da Costa Palma, Juiz dos Feitos daCoroa e Fazenda Real na Relação deste dito Esia-oo e João de Góes de Araújo, Procurador dela que
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serve de ouvidor Geral do Cível na mesma Relação
comigo Escrivão da dita Real Fazenda sem embar-

go de não se achar presente o Provedor-mor da dita

Fazenda Real Lourenço de Brito de Figueiredo por
estar doente propôs o dito Senhor Governador ao -

ditos dois Ministros referidos que por cartas que
tivera de Francisco de Tavora Governador e Capi-
tão Geral do Reino de Angola e per outros avises
era notória a perda que tivera na batalha que se
deu ao Conde de Sonho, Vassalo de El-Rei Dongo

p'or cuja causa estava aquele reino em aperto, ne-
cessiclade e perigo evidente e que dele dependia a
total conservação de todo o estado porque sem es-
cravaria que do dito Reino vinha não se poderia
continuar a lavoura de açúcar, tabacos e mais fru-
tos de que Sua Alteza tinha os direitos de suas Al-
fândegas nos Reinos de Portugal e pelo dito Gover-
nador Francisco de Tavora pedir ao dito Senhor
Governador socorro com instância o determinava
mandar desta praça de duzenlos homens e nos pri-
meiros dois navios que se estavam aprestando que-
ria logo mandar cem homens em duas companhias
por se oferecerem os Capitães dos ditos navios a le-
vá-los sem nenhum frete por fazerem nisso serviço
a Sua Alteza e porque se ia fazendo a gente neces-
sária e que estavam já alguns presos fizeram peti-
ção ao dito Governador para os mandar socorrer a
qual lhes deferira por seu despacho de 24 de Março
próximo passado que o Provedor-mor da Fazenda
Real lhes mandasse assentar praça para Angola e
lhes fizesse dar sua ração a dinheiro como se dava
aos soldados incluindo também o que se lhes havia
de dar em farinha ao qual respondera o dito Pro-
vedor-mor por escrito que na Fazenda Real não ha-

a/
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via donde pudesse sair a despesa que se havia de
fazer no sustento destes soldados porque os efeitos
dela todos estavam aplicados ao que Sua Alteza ti-
nha ordenado como era os dízimos desta Capitania
da Bahia aos pagamentos das folhas e fardas dos
soldados deste presídio e os sobejos deles a dívida
de Dona Michaela da Silva além do que se lhe pa-
gava pelas ditas folhas por conta dela por ser con-
siderável por cuja causa estavam paradas as que se
fizeram com as naus da índia que vieram a êsle
porto e da pescaria das baleias que não se dispen-
dia sem ordem do dito Senhor o rendimento do
cunho da moeda, que se lhe remetia ao Reino e ainda
que o dito Senhor Governador se quisesse valer de
algum dos referidos efeitos não havia lugar à vista
do exemplo que havia de Sua Alteza não aprovar
a despesa que o Vice-Rei, que foi deste Estado, fez
ao dinheiro do cunho com os duzentos homens
que o dito Senhor lhe ordenara mandasse ao Reino
de Angola a quaisquer que houvesse e que por se
lhe oferecerem as razões referidas lhas devia repre-
sentar por obrigação de seu cargo para que sendo
servido considerá-las mandasse que delas houvesse
vista o Procurador da Fazenda para com seu pare-
cer se resolvesse o Senhor Governador ao que me-
ihor conviesse ao serviço de Sua Alteza como cons-
tava da petição que ficou era poder de mim Escri-
vão da Fazenda e que para efeito do dito Senhor
Governador poder mandar o dito socorro, não obs-
tante as razões referidas do Provedor-mor da Fa-
zenda, havia, nos armazéns de Sua Alteza os sobe-
.los da Fazenda, da farda do contrato do ano passa-
do que mandava neles meter para repartir com os
índios obedientes com que se havia de fazer guerra

,"'*>
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ao gentio bravo do sertão como Sua Alteza lhe tinha
ordenado que não tivera efeito de que se podia valer

e fazer a despesa do dito socorro com algum resto

que se estava devendo do contrato passado e dOvS
sobejos do contrato presente e ordenou aos ditos
Ministros que votassem na matéria, o que enten-
diam que con vinha ao serviço de Sua Alteza.

E logo pelo Doutor João de Góes de Araújo,
Provedor da Fazenda foi dito que lhe parecia pelas
causas e razões que o dito Senhor Governador tinha

proposto que mandasse o dito socorro porque era
serviço de Sua Alteza que o havia de haver assim

por bem tirando-se à despesa necessária do resto do
contrato passado da Fazenda dele e o que faltasse
de algum sobejo do contrato presente porque aque-
Ia necessidade era mais urgente que nenhuma outra
e que primeiro se devia acudir a ela do que se pa-

gasse algumas dívidas que a Fazenda Real devesse.
E o Desembargador Manuel da Costa Palma,

Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda Real na Rela-

ção deste Estado foi de parecer que pelas razões
referidas do Senhor Governador e serem as causas
notórias se socorresse Angola com os duzentos ho-
mens na forma que Sua Senhoria dizia e que para
Os cem que de presente mandava, visto não haver
dinheiro senão o dos dízimos era de parecer que
até três mil cruzados pudesse o Senhor Governador
e Capitão Geral dispender da dita fazenda entran-
do nisto mantimentos pagos e fardas que se dessem
aos ditos cem soldados por lhe parecer que basta-
riam para a dita leva,

O que visto pelo Senhor e Capitão Geral do
Estado não obstante a resposta que deu o Provedor-
mor da Fazenda resolveu e do parecer dos ditos Mi-
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nistros que se socorresse logo aos que estavam pre-
sos para ir de socorro de hoje por diante até se em-
barcarem assim como se paga a infantaria desta
praça reduzindo a farinha à dinheiro porquanto se
resolvia a mandar o dito socorro e que a despesa se
fizesse com a moderação necessária visto não se
poder saber a despesa certa que se há de fazer com
os ditos conclames e que se fizesse dos sobejos dos
contratos dos dízimos do ano passado e presente e
da farinha que estava rios armazéns para se far-
dar a dita gente de que tinha já dado conta a Sua
Alteza em o navio que daqui foi o mês passado e
para isso se passassem a ser desnecessárias de quemandou fazer este termo que assinou e dos ditos
ministros e eu Miguel Pinto de Freitas escrivão da
Fazenda Real deste Estado por Sua Alteza o escre-
vi e estive presente aos votos e o subscrevi, diz o
borrado, necessário sobredito o escrevi. E assim
como resolveu o dito Senhor Governador com pa-
recer do Procurador da Fazenda que procedesse
esta despesa a todas as outras do que mandou fazer
esta declaração que assinaram e eu Miguel Pinto de
Freitas o escrevi. Alexandre de Souza Pereira. Ma-
nuel da Costa Palma. João de Góes de Araújo.

Registo da Portaria do Senhor Gover-
nador por que mandou dar à execução o as-
sento acima e de uma resposta que a ela
deu o Provedor-mor da Fazenda e da re-
solução do dito Senhor.

Porquanto por assento ila mesa da Fazenda
que em minha presença se fez em nove deste pr,e-
sente mês de Abril em que propus as dúvidas que

.;;*#
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o Provedor-mor da Fazenda Real deste Estado,
Lourenço de Brito Figueiredo pôs a se socorrer o
Reino de Angola pelo aviso que tive de Francisco
de Tavora Governador e Capitão Geral dele pediu-
do-me o socorresse cora gente pelo que se havia per-
dido na batalha que mandou dar ao Príncipe de So-
nho e Rei intruso de Congo resolvi £om parecer dos
ministros, que na dita mesa da Fazenda assistiram,
mandar socorrer aquele Reino. E nos dois navios
de que são Capitães Antônio Lopes da Cunha e Ma-
nuel Vicente que ae oferecem a levar o socorro, sem
frete, por fazerem nisso socorro a Sua Alteza tenho
determinado remeter logo cem infantes em duas
companhias a cuja despesa apliquei o resto do con-
trato dos dízimos desta Bahia que arrendou o a-no
passado João Rodrigues Reis e o que faltar do de
presente de que é contratador o Capitão Sebastião
Duarte, dos sobejos da fazenda das fardas dos sol-
dados deste presídio que estão nos armazéns de Sua
Alteza como o dito Senhor me havia ordenado por

, carta sua de vinte e cinco de Junho de seiscentos e
sessenta c três 210 que deles se dessem fardas aos ín-
dios e negros que forem às entradas do gentio que.
este ano não houve. O Provedor-mor da Fazenda
Real deste Estado mande fazer logo por conta dela
(sem embargo das suas dúvidas) os vestidos e ca-
niisas e comprar as espadas que forem necessárias
para se darem à gente que se for fazendo e a ma-
talotagem de farinhas, carnes, peixe, azeite, legumes,
aguada, e o .mais necessário para três meses con-
forme o estilo que formou com outros semelhantes
socorros, oue desta praça se tem enviado ao dito
Reino e como na enxovia desta cidade estão já ai-
guns presos da conta doá referidos sem do
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dito Provedor-mor os mandar matricular em livro
separado e socorrer como aos soldados da praça in-
cluindo-lhes a farinha à dinheiro desde os ditos
nove de Abril em que tomei esta resolução e o mes-
mo mandará fazer aos mais que se forem matri-
culando desde o dia que se apresentarem dos efei-
'tos referidos com a conta e razão necessária como
no dito assento se resolveu. E com o traslado desta
se farão papéis correntes ao Tesoureiro Geral e Al-
mox a rife sobre quem as sobreditas coisas carrega-
rem para mais despesas. Bahia 13 de Abril de. 1671
Alexandre de Souza Freire, por rubrica.

Resposta do Provedor-mor da Fazenda.

Primeiro que mande dar cumprimento a esta
Portaria deve Vossa Senhoria sendo servido man-
dar declarar que quantidade,,de vestidos e camisas
se devem faser e que quantidade de espadas se hão
de comprar para conforme o número certo que hou-
ver de ser se tirar dos armazéns a fazenda neces-
sária para os ditos vestidos e camisas e demais do
referido, me pareceu conveniente advertir a Vossa
Senhoria que não pus nenhuma dúvida a mandar
Vossa Senhoria socorrer o Reino de Angola nem
que na mesa da Fazenda eme se fez em nove do cor-
rente para esse efeito estive presente por estar do-
ente em cama o que não era bastante para deixar
de ser ouvido *com o meu parecer como Sua Alteza
manda, porque até hoje não se fez alguma sem as-
sistência do Provedor- mor como o motivo que Vossa
Senhoria teve para propor ao Juiz dos Feitos da
Fazenda e ao Procurador dela na dita mesa da Fa-
zenda foi sobre uma resposta que dei por obrigação
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de meu cargo a um despacho que Vossa Senhoria
deu a uns homens que lhe fizeram uma petição
para os mandar socorrer por estarem presos para
Angola e eu não ter alguns efeilos da Fazenda Real
para isso por estarem todos aplicados ao que Sua
Alteza tinha ordenado como há de constar da dita
resposta e não sobre socorrer o Reino de Angola me
pareceu serem dignas estas razões para as repre-
sentar para que em nenhum tempo conste o contra-
rio aos ministros vindouros sobre o que Vossa Se-
nhoria ordenará o que mais conveniente for ao ser-
viço de Sua Alteza. Bahia 13 de Abril de 1671.
Lourenço de Brito de Figueiredo.

Último despacho e regulação do Senhor Gover-
nador.

Quanto ao número certo dos vestidos que se de-
vem mandar fazer até cento do que houver de mais
duro e de menos custos nos armazéns cento e cinquen-
ta camisas e oitenta até cem espadas. E quanto as-
sim não achar o Provedor-mor da Fazenda na mesa
que com os Ministros dela se fez em minha presença
sobre as dúvidas com que impossibilitou tirasse da
Fazenda Real coisa alguma para se assistir aos sol-
dados que se principiaram a fazer para o socorro
de Angola — no assento que se fez se declarou que se
não mandou chamar a ela por estar em cama aiém
de que a mesa da Fazenda se fez só a respeito da^
dúvidas do mesmo Provedor-mor mas ainda agora
oferecendo-se-lhe que alegar por parte do serviço
de Sua Alteza ou representar-me sobre esta mate-
ria o pode fazer. Bahia 15 de Abril de 1671. Ale-
xandre de Souza Freire. Por rubrica.
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Despacho do Provedor-mor da Fazenda

O Escrivão da Fazenda Real registe esta Por-
taria com a minha resposta e resolução do Senhor
Governador hoje do assento da mesa da Fazenda
nela conteúdo e faça o livro para se matricularem
os soldados que já estão presos e forem fazendo
para Angola para o Tesoureiro Geral os socorrer o
qual dará cumprimento à dita portaria à forma quese ordena. Bahia 15 de Abril de 1671. Brito. Re-
gistou-se em lugares. E fiz o livro da matrícula,
ela se ordena e a entreguei ao Tesoureiro Geral o
Sargento-mor. Pedro Borges Pacheco para dar a
sua devida execução e por ela se lhe fazer despesa
que se ordena dos efeitos referidos que são de seu
recebimento.

Registo de outra portaria do Governa-
dor e Capitão Afonso Furtado de Men-
donça para se prepararem espadas, ca-
misas e o mais nela declarado para o so-
corro de Angola.

O Provedor-mor da Fazenda Real deste Estado
mande preparar além dos vestidos, espadas, cami-
sas, ceroulas, meias e chapéus e sapatas e tudo
mais que se tem comprado em virtude da portaria
do Senhor Alexandre de Souza Freire passada em
treae de Abril e do aditamento dela feito em quinzedo dito mês para se fardarem os cem infantes quetinha resolvido mandar de socorro outra tanta
quantia de tudo para outro cento que se hão de re-
meter nos navios que estão quasi aprestados fazen-
do-se a despesa da mesma consignação que na Mesa

?;,
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de Fazenda se assentou como na dita Portaria se
declara. E não bastando para a dita vistoria e mais
gastos que hão de fazer até partirem o Provedor-
mor da Fazenda Real deste Estado me dará conta
para se prevenir com tempo os efeitos de que po-
dera sair e de tudo se passará papéis correntes para
a despesa do Tesoureiro Geral. Bahia 11 de Junho
de 1671. Afonso Furtado de Castro do Rio de Men-
donça, por rubrica. Despacho do Provedor-mor.
Registe-se para se executar como Sua Senhoria or-
dena e se junte com a outra portaria a que esta se
refere para a despesa do Tesouro Geral. Bahia 11
de Junho de 1671.

Assento da mesa de Fazenda que se
tomou em oito de Março de 672 sobre o
chaveco São José de que é mestre Fran-
cisco Pereira de Chaves que veiu da Ilha
Terceira pela Ilha de Canárias.

Aos oito dias do mês de Março de mil seiscem-
tos setenta e dois anos nesta cidade do Salvador
Eahia de Todos os Santos nos Paços de Sua Alteza
estando neles presentes o Senhor Governador e Ca-
pitão Geral deste Estado o Senhor Afonso Furtado
de Mendonça de Castro dos Rios e o Capitão Antô-
nio Lopes de Ulhoa Provedor-mor da Fazenda Real
do dito Estado e o Doutor Manuel da. Costa Palma.
Desembargador da dita Relação, Juiz dos Feitos da
Real Coroa, Fazenda e Fisco na dita Relação e o
Doutor Pedro Rocha de Gouveia, Desembargador
da dita Relação e Procurador da Fazenda Real, Co-
roa e Fisco e eu Escrivão ao diante nomeado e sendo
todos juntos mandou o Senhor Governador e Capi-
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tão Geral propor um'a petição de Francisco Ferrei-
ra Mestre do Chaveco São José o qual saiu da ilha
Terceira carregado de trigo para ir com escala
para ilha das Canárias e tomar nela vinho3 venden-
do a carga de trigo que trazia nele e dali partir
para esta cidade da Bahia como constava da licença
dos oficiais da Câmara da dita ilha Terceira e as-
sim mais dos oficiais de Fazenda dela que apresen-
tou ao Senhor Governador a qual licença lhe con-
cederam em virtude da provisão de Sua Alteza pas-sada em quatro de Junho de mil seigsentos e setenta
pela qual fazia mercê aos moradores daquela ilha
poderem mandar dois navios cada ano a este Es-
tado do Brasil pelas razões mela juntas dando com
tudo eles fiança segura para na volta da viagem
não mudarem de derrota e irem descarregar na
dita ilha para o que daria fiança segura e abonada
com as penas na provisão insertas e porquanto Sua
Alteza por carta de quatorze de Fevereiro do mes-
mo ano manda proibir se não dê entrada a navio
neste Porto, que venha em direitttra de Canárias,
veiu êle Senhor Governador em dúvida se vindo
este navio da ilha Terceira pelas Canárias e. vindo
das Canárias em direitura a este Estado carregado
de vinhos se lhe havia de proibir a, estada na forma
da dita carta de 14 de Fevereiro mandando aos di-
tos Ministros acima declarados dessem seu pareceracerca, desta matéria e logo pelo Desembargador
Pedro da Rocha, Procurador da Real Coroa Fazen-da e Fisco foi dito que o entendimento da Provisão
de Sua Alteza de 4 de Junho por que concedeu aosmoradores da dita ilha Terceira dois navios cadaano para este Estado foi por fazer mercê e benefí-c,o aos moradores dela e multiplicar os rendimentos
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dos direitos daquela Alfândega pelas raaões e cau-
sas que nela declara c que como seja benefício do
Príncipe receber carga interpretação conforme o di-
reito e que assim se devia dar entrada ao dito navio
principalmente sendo português e navegando com
gente da mesma nação sem embargo da provisão e
carta do dito Senhor de quatorze de Fevereiro em
que proíbe não se dê entrada aos navios que vierem
em direitura da dita ilha das Canárias para este
Estado porquanto da mesma carta de Sua Alteza se
colhe e diz claramente que 03 navios que do Reir.o
de Portugal fizerem viagem para as ditas ilhas das
Canárias os obriguem só a dar fiança a voltarem
com a carga que levarem deste Estado para os por-
tos de Portugal que é a mente da dita Carta só evi-
tar que não vão os Reinos estranhos pelas perdas
que se seguem aos direitos reais e aos do comboio e
aos vassalos e moradores do dito reino como a
mesma carta relata e que entrado o dito navio pa-
gue os direitos dos vinhos que traz na forma do as-
sento que se tomou em mesa da Fazenda em nove
dias do mês de Janeiro de mil seiscentos e quarenta
sendo Governador o Senhor Conde de Giclos e logo
pelo Provedor-mor da Fazenda Real o Capitão An-
tônio Lopes foi dito que conformava-se em tudo
com o parecer do Desembargador Pedro da Ro-
cha de Gouveia, Procurador da Fazenda Real e logo
pelo Desembargador Manuel da Costa Palma, Juiz
dos Feitos da Fazenda Real Coroa e Fisco foi dito
que se conformava também com os pareceres acima
pelas razões neles declaradas e disseram mais todos
que eram de parecer que o Senhor Governador des-
se conta a Sua Alteza da resolução que fôr servido
tomar neste caso para que procedendo outro seme-
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íhaate com a resolução que o dito Senhor tomar fi-
que fora de toda a dúvida, e logo o Senhor Governa-
dor foi servido resolver e disse que se conformava
com os pareceres acima de que tudo se fez este têr-
mo e assento em que o Senhor Governador assinou
com os ditos Ministros acima declarados e eu João
Antunes Moreira, Escrivão dos Feitos da Fazenda
Real que o escrevi por mandado do Senhor Governa-
dor e impedimento do Escrivão da Fazenda Real.
Afonso Furtado de Castro. Manuel da Costa Pai-
ma. Antônio Lopes. Pedro da Rocha Gouveia.

Assento de mesa de Fazenda que se
tomou em presença do Senhor Governador
e Ministros e mais pessoas nele declaradas
sobre o Galeão de São Pedro de Ratis que
indo de Lisboa para a índia arribou ao
Porto desta Província.

Aos dezesseis dias do mês de Julho de 1672
anos nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos nos passos de Sua Alteza em presença do
Senhor Afonso Furtado de Castro e Mendonça Go-
vernador e Capitão Geral deste Estado se juntaram
em mesa de Fazenda o Capitão Antônio Lopes de
ülhoa Provedor-mor da Fazenda Real dele o Desem-
bargador da Relação deste dito Estado, o Doutor
Bernardino de Macedo Velho Provedor-mor da fa-
zenda dos defuntos e ausentes que serve de Juiz dos
Feitos e Coroa da Fazenda Real, o Doutor Pedro
da Rocha de Gouveia Desembargador da Real, Pro-
curador da Coroa e Fazenda Real deste dito Estado
Jerônimo Carvalho, Capitão Almirante do Galeão
São Pedro de Ratis que a este porto veiu arribado
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vindo de Lisboa para a india, Diogo Rodrigues Pi-
loto e o Segundo Piloto Julião Rodrigues Roxo, Ma-
nuel Fernandes Afonso Sota-piloto e Capelão e o
Mestre Antônio Machado e Contra-mestre Manuel
Gonçalves Lessa e o Guardião Francisco da Costa
e os Capitães de navios particulares Pedro Fiches
Antônio Fernandes Pedroso e Francisco Lopes For-
rão e sendo todos presentes propôs o dito Senhor
Governador e Capitão Geral que em doze do pre-
sente mês fora ao dito Galeão com as pessoas acima
referidas, Provedor-mor, Capitães e mais oficiais
do dito Galeão e mais capitães particulares de seus
navios levando juntamente em sua companhia o Ca-
pitão João Rodrigues de Siqueira, Cabo da frota que
está para partir para resolver o dc que tinha neces-
sidade para com maior brevidade tornar a fazer via-
gem a índia como ordenava Sua Alteza pedindo os
pareceres a todos os que se achavam presentes aten-
dentío a que se devia tratar do que fosse preciso e
necessário para o dito Galeão e porque naquela oca-
sião foi de parecer o dilo Capitão Almirante que se
desse querena ao Galeão e se forrasse por entender
que o Galeão por fazer água não podia passar sem
a dita querena e forro e o forrá-lo seria muito con-
veniente ao serviço de Sua Alteza e ainda que do
mesmo parecer foram o mestre e contra-mestre e
mais oficiais do Galeão entendendo porém que não
se poderia vencer o trabalho de maneira que se con-
seguisse a viagem até dez de Dezembro porquanto
por estar falto de masíro e ser necessário maior di-
lação de tempo por haver de se mastrear para se
dar querena ao dito Galeão em que poderia passara monção e ser necessário esperasse outra que seria
de grande prejuízo tomou o Capitão Almirante sô-
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bre si o trabalho e se ofereceu para querenar e for-
rar o dito Galeão de maneira que tivesse aparelha-
do para partir até aos quinze de Dezembro dando-
se-lhe todo o necessário para querena e forro e
mastreação e o mais de que necessitasse com que
se suspendeu por então aquela, diligencia e porque
tomando o dito Senhor Governador mais exata in-
formação não achou pessoa dos homens marítimos
que tivesse dado querena a navio grande sem mastro
e somente-o dito Capitão Almirante se oferecia a
fazê-lo o que poderia ser de grande prejuízo para o
serviço de Sua Alteza se náo se conseguisse pelo
risco que poderia correr o dito Galeão e haver sido
o dito Senhor Governador informado que a água que
fazia o dito Galeão não era tanta donde inferia que
era pelos altos, por estar alguma coisa mais aliviado
ordenou ao dito Provedor-mor que fosse ao dito Ga-
leão e com os oficiais dele fizesse a experiência ne-
cessaria para se saber a água que fazia e da partede sua Senhoria dissesse ao cabo da Frota João
Rodrigues de Siqueira como pessoa tão experimen-
tada nas coisas de mar fizessem com o Provedor-
mor esta diligência por serviço de sua Altesa e pon-do-se em execução foram o dito Provedor-mor e
cabo da frota comigo Escrivão da Fazenda e man-
dado esgotar as bombas se lançou a empülheta a
mover por espaço de uma hora e depois se deu a
bomba e se achou que o Galeão fazia oitenta sim-
chaços de água dentro da dita hora com que tornou
a esgotar e para maior certeza mandou o dito Se-
nhor Provedor-mor que o Patrão da Ribeira Pedro
Carvalho com o Guardião e Contra-mestre desces-
sem abaixo a arca da bomba e vissem se estava es-
«ótada o que fizeram e sem embargo desta diligên-



140 —

cia para maior certeza mandou que tornassem a fa-
zer uma empulheta outra hora e acabada ela se deu
a bomba e se tornou a esgotar com outros oitenta
sunchaços de água com que entenderam o Cabo da
frota e o Senhor Provedor-mor que aquela era a
água que fazia o Galeão e assim certificaram os so-
breditos oficiais Patrão, Contra-mestre, e guardião
que tornaram a arca da bomba e conferindo cem o
mestre e Pilotos do mesmo Galeão entenderam todos
que o Galeão não fazia mais água que aquela e po-
deria bastar darem-se uns reais ao dito Galeão para
fazer viagem e o tempo que estava assentado aos 15
de Dczembz'o e ainda antes, o que tudo se obrou em
presença do Capitão Almirante Jeronimo Carvalho
o qual vendo os. pareceres dos sobreditos oficiais da
nau que todos conforme diziam que se podia fazer
a viagem escusando-se querena e forro disse que não
tinha dúvida e que se fizesse porquanto havia de se-
guir sempre os pareceres dos oficiais do que tudo
dera conta a êle dito Senhor Governador o Prove-
dor-mor e para que se resolvesse em presença de
Sua Senhoria os chamava para que dessem seus pa-
receres os ditos ministros e mais pessoas referidas
e logo pelo dito Capitão Almirante estar presente
declarou presente o dito Senhor Governador que
visto não se achar a água com que vieram a este
porto e mostrar que é alta por ser muito menos do
que fazia na viagem e si só deste mar e vedar dos
lados que se lhe derem era de parecer que se podia
escusar a querena e forro e que se lhe dessem seus
lados quando pudessem descobrir e aparelhá-la du
tudo o mais necessário para que nesta forma se
possa conseguir a viagem com toda brevidade pos-
sível e lograrem a melhor monção. E do mesmo pa-
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recer foram todos os mais oficiais do dito Galeão
e mais pessoas senhorios dos navios particulares.
E logo pelos ditos Ministros uniformemente disse-
ram que pois eles eram os oficiais que melhor en-
tendiam de coisas do mar se conformavam com osncus pareceres o que visto pelo dito Senhor Gover-nador e Capitão Geral resolveu e era do mesmo
parecer e se executasse com toda a brevidade queconvém de que mandou fazer este assento que as-sinaram e declaro que vistoria que se fez no Galeão
pelo Senhor Governador cm doze deste mês não
assistiram os Ministros dos Desembargadores de
que mandaram fazer esta declaração que assinaram,
diz o emendado nos paços e o borrado até o que en-tenderam. Miguel Pinto de Freitas. Escrivão daFazenda Real deste Estado por sua Alteza o fiz eestive presente aos votos e subscrevi, diz a entre-linha, se sobredito o escrevi. Afonso Furtado deCastro. Antônio Lopes de Ulhoa. Jerônimo Carva-lho. Bernardino de Macedo Velho. Pedro da >Rocha
tle Gouveia. Diogo Rodrigues. Julião RodriguesRoxo. Manuel Fernandes Afonso. Antônio Macha-do. Manuel Gonçalves Lessa. Francisco da Costa.Pedro Ficher. Antônio Fernandes Pedroso. Fran-cisco Lopes Forrão.

Assento da mesa da Fazenda sobre se
cobrarem os dízimos desta Capitania porconta da Fazenda Real por não haver con-
tratador.

Aos dois dias do mês de Setembro de mil seis-centos e oitenta e dois anos nesta cidade do Salva-c*or Bahia de Todos os Santos nos Paços de Sua
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Alteza mandou o Senhor Afonso Furtado de Castro
do Rio de Mendonça Governador e Capitão Geral
do Estado juntar em mesa de Fazenda o Capitão
Antônio Lopes de Ulhoa Provedor-mor dela o Dou-
tor Berrardim de Macedo Velho Desembargador da
Relação deste dito Estado Provedor-mor das fazen-.
das dos defuntos e ausentes que serve de Juiz di
Coroa e Feitos da Fazenda Real e o Doutor Pedro
da Rocha de Gouveia Desembargador da dita Re-
lação e Procurador da Coroa e Fazenda Real do
mesmo estado e a mim escrivão deía e sendo todos
juntos em mesa de Fazenda propôs o dito Senhor
Governador e Capitão Geral aos ditos três Minis-
tros que o dito Provedor-mor e Procurador da Fa-
zenda era presente e também o .seria ao Juiz dos
Feitos e Coroa por constar dos livros da Fazenda
Real e ser. muito notório como o dito Provedor-mor
na forma de seu regimento mandara em primeiro
de Julho deste ano fixar editais nos lugares costa-
mados e trazer em pregão na praça desta cidade
os dízimos dasta Capitania da Bahia e suas anexaa
que são Sergipe de El-Rei, Ilhéus e Porto Seguro
para :¦ e haverem de arrematar por este ano que cor-
re do primeiro de Agosto dele e há de acabar em
fim de Julho do que vem de mil seiscentos setenta
e três assistindo com o Provedor da Fazenda os
domingos e dias saltos seguintes em mesa à porta
da ícasa onde se fazem os negócios da dita Fazenda
Real, comigo Escrivão dela para avistarem os lances
que se oferecem no dito contrato como é estilo e que
não se oferecendo nenhum em muitos dias viera a
fazer o primeiro de oitenta mil cruzados Francisco
Lopes Muro em vinte e seis de Julho com as condi-
cões dos contratos passados que se lhe aceitou e que
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desde os ditos vinte e seis de Julho não houvera ou-
tro lanço até 7 de Agosto que foi o de Manuel Ro-
drigues Porto de oitenta e um mil cruzados sobre
que tornará a lançar digo e em dez do dito mês o
que fez o Capitão Manuel de Melo de oitenta e qua-tro mil cruzados sobre que tornara a lançar o dito
Manuel Rodrigues Porto mais quinhentos cruzados
e ficando assim em oitenta e quatro mil e quinhen-tos cruzados fazendo-se as diligências necessárias emandando o dito Provecíbr-mor notificar os lança-
dores por ser o tempo em que de ordinário costuma-
vam nos anos antecedentes estarem já arrematados
ditos contratos e nem assim houvera quem mais
lançasse, e que sendo informado êle dito Senhor
Governador do referido considerando a grande bai-
xa em que o dito contrato ficava diminuindo dezes-seis mil e quinhentos cruzados do preço do arrenda-mento do ano antecedente que se arremataram emcento e um mil cruzados estranhando o excesso dadita, baixa ao Capitão João Calmou secretamente
que fosse lançar no dilo digo o excesso da dita baixae presumindo que poderia proceder de alguma simu-laçao, suborno ou conluio, entre os lançadores, per-suadira ao Capitão João Calmou secretamente a'quefosse lançar no dito contrato afim de o fazer melho-rar e subir a maior preço até lhe prometer o tiraria«Paz e a salvo entendendo que não poderia deixarde subir a muito mais o qual debaixo da dita pro-messa mas sem nenhum intento de arrematar o ditocontrato fora no mesmo dia lançar mais nele qui-nhentos cruzados sobre que logo lançara o ditaManuel Rodrigues de Porto mais outros quinhentoscom que ficara o dito contrato naquele dia em oi-*nta e cinco mil e quinhentos cruzados. E por não
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haver outro maior lanço não se podendo êle dito Se-
nhor Governador persuadir a arrematar-se em tão
diminuto preço por haver andado em cento e um mil
cruzados no ano que acabou tornara a novas per-
suações e promessas de tirar a paz e a salvo ao dito
João Calmon para que fosse lançar oitenta e sete
mil cruzados porquanto entendia que ainda assim
haveria quem o tirasse do lanço e quando não hou-
vesse quem mais lançasse tinha por mais útil a Fa-
zenda Real cobrasse por conta dele que rematasse
no dito preço e fiado na dita promessa fora o dito
Capitão João Calmon fazer o dito lanço de oitenta
e oito mil cruzados em quatorze do dito mês de
Agosto que se lhe acertara pelos ditos ministros e
Provedor-mor da Fazenda e Procurador e que es-
tando nestes termos o dito contrato por não haver

quem mais lançasse ordenara ao Provedor-mor da
Fazenda fizesse pôr editais e trazer em pregão na

praça os ramos das miunças para ver si com a cer-
teza de que se haviam de cobrar os ditos dízimos
pela Fazenda Real havia quem melhorasse o ditj
lanço e como o não houvesse, nem ainda o Capitão
Domingos Dias para quem lançava o dito Manuel
Rodrigues Porto queria aceitar a arrematação se-
gurando-lhe o dito Senhor Governador por sua Fa-
zenda a restituição da maioria de mil e quinhentos
cruzados que iam de um lanço a outro em caso que
perdesse no dito contrato nem até o presente houve
quem acrescentasse o dito lanço nem quem no em
que está o quisesse arrematar e entendi que não
pode ser de prejuízo à Fazenda Real pôs-se em ar-
recadação por conta dela os ditos dízimos rema-
tando-se os ramos das miunças a quem mais der
visto haver lançadores e cobrando-se açúcares pelos
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Ministros e oficiais de Sua Alteza como já se fez
por ordens deste Governo em Pernambuco em caso
semelhante e em que a diminuição daquele contrato
não era de tanta quantia e antes seria de utilidade
e crescimento da dita Real Fazenda para cuja se-
gurança por fazer serviço a Sua Alteza queria to-
mar o dito Senhor Governador sobre si fazer com a
Fazenda Real os ditos oitenta e sete mil cruzados
e que para se resolver a matéria lhes encarregava
a cies ditos ministros votassem sobre ela o que lhes
parecesse mais útil e conveniente ao serviço de Stu
Alteza bem e crescimento do dito contrato.

E praticada a matéria e. conferidas as razões
de uma parte e outra enténdendo-se que a baixa do
dito contrato não procedia de simulação nem dolo
algum como se verificava das diligências referidas
e pelas noticias que geralmente se tinha dos Senho-
res de engenhos e lavradores de canas se julgava a
safra de açúcares deste ano por mui diminuía da
do ano passado e que para a lavoura cie tabacos
corria o tempo mui adverso pelas quais considera-
ções e por ficar segura a Fazenda Real no preço
dos ditos oitenta e sete mil cruzado* do lanço em
que o dito contrato está visto que o Senhor Gover-
nador e Capitão Geral segura os ditos oitenta e .sete
mil cruzados a Fazenda Real em. caso que não che-
gue a dita quantia o rendimento dos ditos dízimos
nem ser contra o regimento o cobrarem-se em seme-
lhantes casos pela Fazenda Real e ser também, muito
conveniente para melhoramento da Fazenda de Sua
Alteza o desengano que ficara de que se podem co-
hrar pelos Ministros da Fazenda Real porquanto se
tem por coisa quasi impossível fazer-se a dita co-
branca por conta dela e fundados nesta opinião não

' I
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lançam as quantias que justamente poderiam lançar
e com este desengano farão os lanços sem cautelas
e simulações ou conluios, foram de parecer unifor-
mes que a cobrança dos dízimos deste ano visto as
razões referidas se administre e cobre pelos Minis-
troa da Fazenda Real que na dita cobrança guarda-
ram seu requerimento.

E o Senhor Governador e Capitão Geral resol-
veu e mandou que se executasse na forma que pa-
recia aos ditos Ministros e que porquanto sua ten-
cão fora só procurar o aumento da Fazenda Real e
que ficasse Sua Alteza melhor servido segura os
dito.s oitenta e sete mil cruzados e quer que todo
o crescimento que mais houver nas ditos dízimos
depois de feitos e pagos os gastos ordinários e cos-
tumados seja também para a Fazenda de Sua Alte-
za porque com essa tenção segura os ditos oitenta e
sete mil cruzados para que nunca possa haver per-
c!a na dita Fazenda Real e que o Provedor-mor
mandará logo cobrar e pôr em arrecadação os ditos
dízimos nomeando pessoas ou pessoa que corra com
d dita cobrança na forma das ordens que para isso
mandará passar e que os ramos das miunças das
freguesias se ponham em praça e se arrematem a
quem mais der por elas do que mandou fazer este
assento que assinou com os ditos Ministros e eu Mi-
guel Pinto de Freitas, Escrivão da Fazenda Real
deste Estado por Sua Alteza o fiz e subscrevi e es-
tive presente aos votos. Afonso Furtado de Castro.
Antônio Lopes de Ulhoa. Pedro da Rocha de Gou-
veia. Bernardim de Macedo Velho.
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Assento de mesa da Fazenda sobre se
tornarem a por em pregão os dízimos des-
ta Capitania que se havia mandado arre-
cadar pela Fazenda Real.

Aos trinta dias do mês de Setembro de mil
seiscentos e setenta e dois anos nesta, cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos nos paços de Sua
Alteza mandou o Senhor Afonso Furtado de Castro
tio Rio de Mendonça, Governador e Capitão Geral
do Estado juntar em mesa de Fazenda o Capitão
Antônio Lopes de Ulhoa, Provedor-mor dela deste
dito Estado o Doutor Bemardim de Macedo Velho
Desembargador da Relação dele Provedor-mor das
Fazendas dos defuntos e ausentes que serve de jufe
4os* Feitos da Fazenda e Coroa e o Desembargador
Pedro da Rocha de Gouveia, Desembargador da
mesma Relação Procurador da Coroa e Fazenda
Real e a mim Escrivão da Fazenda e sendo todos
juntos e presentes propôs o Senhor Governador e
Capitão Geral que em dois deste mesmo mês de Se-
tembro resolvera com os ditos Ministros que por
aão haver quem arrematasse o contrato dos dízimos
•lesta Capitania da Bahia como convinha ao serviço
«le Sua Alteza se administrassem e cobrassem pelo»
ministros da Fazenda Real e que os ramos das mi-
ancas se pusessem em pregão na praça e se arre-
matassem a quem por eles mais desse e lhe repre-
sentara João Rodrigues dos Reis que queria lançar
no dito contrato e lhe pedira mandasse pôr em pre-
&ão o dito contrato e porque na dúvida de ser mais
conveniente a Fazenda Real cobrasse pelos Minis-
tros dela na forma que estava disposto e dos incon-
lenientes que poderia haver na contingência da
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cobrança ou ser em mais benefício da dita Fazenda
haver contratador por cuja conta corra a cobrança
dos ditos dízimos sem detrimento de se alterar o es-
tilo sempre praticado e porque também poderia
acontecer haver mais lançadores com que ter:.-.
mais crescimento a Fazenda Real como muitas ve-
zes sucedia fora servido chamar os ditos Ministrou
à sua presença para que dessem seu parecer e que
votassem na matéria o que entendessem ser mais
serviço de Sua Alteza e aumento de sua Real Fa-
zenda.

E logo os ditos Ministros uniformes foram de
parecer que visto haver pessoa que queria lançar no
contrato dos dízimos se tornassem a pôr em prega'»
e se arrematassem a quem por eles mais desse por-
que era muito mais conveniente seguir-se o estilo
de se arrendarem as rendas reais como Sua Alteza
manda e haver contratador que segure as rendas
do dito Senhor, a qual também poderia crescer se
houvesse outros lançadores o que tudo era de maior
conveniência para o serviço de Sua Alteza e au-
mento de sua Rea! Fazenda.

O que visto pelo Senhor Governador e Capitão
Geral resolveu que se conformava com o parecer
dos ditos ministros e que se pusesse em pregão •
dito contrato na praça e em presença do Procura-
dor da Fazenda Real os arrematem na forma que
sempre se fez a quem por eles mais der do que ma-'1*
dou fazer este assento que assinou com os ditos Mi-
nistros e eu Miguel Pinto de Freitas o escrevi e
subscrevi diz o emendado de Sua Alteza sobredito
o escrevi. Afonso Furtado de Castro. Antônio Lo-
pes de Ulhoa. Bernardim de Macedo Velho. Pedro
da Rocha de Gouveia.
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Registo da Portaria que se passou em
cumprimento da resolução acima.

Porquanto havendo-se assentado em mesa da
Fazenda que pelas razões deduzidas no assento que
se fez que os dízimos desta Capitania se cobrassem
neste ano por conta da Fazenda Real e assim re-
.solví ordenando aos Ministros dela tratassem de
sua cobrança e ora se oferece pessoa que queira
abrir o último lanço que se tinha dado e conside-
rando-se em mesa da Fazenda que de novo ordenei
.se fizesse sobre este particular que sempre convi-
nha ao serviço de Sua Alteza rematar-se antes o dito
contrato do que cobrar-se por ordem de seus minis-
tros assim por se evitar a contingência da cobrança
«; haver pessoa certa por cuja conta corram como
por se esperar que" tornando à praça cresçam de
novo os lanços em maior utilidade da Fazenda Real
«em o detrimento de se alterar o estilo pareceu a
todos os ministros, que se tornasse a abrir o lanço
em que haviam ficado os dízimos e conformando , >
me com eles tenho resolvido se abra o lanço e ponha
em pregão o dito contrato. Ordeno ao Provedor-
mor da Fazenda Real deste Estado mande pôr os
dízimos outra ves na praça em presença do Pro-
curador dela e da coroa os faça rematar na forma
que é estilo a quem por eles mais der, e esta se re-
gistará nos livros da Secretaria do Estado e nos da
Fazenda Real dele. Bahia 30 de Setembro cie 1672,
Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça, por
rubrica. Registe-se e se dará à execução como Sua
Senhoria ordena. Bahia 1 de Outubro de 1672, De
Ulhoa. No mesmo dia se registou. Miguel Pinto de
Freitas. *

i
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Assento de mesa de Fazenda sobre os
Capitães das duas naus inglesas a de guer-
ra Inofre e Isabela que foi por mandada
de El-Rei de Inglaterra ém socorro da Ilru,
dc Santa Elena e da nau Mercador de Su
rate que vindo da Índia se encontravam na
dita ilha e por falta de aguada e manti-
mentos arribaram a este porto.

Aos dez dias do mês de Fevereiro de 1673 ano^
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos-
«os Paços de Sua Alteza onde veiu de morada o Se-
nhor Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça
Governador e Capitão Geral deste Estado mandou
juntar em sua presença em mesa de Fazenda o Capi-
tão Antônio Lopes de Ulhoa Fidalgo da casa de Sua
Alteza Cavaleiro Professo do hábito de São Tiago
e Provedor-mor da Fazenda Real dele o Doutor
Bernardino de Macedo Velho, Desembargador da
Relação deste dito Estado, Provedor-mor das Fa-
uendas dos defuntos e ausentes que serve de Juiz da
Coroa, Feitos e Fazenda Real e o Doutor Antônio
Nabo Peçanha, Desembargador dos 'Agravos da
mesma Relação que serve de Procurador da Coroa
e Fazenda Real deste dito Estado e sendo juntos
os ditos Ministros na dita mesa mandou o dito Se-
nhor Governador e Capitão Geral ler a petição cujo
teor de verbo ad verbum é o seguinte, com o maifc
que mandou também ler. Senhor os Capitães ingle-
ses da nau de Guerra Inofre que por mandado de
Sua Majestade da Grã Bretanha, foi em socorro da
Ilha de Santa Elena e o Capitão da nau Surrate que
vindo da india se encontravam na dita ilha e por
falta de mantimentos e aguada tomaram o porto
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desta cidade para se valerem de uma e outra coisa
e conserto, das ditas naus no que Vossa Senhoria foi
servido mandá-los socorrer até aqui com o necessá-
rio e porquanto acham convém ao serviço de Sua
Majestade da Grã Bretanha comprar uma Sumaca
para nela passarem os rendidos de Santa Ele-
na entre os quais vêm muitas mulheres e meni-
nos que em uma ocasião de peleja lhe servirá de
grande estorvo que indubitavelmente estão arrisca-
dos a encontrarem o inimigo e juntamente have-
rem mister prevenir-se de pipas para água e car-
nes e outros mantimentos o que não podem fazer
sem que Vossa Senhoria lhes conceda licença para
se desfazerem da quantia de quatro mil cruzado?
de fazenda das quais se oferecem a pagar os direi-
tos reais de Sua Alteza por não haver nesta praça
mercador inglês de quem se valham para socorrer
as ditas naus do dito dinheiro para os ditos manti-
mentos e sumaca e só vendendo os ditos quatro mil
cruzados de fazendas é o meio mais conveniente
pelo que pede a Vossa Senhoria, visto as razões que
alegam e a grande amizade que há entre estas duas
coroas lhes faça mercê conceder possam comprar
a dita embarcação para embarcar os rendidos da
Ilha de Santa Elena e mulheres e meninos e dar-
lhes licença para venderem os ditos quatro mil cru-
zados de fazendas pagando os direitos reais de Sua
Alteza para comprarem os ditos mantimentos com
que ficam conseguindo sua viagem e se faz grande
serviço a Sua Majestade da Grã Bretanha e Rece-
berá Mercê. Despacho do Senhor Governador e
Capitão Geral. O Provedor-mor da Fazenda Real
me informe com seu parecer fazendo-me presente
as ordens que houver de Sua Alteza sobre o par-

¦; |i,_,
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ticular que contem esta petição e se dê vista dela ao
Procurador da Fazenda para dizer o que se lhe ofere-
eer pela sua parte. Bahia 8 de Fevereiro de 1673.
Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça por
sua rubrica. Despacho do Provedor-mor da Fazen
da. Haja vista o Procurador da Fazenda. Bahia <í
de Fevereiro de 1673. Ulhoa.

Resposta do Procurador da Fazenda. Devem
se juntar as ordens que há sobre o agasalho destes
navios para com elas poder dizer. Bahia 8 de Fe
vereiro de 1673. Peçanha. Outro despacho do
Provedor-mor. 0 Escrivão da Fazenda ajunte o
traslado das ordens que há de Sua Alteza sobre os
navios estrangeiros que vêm a este porto. Bahia M
ile Fevereiro de 1673. Ulhoa.

A margem. A petição e mais despachos incor
porados neste assento de mesa de Fazenda entre
^uei ao dito Governador Antônio Furtado de Men
donça em 11 de Fevereiro de 1673, e lhe dei em
mão própria a presente, o Procurador-mor por me
dizer que era para nela dar os despachos aos supli
cantes ingleses. Freitas.

Cópia da Carta de Sua Alteza. a ma-
teria da Petição.

Alexandre de Souza Freire. Amigo, eu o
Príncipe vos envio muito saudar, havendo manda
do vir o que aqui me representou ern nome de El-
Rei Cristianíssimo meu bom irmão e primo o abade
de São Romão seu Embaixador nesta corte sobre o
comércio e amizade que meus vassalos deviam ter
em todas as partes deste estado com os daquela co-
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coa e na forma que pelo contrato de aliança ceie-
orada entre ela c este Reino lhe é concedido e se
vos remete cópia para que tenhais notícia dela, me
pareceu dizer-vos, quo com o» vassalos de EIRei
Cristianíssimo que forem aos portos de vossa ju
risdição se tenha toda a boa correspondência e re
,;íproca amizade, como se contém no dito tratado,
ordenando a todos os portos deste estado que assim
o executem, e sucedendo a algum navio Francês
derrotar nesses mares e ser-lhe necessário tomar
porto e valer-se de algum fornecimento ou ajuda,
ordenareis que se lhe não falte com a correspondem
cia que pede a boa razão de irmandade mas que
de nenhum modo se lhe permita comprar nem veu-
der fazendas algumas pelo dano que disso poderá
resultar. Escrita em Lisboa em 13 de Setembro de
1679. Príncipe.

Cópia de outra Carta de Sua Alteza
escrita ao Senhor Governador e Capitão
Gerai Afonso Furtado com os Capítulos
18 e 19 da paz entre Inglaterra e Por
tugal.

Visconde do fíarbacena. Amigo. Üu o Prín-
cipe vos enviu muito saudar. As notícias que há
ilos negócios da Europa e que os Príncipes dela
iêm crescido consideravelmente de poder no mar e
na terra e ainda que se entende que estas prepara -

ções se podem encaminhar a Holanda e às armadas
desta nacao da Inglaterra e Franca são mui consi-
deráveis me pareceu incomodar-vos que sem etn-
bargo de que não há coisa que obrigue a nenhum
'"isco estejais com todo o cuidado nestas notícias

t-X,
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dispondo que as coisas que tocam a este Estado d^
maneira que convém para todo o acontecimentn

porque de vosso zelo e cuidado espero obreis enu
tudo como convém e deveis a confiança que faço
de vós e porque conforme aos avisos que se recebe
iam é certo que esta rota a guerra entre Inglaterra
e Holanda e que poderá suceder que algumas desta-.
nações tragam aos portos deste estado presas que
hajam tomado uma a outra, e conforme aos Capi-
tulos das pazes que vos mando remeter com esbt
carta devo não consentir, que se cumprem, me pa-
receu mandar-vos t ambém avisar para que tendo,
entendido o que se dispõe naqueles Capítulos o exc
cuteis e façais executar nos portos que vos tocarem
fazendo-o saber às pessoas que vos parecer conve-
ciente e porque também se regulou a nos tratados
(em razão de não perturbar o comércio) o número
de navios com (pie hão de fazer vos mando tam-
bém remeter a cópia dos Capítulos que tratam deste
particular para que na mesma conformidade oí
guardeis e façais guardar entendendo que se há de
observar o mesmo com os navios de guerra de
França. Escrita em Lisboa em 21 de Maio de 1672.
Príncipe.

Cópia dos Capítulos referidos que vie-
ram com a Carta.

Capítulo 18. Item será lícito e permitido ao
Dono e Vassalos de uma das duas nações entrar nos
portos de outra e neles fazer detença e com iguai
liberdade partir-se não só com os navios mercantis
mas também com naus de guerra e de comboio seja
que a tempestade os haja obrigado a entrar, seja
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que hajam tomado os tais portos para se concerta-
rem ou comprar mantimentos contanto que as nau*
de guerra não excedam o número dezesseis só cm
trarão espontaneamente nem poderão as sobreditas
naus fazer maior demora nos ditos portos ou na
Costa que o que for necessário para o conserto
delas ou para se comprar o de que necessitarem,
por não dar ocasião a se interromper o comércio de
outras nações confederadas e amigas que se alguma
vez por qualquer caso chegar aos ditos portos o
número de navios extraordinários não lhes será lí-
cito entrar neles sem primeiro terem licença de quem
fôr senhor do tal porto, salvo se constrangidos do
impulso da tempestade ou por alguma necessidade
urgente o fizerem para evitarem o perigo do mar

.e do naufrágio e neste caso farão logo presente ao
Governador ou Supremo Magistrado daquele lugar
a causa de sua chegada nem se deterão em aquelas
paragens mais tempo do que lhes permitir o Gover-
Jiador ou Supremo Magistrado sobredito, nem farão
nos ditos portos ou sítios, ato algum de hostilidade
que possa redundar em detrimento de um ou outro
estado.

Capítulo 19. Item nem a dita República nem
o sobredito Rei permitirão que as naus e bens de
um deles ou de seus vassalos respectivamente que
em algum tempo forem tomados dos inimigos ou
rebeldes de outro e levados aos portos, lugares e
terra de seu domínio se transfiram de seus donos
e proprietários a outras pessoas mas os ditos bens
e navios se restituirão aos ditos donos ou a seus pro-
curadores contanto que tratem de seu direito, antes
que se vendam e descarreguem e que dentro de três
meses depois de tomados e assim levados os ditos
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bens e navios provem o. direito que têm neles ou
produsam testemunhas de sua propriedade e entre-
tanto oe sobreditos proprietários pagarão as custas
e gastos que forem necessários para a conservação e
guarda dos ditos bens e fazendas. Francisco Cor-
reia de Lacerda.

Despacho do Provedor-mor.

Torne com vista ao Procurador da Fazenda.
Bahia 9 de Fevereiro de 1673. Ulhoa.

Resposta do Procurador da Fazenda.

Pela ordem livro 5.', título 114, é proibido o
venderem-se navios estrangeiros e como não faz dis-
tinção de amigos ou inimigos se deve geralmente
entender nem vejo nas Capitulações lhes esteja per-
mitido pelo que nenhum lugar têm os suplkantes
para se lhes permitir o requerimento da compra da
Sumaca que pedem. No que toca à venda das fa-
zendas também não tem lugar visto a apertada proi
bicão das ordens que se ajuntam em que se dispõe
que de nenhum modo se lhe permita o comprar ou
vender fazendas algumas. Esta (palavra de nenhum
modo) é exclusiva de toda a sorte de venda, e é de
notar que fazendo Sua Alteza menção na mesma
ordem, que se lhes dê todo o fornecimento de que
necessitarem logo acrescenta que se lhes não con-
sintam vender fazenda de nenhum modo e si o dito
senhor fora servido, que para o dito fornecimento,
poderiam vendê-las logo ali o declarava, e não usava
de tão apertadas palavras seguintes, as outras no
mesmo tempo em que está ordenando se lhes desse
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o que tivessem necessidade e assim ainda que no tra-
tado das pazes se lhes permita comprar os manti-
mentos e fornecer os navios, se deve isto entender,
pagando eles do dinheiro que trouxerem ou para isso
buscarem. Pelo que os mantimentos e o mais que
houverem mister, se lhes devem dar, mas nunca
permitir-se venda de fazendas, e assim o requereu.
Bahia, 9 de Fevereiro de 1673. Peçanha.

Ultimo despacho do Provedor- mor

Senhor.'Parece-me que sem embargo da res-
posta do Procurador da Fazenda por ser isto ma-
teria de tanta importância se deve resolver em mesa
de Fazenda, nela darei meu parecer. Vossa Senho-
riâ mandará o que for servido. Bahia 10 de Feve-
reiro de 1673. Antônio Lopes de Ulhoa.

E lida esta petição e mais despachos, Registo
do Procurador da Fazenda, Cópia de Cartas e Ca-
pítulos e praticada a matéria entre todos os ditos
ministros foi dito pelo Procurador da Fazenda que
êle ratificasse a resposta que tinha dado na petição
dos Suplicantes. acima e atrás trasladados por-
quanto ali proibia venderem-se navios e caravelas
estrangeiros.

E logo pelo juiz dos Feitos da Fazenda o De-
«embargador Bernardino de Macedo Velho foi res-
pondido que se conformava com o parecer do De-
sembargador Antônio Nabo Peçanha, Procurador
da Fazenda enquanto não se consentir vender fa-
zendas porquanto Sua Alteza o mandava proibir
expressamente como se via da Carta de 13 de Se-
tembro de 669, mas que entendia se lhes podia per-

i
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mitir comprar a Sumaca porquanto representavam
a necessidade que tinham para se desempacharem
da carga da gente rendida que traziam da ilha de
Santa Elena que lhes seria de grande prejuízo si
topassem com o inimigo que era quasi sem dúvida
se pôr no Canal e que Sua Alteza encomendava que
se lhe desse todo o necessário e que a lei proibia
venderem-se navios ou caravelas aos estrangeiros
o que lhe parecia se podia entender com a sumaca

que é um barco que não leva, nem pode levar arti-
Iharia, e só é capaz de levar aquela gente ainda
com incômodo e que assim era de parecer se lhe

permitisse comprar a dita Sumaca.
E do mesmo parecer foi o Provedor-mor da Fa

zenda dizendo que a lei proibia venderem-se aos es-
trangeiros navios por lhes não acrescentar forcas
e diminuir as do reino segundo seu parecer o que
se Jião podia entender com uma sumaca e assim é

de parecer se lhes dê licença para a comprarem mas
que não se consentisse vender fazendas.

O que visto pelo Senhor Governador e Capitão
Geral resolveu que se ajustava com os pareceres do
Provedor-mor e Juiz dos Feitos e mandou que aa-
sim se executasse dando-se só licença a que com-
prem a sumaca para que nela enviem os rendidos
antes de partirem os navios digo, embarcarem os

rendidos neste porto e se lhes dê todo o favor e ajuda
na forma das ordens de Sua Altexa mas que se «ão
vendessem fazendas e a tudo mandou faaer este
assento que assinou com os ditos ministros e eu Mi
#uel Pinto de Freitas, Escrivão da Fazenda Keal,
do Estado por Sua Alteza que estive presente aos
votos o escrevi e sulxscreví, diz o emendado acima,
embarcarem sobredito o escrevi. Afonso Furtado
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íle Castro. Bernardino de Macedo Ulhoa. Antônio
Lopes de Ulhoa. Antônio Nabo Peçanha.

Assento de Mesa de Fazenda sobre se
enviarem os açúcares do donativo do dote
de Inglaterra e paz de Holanda nos na-
vios que estão neste porto, visto as nott-
cias que dizem de não haver frota.

Aos seis dias do mês de Março de 1673 ano*
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos-
nos Paços de Sua Alteza mandou o Senhor Afonso
Furtado de Castro do Rio de Mendonça, Governa-¦dor e Capitão Geral deste Estado juntar em mesa
<te Fazenda o Capitão Antônio Lopes de Ulhoa,
Frovedor-mor dela, Fidalgo da Casa de Sua Alteza
e Cavaleiro da Ordem de São Tiago o Doutor Ber-
nardino de Macedo Velho, Desembargador da Reht
cão dele, Provedor-mor das Fazendas dos defunto*
<¦¦ ausentes que serve de Juiz dos Feitos e o Doutor
Antônio Nabo Peçanha, Desembargador do Agravos
da dita Relação que serve de Procurador da Coroa

Fazenda Real deste dito Estado e a mim Escrivão
da dita Fazenda Real deie e sendo juntos na dita
mesa propôs o Senhor Governador e Capitão Geral
aos ditos Ministros que pelas notícias que diziam se
mo esperava a frota este ano e que neste pôrtt
se achavam navios daqueles a quem Sua Alteza
^iavia dado licença para partirem fora do corpo da
írota de mais de vinte e cinco peças de artilharia
vom tudo o necessário que se declarava na ordem
de Sua Alteza para defensa e que por estar para se
vobrar o donativo do dote e paz de Holanda pertea-
eente a este ano queria resolver com parecer dos
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ditos ministros se seria conveniente embarcarem-se
e carregarem-se nos ditos navios, que ao presente
serão cinco ou seis em que entram os dois do porto
visto o prejuizo cpue seguia de se não remeter este
ano e a falta que poderá ter no Reino e a diminui-

ção que tem os açúcares de um ano para outro, fa*
zendo-se velhos, e que dessem seus pareceres com*,
entendiam.

E logo pelo Doutor Antônio Nabo Peçanha.
Procurador ela Fazenda Real foi dito enie supostas
as de Sua Alteza e Cartas do dito Douto-.
de 23 de Agosto de 1673 e de 26 de Setembro de
1674 escritas ao Conde de Óbidos Vice-Rei que i<
deste Estado que eu Escrivão de paz li presentes os
ditos Ministros em que ordena que se remeta este
donativo nos melhores navios da frota parece qm
se não deve remeter este donativo senão nas frota-
conforme as ordens do dito Senhor porem que su-
posto a notícia de não haver frota e hoje está redu-
zida a frota a um comboio que se reparte pelas pra-
ças deste estado sem já irem todas juntas e os açú-
cares estando esperando para a frota do ano que
vem é coisa certa terem diminuição e perda parece
que não há inconveniente visto serem os navios qtt«
estão para partirem cinco ou seis como se aponta
de vinte e cinco peças de artilharia cada um que
nos ditos navios se manda repartidamente parte
dos ditos açúcares com declaração que o Senhor G-<
vernador e Capitão Geral os obrigará a ir cm co; -
serva juntos para se irem comboi ando com as pe-
nas que lhe parecer e for servido porquanto não
indo nesta conformidade não é de parecer que sr
mande o donativo pelo risco que pode ter, não indo
nesta conformidade.
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O Doutor Bemardino de Macedo Velho, juiz
dos Feitos da Fazenda Real disse que se conformava
com o parecer do Procurador da Fazenda, e que era
de parecer que o doutor Governador obrigasse aos
mestres ou Capitães dos navios a que apartando-ee
um dos outros por culpa sua se sucedesse neste açú-
car alguma perda ou o tomasse o inimigo o paga-
riam por sua fazenda e em tudo o mais se confor-
mava com o parecer do procurador da Fazenda
como acima disse.

E o Provedor-mor disse que era do mesmo pa-
recer, que o Senhor Governador diria aos mestres
que fizessem termo dessem em conserva como já se
fizera em outras ocasiões.

O que visto pelo Senhor Governador e Capitão
Geral resolveu que na forma referida que diziam os
ditos Ministros se conformavam com seus parece-
res por entender que estes navios unidos não eram
menos defensiveis que a frota que consistia só em
um navio de guerra de comboi e por irem. em verão
em que na costa de Portugal não tem aquele risco
que experimentam os que vão no inverno, e consí-
derando, que na dita costa andava armada nossa,
digo de Portugal, que com tudo se conformava com
o que ordenava o Provedor-mor fizesse toda dili-
gência para ver si se acham algumas pessoas que
queiram tomar os ditos açúcares e passarem letras
ao reino conforme as cartas que se levam de Sua
Alteza de que tudo mandou fazer este assento que
assinou com os ditos Ministros: diz a emenda para
o Procurador, a segunda diziam. Miguel Pinto de
Freitas o escri vi. Afonso Furtado de Castro. An-
tônio Lopes de Ulhoa. Bemardino de Macedo Ve-
Mio. Antônio Nabo Peçanha.

,t i
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Assento de mesa de Fazenda que se
tomou sobre o patacho da índia que veiu
da índia de aviso e arribou a este porto de
que é Capitão Simão de Souza de Távora.

Aos seis dias do mês de Março de 1673 nesta
cidade do Salvador Bania de Todos os Santos no^
paços de Sua Alteza mandou o Senhor Afonso Fur-
tado de Castro do Rio de Mendonça, Governador e
Capitão Geral deste Estado, juntar em mesa de
Fazenda o Provedor-mor da Fazenda Real deste Es-
tado Antônio Lopes de Ulhoa Fidalgo da Casa de
Sua Alteza, o Doutor Bernardino de Macedo Velho,
Desembargador da Relação deste Estado e Prove-
clor-mor das Fazendas dos defuntos e ausentes que
serve de Juiz dos Feitos da Fazenda e o Doutor An-
tônio Nabo Peçanha, Desembargador da mesma Re
lação e o Procurador da Fazenda Real e a mim Es-
crivão dela e sendo todos juntos propôs o dito Se-
nhor Governador aos ditos Ministros que a este
porto era chegado um patacho que vinha da índia
a cargo do .Capitão Simão de Souza de Távora com
aviso que diz levar para Sua Alteza de muita im-

portância, que partiu de Goa em 29 de Setembro do
ano passado e arribou a este porto por falta de
água e dos mantimentos que se corromperam e lhe
morrera o piloto e sota-piloto no mar e que vinha
a refazer-se do necessário para seguir sua viagem
com a maior brevidade por ir de aviso, como tinha
dito, e que não trazia de consideração fazenda algu-
ma mais que trezentos e quatro quintais de pimen-
tás e mais alguns fardos de roupa de partes que se-
riam oito ou dez fardos e que queria resolver o dito
eom seus pareceres, se o deixaria partir e convinha
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ir só para a ilha onde o mandava o seu regimento
para ali tomar fala e fazer aviso a Lisboa ou seguir
a ordem que ali achasse de Sua Alteza e se seria
razão dar lhe alguma carga porque também a pedia.

E logo pelo Procurador da Fazenda Real foi
dito que visto aquele navio vir de aviso de descar-
regado e trazer regimento que não entrasse em ne-
nhum porto e que sem embargo disso entrara neste
pela necessidade que representava era de parecer
que dando-se-lhe o necessário se lhe mande fazer
sua derrota porque não será justo que se detenha o
aviso que leva pela importância que poderá ter e
que assim não convinha por nenhum caso detê-lo e
porquanto pedia ao Senhor Governador um navio
liara o acompanhar era também de parecer se lhe
desse um dos que estavam no porto que mais de-
pressa se aprestasse e se obrigasse a acompanhá-lo
até à ilha.

E logo o Doutor Bernardino de Macedo Velho
e o Procurador-mor da Fazenda Real foram do mes-
mo parecer e disseram que assim o entendiam.

O que visto pelo Senhor Governador e Capitão
resolveu que se conformava com o parecer dos ditos
-ministros e que assim se executasse na forma quediziam de que mandou fazer este termo que assina-
ram e eu Miguel Pinto de Freitas o escrevi. Afon-
so Furtado de Castro. Bernardino de Macedo Ve&o. Antônio Nabo Peçanha. Antônio Lopes de
ülhoa.

Registo da Petição que os Capitães
ingleses fizeram ao Governador e Capitão
Geral deste Estado para lhe darem por
empréstimo quatro mil cruzados.
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Senhor dizem os Capitães ingleses que pela re-
aoluçâo que Vossa Senhoria foi servido tomar em
conselho da Fazenda em onze do presente a sua pe-
tição concede Vossa Senhorias licença para com-

prarem uma sumaca para a ajuda de conduzir gen-
le rendida da Ilha de Santa Elena e que quanto às
fazendas que os Suplicantes queriam vender a im-
portância de quatro mil cruzados para gastos e
mantimentos das ditas naus e rendidos não havia
Jugar a que se vendessem e porque os Suplicantes
não têm dinheiro algum por virem de volta da iu-
dia onde o deixam e a troco dele trazem fazenda

que é o que têm oferecido o que não teve lugar seu
requerimento pelo despacho de Vossa Senhoria
porque com ele ficam impossibilitados de conseguir
viagem atalhando-se este meio com o que será .pre-
ciso neste porto enquanto avisam o seu rei e
Senhor para lhes mandar o necessário de que resul-
tara grande prejuízo desta demora devendo os su ¦

plicantes propor a Vossas Senhorias com todo o res-
peito que pois se paga à Inglaterra o dote da Sere-
níssima Rainha da Grã Bretanha dos efeitos que
vão do Brasil se podem prestar da idita contribuição
quatro mil cruzados em dinheiro com letras passa-
râo a se pagar à vista em Inglaterra por conta da
satisfação do dito dote ou na Corte da cidade de
Lisboa onde se pagará a dita letra dentro no tem Pd
que Vossas Senhorias lhes parecer e deste modo se
fica sustando o dano das naus com o dito dinheiro
para comprarem mantimentos e o mais necessário
para os rendidos e apresto delas. Pedem a Vossa
Senhorias lhes façam mercê dar os quatro mil cru-
zados que pretendem por empréstimo da Fazendo
Real e obrigaram as ditas naus em nome de seu Roí
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e Senhor e suas fazendas e pessoas ao cumpri-
mento das ditas letras. E Guilherme Abraham in-

glês único que há nesla praça nos abonará ao cum-

primento das ditas letras por ser casado e afazen-
dado em Lisboa. E receberá mercê. Despacho d»
Governador e Capitão Geral. Informe o Provedor*
mor da Fazenda Real deste Estado com seu pare-
cer. Bahia 13 de Fevereiro de 1673. Afonso Fur
tado de Castro do Rio de Mendonça por sua rubrica
costumada.

Informação do Provedor-mor da Fazenda Real
Senhor, dos papeis inclusos consta a causa por

(.nde Vossas Senhorias não foram servidos deferir
aos Suplicantes no primeiro requerimento que fize-
mm sobre se lhes conceder licença para venderem
quatro mil cruzados de fazendas para seu apresto
agora neste segundo requerimento que propõem su-
portasse a necessidade e as razões de irmandade c
amizade que há entre as duas coroas de Portugal e
Inglaterra não duvidara eu que se lhes deferisse mas
tntendo que ainda que Vossa Senhoria seja servido
mandar aprestar os quatro mil cruzados que pedem
da consignação que está aplicada para o dote da
Sereníssima Rainha da Grã Bretanha não serão de
nenhum efeito para o intento dos Suplicantes: por-
que este dinheiro se paga em açúcar a doze tostões
c branco e o mascavado a seis por ajustamento que
o Senado da Câmara que tem feito com os miais-
tros de Sua Alteza, que Deus G«uarde, e este gêncr©
não poderão os Suplicantes reduzir a dinheiro, iãfr
facilmente contudo porque não pareça que se lhes
nega o remédio para seu apresto quando lhes parece
que o podem conseguir por esta via sou de parecer
que Vossa Senhoria lhes mande prestar os quatro

h
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mil cruzados que pedem da consignação do dote eni
açúcar branco e mascavado pelo preço que se car-
rega para Sua Alteza dando os Suplicantes letra>
para os pagarem em Lisboa aos Ministros a qm
toca e aqui dando segurança ao pagamento das le-
trás a contento do Tesoureiro Geral sobre quem
carrega este dote visto os casos fortuitos, que podí
haver na viagem Vossa Senhoria mandará o que for
servido. Bahia 14 de Fevereiro de 1673. Antônio
Lopes de Ulhoa. Despacho do Governador e Capi-
tão Geral. Visto não se pagar o donativo do dote
e paz em dinheiro de contado me conformo com pa-
recer do Provedor-mor da Fazenda Real a que»
ordeno mande dar aos Suplicantes os quatro mit
cruzados que pedem em açúcares que é o gênero
em que se satisfaz o donativo na conformidade que
aponta na sua informação. Bahia 16 de Fevereiro
de 1673. Afonso Furtado de Castro do Rio de Mer.-
donça, por sua rubrica costumada. Despacho do
Provedor-mor da Fazenda Real. Registe-se e se tor-
ne aos Suplicantes para se dar à execução no caso
que queiram receber os quatro mil cruzados, qu?
pedem em açúcares, e se fazerem os papéis necessá-
rios para despesa do Tesoureiro. Bahia 16 de Feve-
reiro de 1673. Ulhoa. Registou-se em 9 de Março
do mesmo ano, dia em que se apresentou esta pe-
tição. Freitas.

Registo da petição que fez ao Go-
vernador e Capitão Geral deste Estado o
Governador Inglês da ilha de Santa Elena.
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O Governador da ilha de Santa Helena e os
Capitães ingleses que visto não se lhes concederem

venderem os quatro mil cruzados em fazendas qtie
pediam para. apresto das naus e rendidos e compra-
rem uma embarcação nem outrossim ter efeito os
quatro mil cruzados que Vossa Senhoria lhe man-
dará dar em açúcares à conta do dote da Sereníssi-
ma Rainha da Grã Bretanha pela dificuldade de os
reduzir à dinheiro pelo preço ser tão alto e não ha-
ver quem os comprasse e porque com os ditos açu-
cares não podiam fazer compra do necessário para
as ditas maus nem embarcação e lhe convém fretar
um patacho para levar deste porto os rendidos que.
trouxeram da ilha de Santa Elena por serem ca-
sais de mulheres e meninos e do risco da peleja
que podem ter lhes servirão de grande impedimento.
Pedem a Vossa Senhoria lhes faça mercê conceder
licença para que possam fretar um patacho para
neles levarem os ditos rendidos e ir o patacho à or-
dem dos Suplicantes. E Receberá Mercê. Despa-
cho do Governador e Capitão Geral. Informe o
Provedor-mor da Fazenda com seu parecer decla-
rando se há alguma ordem que impeça deferir-se
a petição dos Suplicantes. Bahia 22 de Fevereiro de
1673. Afonso Furtado de Castro do Rio de Meu-
donça. Despacho do Provedor-mor da Fazenda
Real. Informe o Escrivão da Fazenda, satisfazendo
ao despacho do Senhor General. Bahia 22 de Feve-
reiro de 1673. Ulhoa.

Informação

Pelas ordens de Sua vUteza que há registadas
nos livros da Fazenda Real e Capítulo da paz entre
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este Reino e Inglaterra está permitido que nos casos
semelhantes se dêm os mantimentos e o que for ae-
cessário aos navios que aportarem aos portos desta
coroa e não há sobre este caso da condução dos
rendidos ordem que o encontre mais que o poderem
vender fazendas, como é presente a Vossa Majesta-
de. Bahia 22 de Fevereiro de 1673. Com a decla-
ração que o comprem por seu dinheiro dia ut supra.
Miguel Pinto de Freitas.

Segundo despacho do Provedor-mor da Fazenda
Senhor, quando os suplicantes pediram licença

a Vossa Senhoria para poderem vender quatro mil
cruzados de fazendas com que se refazerem de manti-
mentos e comprarem uma Sumaca para conduzirem os
rendidos que trazem da ilha de Santa Elena foi
Vossa Senhoria servido resolver em mesa da Fazen-
da com o parecer dos Ministros dela que se lhes per-
mitisse comprar a sumaca, mas não a venda de fa-
zendas pelo proibirem expressamente as ordens de
Sua Alteza intentaram o empréstimo dos quatro mil
cruzados do dinheiro do dote que se paga para a Se-
renissima Rainha da Grã-Bretanha que Vossa Se-
nhoria se serviu mandar prestar-lhes na forma que
esta cidade o paga que lhes não pareceu conveniente
aceitar. Agora pretendem fretar um navio para con-
duzirem aquela gente que será mais cômodo por ser
negócio que terá o desembolso onde acabarem a via-
gem e não se me oferece dúvida que encontre o per-
mitir-se-lhes assim porque as ordens de Sua Alteza
não proíbem como pela razão da amizade e boa pas-
sagem que o dito Senhor manda que se faça a esta
nação e assim sou de parecer que Vossa Senhoria lhes
conceda faculdade para fazerem o fretamento dando
fiança a que tornará o navio para os portos do Reino
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de Portugal. Vossa Senhoria mandará o que for ser-
vido. Bahia 23 de Fevereiro de 1673. Antônio Lopes
de Ulhoa. Outro despacho do Governador e Capitão
Geral. Haja vista o Procurador da Coroa e Fazenda
Real para dizer o que sobre este particular se lhe ofe-
recer. Bahia 24 cie Fevereiro de 1673. Afonso Fur-
tado de Castro do Rio cie Mendonça por sua rubrica
costumada.

Resposta do Procurador da Fazenda Real

Os suplicantes alegam para se lhes conceder po-
derem fretar um patacho que têm gente rendida e f i-
cam com eles impedidos para poderem pelejar haven
do ocasião de ver-se primeiro que tudo, fazer vistoria
nesta gente e navios para constar da necessidade que
dele têm e no caso que assim se achem como dizem e
se lhes conceda o frete do patacho, se há de pôr muito
grande cuidado, que não embarque nele açúcares nem
tabacos nem outros gêneros e quando houverem de
partir assistirão com eles oficiais da Fazenda "e Al-
fandega para virem e examinarem se embarcam ou
têm embarcado em que vão feitas estas diligências se
me não oferece dúvida conceder-se-lhes o fretar o pa-
tacho. Bahia 25 de Fevereiro de 1673. Peçanha.

Últinio despacho do Governador e Capitão Geral

Vista a informação do Provedor-mor da Fazenda
com que me conformo lhes concedo a licença que pe-
dem debaixo das cláusulas e diligências que aponta o
Procurador da Coroa e Fazenda Real do Estado. Ba-
hia 25 de Fevereiro de 1673. Afonso Furtado de Cas-
tro Rio de Mendonça, com sua rubrica costumada Ül-
timo despacho d oProvedor-mor. Registe-se nos li-

/
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vros da Fazenda para que todo o tempo conste e se
torne à parte. Bahia 26 de Fevereiro de 1673
Ulhoa. Em 9 de Março, dia em que se me apresen-
tou a registei. Freitas.

Portaria por que se mandou visitar o
patacho que fretaram os ingleses por bem
dos despachos acima e termo da visita.

Porquanto os Capitães das naus inglesai que
se acham neste porto têm fretado um patacho para
nele conduzirem a Inglaterra os súditos que trazem
da ilha de Santa Elena na forma que o Senhor Go
vernador lho concedeu com meu parecer e do Pro-
curador da Fazenda e o tal patacho está de partida
e convém visitá-lo por que não leve nenhum gênero
de fazenda ou droga deste Estado o Meirinho do mar
e o Escrivão dos Feitos da Fazenda João Antunes
Moreira vão ao dito patacho e vejam si nele vai em-
barcada alguma fazenda ou pessoa dos moradores
desta praça sem licença e de tudo façam termo ao
pé desta para se registar à margem dos despachos
por que se concedeu a licença para poderem fretar
o dito patacho. Bahia 13 de Março de 1673. De
Ulhoa.

Termo da visita que se fez no Patacho

Aos treze dias do mês de Março de 1673 nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos e praia
dela no mar onde estão surtos os navios onde eu es-
crivão ao diante nomeado fui com o meirinho do
mar e Alfândega desta cidade João Nogueira ao na-
vio Bom Jesus do Carmo de que é Mestre André
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Viana que esta de vergas dalto para partir para a
parte que a portaria acima declara e sendo lá o dito
Meirinho do mar comigo Escrivão visitamos e vimos
o dito navio, cobertas dele e porão, câmaras e cama-
rotes e nele não achamos que tivesse carregado açu-
cares nem tabacos e somente vimos que no porão
tem pedra e água e mantimentos para o fornecimen-
to do dito navio e para do sobredito constar fiz este
termo de vistoria por virtude da portaria atrás es-
crita em que o dito meirinho do mar assinou e eu
João Antunes Moreira o escrevi. João Antunes Mo-
reira. Manuel Nogueira. Despacho do Provedor-
mor. Registe-se e fique em poder do Escrivão da
Fazenda. Bahia 16 de Março de 1673. De Ulhoa.
Foi aqui registada em 19 de Março do dito ano.

Assento de mesa de Fazenda que se
tomou em presença do Senhor Governador
e Capitão Geral deste Estado Afonso Fur-
tado de Castro do Rio de Mendonça sobre
se vender o Rebeliam chamado forte cb
Santo Alberto.

Aos dez dias do mês de Julho de 1673 anos nes-
ta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos nos
Paços de Sua Alteza dela mandou o Senhor Afonso
Furtado de Castro do Rio Mendonça Governador e
Capitão Geral deste Estado do Brasil juntar em
mesa de Fazenda ao Capitão Antônio Lopes de Ulhoa
fidalgo da casa de Sua Alteza Cavaleiro Professo
da ordem de São Tiago e Provedor-mor da Fazenda
Real deste dito Estado ao Doutor Bernardino de Ma-
cedo Velho Desembargador da Relação do mesmo
Estado Provedor-mor das Fazendas dos defuntos e
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ausentes e Juiz dos Feitos da Fazenda na dita Re-

lação ao Doutor Pedro da Rocha de Gouveia De-

scmbargador dela e Procurador da Coroa e Fazenda

Real do mesmo Estado e a mim Escrivão de Fazen-

da de Sua Alteza úo mesmo Estado e sendo todos

.juntos em mesa propôs o dito Senhor Governador
aos Ministros referidos.

Que por haver tido noticia que na praia desta

cidade estava um rebelim chamado forte de Santo

Alberto que se edificou na povoação desta dita ci-
dade o qual por não ser de nenhum efeito estava
dcsmantelando-se sem artilharia e que havia o que
o queria comprar para fabricar naquele sitio e que

por serem tantas as despesas extraordinárias a que
se devia acudir precisamente com o dinheiro e en-

tender que era serviço de Sua Alteza vender-se por
estar a Fazenda Real esgotada por cujas razões man-
dará fazer vistoria no dito rebelim em 17 do mes
de Março deste ano pelo Provedor-mor e Procurador
da Fazenda e pelo Tenente de Mestre de Campo Ge-
neral Sebastião de Araújo de Lima e pelo Gene-
ral de Artilharia Luiz Gomes Bulhões para que to-
dos vendo o dito rebelim informassem se era capaz

para a defensa da terra ou desembarcadouro e que
feita a dita diligência se fizera termo em que to-
dos assinaram e* concordaram que o dito rebelim
não era de efeito algum e nem podia servir para a
defensa da terra por ser pequeno e quasi arruina-
do estar e pelas ilhargas de uma e outra parte ter
moradas de casas dos moradores que saem até o
mar e estar o dito rebelim muito recolhido e que ha
muitos anos que está sem artilharia cavalgada e tem
somente duas torneiras muito baixas e que de ne-
nhum efeito era para a defensa desta praça nem
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para tolher o desembarcadouro ao inimigo porque
defronte e diante dele está o forte novo São 'Marcelo
e Nossa Senhora do Populo e na praia desta cidade
os dois fortes São Felipe e São Francisco e outras
plataformas como tudo consta do auto da vistoria
que se fez que está registado com a Portaria no li-
vro delas a folhas 85 verso em que o Procurador da
Fazenda Real declarou que sem embargo de que
não era soldado facilmente deixava-se ver que cie
nenhum efeito era o dito Rebelim e uniformemente
concordaram todos que seria conveniente vender-se.
de que se fizera termo de tudo, que assinaram pela
qual informação mandara que se pusesse em pregão
e andando na praça houveram vários lanços que
chegaram até quinhentos e trinta mil réis em que
se dera vista ao Procurador da Fazenda por haver
feito uma petição ao Provedor-mor em que pedia
lhe mandasse dar vista porquanto tinha que dizer
por parte da Fazenda Real como com efeito se lhe
dera e que respondera que se não podia vender o
dito Rebelim conforme o direito por ser da Rega-
Ha do Príncipe assim requeria se não vendesse sem
licença de Sua Alteza e que oferecia aquela razão
por embargos o que visto pelo Provedor-mor lhe de-
ra conta dizendo as razões que tinha para ser con-
veniente vender-se como de sua informação que está
nos ditos papeis consta aquele Senhor Governador
e Capitão Geral pusera por despacho que o Prove-
dor-mor deferisse aos embargos como lhe parecesse
justiça o qual tinha deferido dizendo que recebia a
razão oferecida por embargos do Procurador da Pa-
zenda e a julgava por provada visto a disposição de
direito como havia por deferido o seu requerimento
e porquanto o mesmo direito e doutrina dos douto-
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res tinha suas limitações conforme a necessidade

dos tempos e ocorrência deles lhe parecia se devia

fazer mesa dc Fazenda como já em outros casos se-

melhantes se fizera para nela se determinar o que
mais conviesse ao serviço de Sua Alteza e por lhe
haver dito o Provedor-mor representando-lhe o es-
tado deste negócio chamara aos ditos Ministros pa-
ra que dessem seu parecer e que o dito Rebelim es
tava já em lanço de quinhentos e sessenta mil réis.

E praticada a matéria disse o Provedor da Fa-

zenda que sem embargo das suas razões e do que
dispunha o direito entendia que seria serviço de Sua
Alteza vender-se o dí& Rebelim atendendo a que no
estado em que está não é de nenhum préstimo nem

pode servir para a defensa desta praça e que as ne-
sidades que a Fazenda Real tem são muitas para as
despezas extraordinárias que tem occorrido assim
com o apresto das embarcações da índia como com
a guerra do gentio bárbaro além de que viria a ser
de prejuízo não se aproveitar a Fazenda Real da
quantia que se dava pelo mesmo Rebelim e q«e Pas'
sada esta ocasião não haveria quem o quisesse
comprar e que era de parecer se vendesse para que
se remetesse o dinheiro ao Reino em havendo lu-
gar e que se desse conta a Sua Alteza que mandaria
o que fosse servido e em caso que não houvesse por
boa dita venda se restituiria a seu dono o dinheiro
pagando-se-lhe as benfeitorias que nele tivesse feito.

E logo pelo Desembargador Juiz dos Feitos o
Doutor Bernardino de Macedo Velho foi respondido
que era do mesmo parecer.

E o Provedor-mor da Fazenda Real também foi
do mesmo parecer, e que lhe parecia que pela dis-
tância que daqui havia ao Reino lhe parecia que era
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obrigação fazer-se a venda em serviço de Sua Al-
teza e que esta mesma resolução se tomara sobre a
casa velha da pólvora atrás do muro de São Frans-
cisco que também é da regalia em tempo do governo
passado sendo Provedor-mor Lourenço de Brito de
Figueiredo e Procurador da Fazenda Real o Doutor
João de Góes de Araújo e Juiz do Feitos da Fazenda

o Doutor Afonso Soares Fonseca e que se mandaria
o dinheiro a Sua Alteza com a maior brevidade quefosse possível tirando-se de outra consignação.

O que visto pelo Senhor Governador e Capitão
Geral resolveu que se conformava com os pareceres
dos Ministros e que o dito Rebelim se venda e arre-
matasse na praça a quem por êle mais desse anda»-
do em pregão na forma do estilo e mandou fazer ês-
te termo que assinou com os ditos Ministros e eu
Miguel Pinto de Freitas Escrivão da Fazenda Real
leste Estado por Sua Alteza que estive presente

aos votos o escrevi e subscrevi. Afonso Furtado de
Castro. Antônio Lopes Ulhoa. Pedro da Rocha de
Gouveia. Bernardino de Macedo Velho.

Assento que se fez em mesa da Fa-
zenda Real que se fez em presença dos Se-
nhores do Governo deste Estado do Brasil
sob estatutos do Governador e Capitão Ge-
ra! de mar e terra.

Aos vinte e dois dias do mês de Abril de 1676
anos nesta cidade do Salvador Bahia áe Todos o$
Santos e Paços de Sua Alteza dela mandaram os
Senhores do Governo sob estatutos por falecimento
<to Senhor Governador e Capitão Geral que foi deste
Estado do Brasil Afonso Furtado de Castro do Rio de
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Mendonça juntar em mesa da Fazenda ao Capitão

Antônio Lopes de Ulboa Fidalgo da Casa de Sua

Alteza Cavaleiro Professo do hábito de São Tiago
Promovedor-mor da Fazenda Real Juiz da arreca-

ção dela neste dito Estado e o Doutor Manoel da

Costa Palma Cavaleiro Professo do Hábito de Cristo
do Desembargo de Sua Alteza e Desembargador
da Fazenda digo da da Casa do porto e ora Juiz dos
Feitos da Real Coroa, Fazenda e Fisco na Relação
deste Estado do Brasil e o Doutor Pedro da Rocha
de Gouveia Cavaleiro Professor do Hábito de Cris-
to do Desembargo do dito Senhor e seu Desembar-

gador da Casa do Porto e ora Procurador da Fa-
zenda Real Coroa e Fisco na dita Relação deste Es-
tado do Brasil e a mim Escrivão que sirvo de Es-
crivão da Fazenda Real por estar impedido o Ca-

pitão José Moreira de Macedo Escrivão dela e sendo
todos juntos em mesa propuseram os Senhores do
Governo aos ditos Ministros que pelas notícias sol-
tas de que o inimigo fez invasão nas terras do Aporá
matando negros gado e se entender

poderia fazer maiores danos para os evitar convinhü
fazer-se oposição necessária e para se saber a quan-
tidade de gente com que havia de acudir era neces-
sário serem ouvidos os ditos ministros acima pari.
lhe darem seus pareceres e dizerem o que nesta ma-
teria convier e for mais servido de Sua Alteza
e conveniência dos moradores deste Estado e pra-
ticada a matéria disse o Procurador Real da Coro;.
Fazenda e Fisco que era de parecer que vista a ne-
cessidade presente e as notícias certas que há da*
hostilidades que o gentio faz aos moradores do Apo-
rá era o Governador das armas da Conquista com
os homens e gente conveniente para lhe fazer op©~
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sição e fazer um presídio no lugar que melhor lhe
parecer para lhes rebater os assaltos e que para as
despesas que se hão de fazer nesta saída para aque-
Ia gente se puxe e ponha corrente o dinheiro das pro-
mossas que se fizeram na ocasião passada que cons-
tam de uma memória que deu João de Matos de
Aguiar e que o Provedor-mor da Fazenda Real as
faça prontas executando a quem dever com todo
o valor visto a Fazenda Real ter contribuído para ,
este efeito com mais de trinta e tantos mil cruza-
dos e estar isenta e não bastando os ditos efeitos ê
de parecer que os moradores contribuam também
com aquilo que puderem e abrangerem suas possi-
bilidade e deste mesmo parecer foram o dito Juiz
dos Feitos da Real Coroa, Fazenda e Fisco Real c o
provedor-mor dela deste dito Estado e logo os di
tos Senhores do Governo Resolveram que eram do
mesmo parecer do Procurador da Coroa e Fazenda
Real e que era o dito Governador da Conquista do
Sertão com vinte e cinco homens a fazer esta
oposição ao gentio que fez as hostilidades no forma
que votaram os ditos Ministros da Fazenda Real
acima de que se fez este assento em que todos
assinaram e eu João Antunes Moreira Escrivão
dos Feitos da Fazenda Real que sirvo de Escri-
vão dela o escrevi. Agostinho de Azevedo Mon.-
teiro. Antônio Guedes de Brito. Pedro da Rocha
Gouveia. Antônio Lopes Ulhoa, João de Matos de
Aguiar. Manuel da Costa Palma.
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Assento que se fez em mesa da Fa-
zenda sobre se abater ao Alferes Domin-
gos Pereira 50 % da quantia de 3:113$588
réis que deve à Fazenda Real em fazendas
do resto de seus contratos e pagar em di-
nheiro a quantia que ficar, feito o dito aba-
timento de 50%.

E logo em a dita mesa da Fazenda do dito dia 22
de Abril do ano declarado no assunto atrás de 1676
pelos ditos senhores do Governo foi proposta uma
petição que lho fez o Alferes Domingos Pereira di-
zendo nela que apresentando a petição que com ela
oferecia ao Desembargador sindicante o Doutor Se-
bastião Cardoso de Sampaio para lhe fazer abati-
mento de 60tt (sic) em 3:113$588 réis que êle está de-
vendo ainda em fazendas do resto de seu contratos
pelos exemplos que alegava e o que resta pagá-lo a
dinheiro porque de presente a Fazenda Real não ne-
cessita de fazendas para a farda dos soldados, lhe
pusera por despacho que devia requerer o dito aba-
timento em mesa da Fazenda porque sem ela se lhe
não podia deferir além de que o suplicante perdera
nos contratos de fazenda considerável por cujo res-
peito se lhe tomou toda a fazenda que o Suplicante
possuía e está preso e muito pobre e pedindo-lhes
que em consideração do referido mandou se fizesse
a dita mesa de fazenda para nela se deferir o seu
requerimento como da mesma petição que aos di-
tos Senhores do Governo constava e com ela apre-
sentara a petição que fizera ao dito Desembargador
sindicante com o seu despacho em que declarava que
devia o suplicante requerer em mesa da Fazenda
em uma certidão do Escrivão do Estado Pedro Gar-
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cia de Soares porque conste que o Suplicante está
devendo à Fazenda e Real a dita quantia de
3:113$588 réis em fazenda e o traslado de verbo
a d verbum é o seguinte.

Petição feita ao Desembargador Sindi-
cante.

Diz o Alferes Domingos Pereira que êle é de-
vedor do resto de seus contratos para pagar em fa-
i*sndas para as fardas dos soldados desta Praça
3:US$588 réis como consta da certidão junta e por-
que de presente a Fazenda Real não necessita de far-
das e para efeito de pagar se lhe deve abater os 60 %
*)ue é o menos que se interessa nas ditas Fazendas de
que há exemplo do que se abateu ao Almoxarife de
Pernambuco e ao Contratador da mesma Capitania
átomo consta da Certidão junta e também na sentença
«ue se deu contra Manuel declarou ga-
aihar nas ditas fazendas a 60 % e porque o Supli-
tante teve grandes perdas assim nos dizimos como
Mas baleias por cuja causa lhe remataram todos os
«eus bens que valiam melhor de sessenta mil cruza-
dos e de presente está preso pelo que ainda resta a
íever à Fazenda Real por não ter com que pagar,.
Pede a Vossa mercê que em consideração do refe-
rido lhe faça mercê abater os 60 %. E receberá
Mercê.

Despacho do Desembargador Sindicante.
Deve o Suplicante requerer em mesa da Fazenda.

Bahia 17 de Dezembro de 675. Sampaio.

Petição.
Diz o Alferes Domingos Pereira que para bem

àe sua justiça lhe é necessário por certidão do Es-

ivw
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crivão da do quanto está devendo em
farda. Pede a Vossa Mercê lhe faça mercê mandar
passar a dita certidão do que consta em modo que
faça fé. E receberá mercê.

Despacho.

Passe do que consta. Bahia 4 de Dezembro ú:
674. Sampaio.

Certidão.

Pedro Garcia de Soares Escrivão de com que
veio a esta cidade o Senhor Desembargador Sebastião
Cardoso de Sampaio etc. certifico aos que a presente
certidão virem e dela tiverem notícia que em meu
poder estão os autos de execução que se fez ao SupU-
cante deles a folhas 203 consta pela conta que fez o
Contador Gerai e Capitão Antônio de Souza de. An-
drade dever o Suplicante em fazenda três contos ceir
to e treze mil quinhentos oitenta e oito réis isto é o
que consta dos ditos autos e conta a que me reporte
em tudo e por tudo em fé do que passei a presente
que assinei. Bahia 4 de Dezembro de 1674 anos. Pe-
dro Garcia de Soares.

Petição.

Diz o Alferes Domingos Pereira que para be»
de sua justiça lhe é necessário o traslado do assento
que se tomou em mesa da Fazenda sobre o que devia
Gabriel Correia de Bulhões em farda no tempo que
era Governador neste Estado o Senhor Diogo Luiz
de Oliveira. Pede a Vossa Mêrce lhe mande dar por
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certidão o traslado do assento e do outro que se fez
sobre João Ramiro. E receberá mercê.

Despacho.

Dê-se-ihe como pede. Bahia 7 de Dezembro de
1674.

Traslado do assento que se tomou em mesa da
Fazenda sobre a quantia que ficou devendo Gabriel
Correia de Bulhões Almoxarife de Pernambuco para
pagar de fazenda em dinheiro tendo do próprio que
está no livro primeiro folhas 7 verso.

Aos vinte e oito dias cio mês de Abril do ano pre-
sente de mil seiscentos vinte e oito nas casas de Sua
Majestade, nesta cidade da Bahia onde vive o Go-
vernador e Capitão Geral Diogo Luiz de Oliveira,
estando em mesa da Fazenda com o Provedor-mor
dela Manuel Ferreira de Figueiredo e assistindo
nela o Doutor Nuno Dias Fialho Procurador da Fa-
",enda se apresentou uma petição de Gabriel Correia
de Bulhões Almoxarife que foi da Capitania do
Pernambuco em que dizia que por resto de suas con-
tas ficara devendo à Fazenda pelas avaliações dos
contratos do tempo do seu recebimento um conto
cento vinte e seis mil seiscentos e oitenta e quatro
réis pedindo que lhos reduzissem à dinheiro de con-
tado na forma costumada que será por a metade do
que montara nas ditas fazendas pelos preços e
avaliações dos ditos contratos e se oferecia a dar mais
cem mil réis além da dita metade ou lhe mandassem
receber em Pernambuco as ditas fazendas onde as
entregaria ao Almoxarife e vista a dita petição em
mesa e se considerasse praticou a matéria dela e
pelo dito Governador foi dito que os preços das fa-
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zend-as pelos ditos contratos eram excessivos e to-
mando-os pelos ditos preços era muita perda paru
a Fazenda de Sua Majstade além do risco que ha-
viam de correr de Pernamhuco para esta Bahia e
gastos que com elas se haviam de fazer até se em-
barcarem e tratarem aqui ao que se havia de perder
vendo-se nesta Bahia o dinheiro para sustento deste
presídio pelo que era de parecer que o dito Gabrieí
Correia pagasse pelas ditas fazendas em dinheir»
de contado nesta cidade e metade do que montavam
pelos preços dos contratos que são quinhentos e
sessenta e três mil réis trezentos quarenta e dois
réis e a assim mais os cem mil réis que se oferecia
a pagar além da dita quantia com que ficavam as
ditas fazendas reduzidas em seiscentos e sessenta e
três mil trezentos quarenta e dois e assim lhe pare-
cia ser de mais proveito para a Fazenda de Sua
Majestade porém que isto fosse por esta vez sò-
mente e não ficasse isento daqui por diante porque
nunca se consentiria que as fazendas que os con-
tratadores dessem em pagamento a Sua Majestade
fossem avaliadas pelos preços que se costumavam
naqueles contratos por serem de muito dano à Fa-
zenda de Sua Majestade, como se tinha visto e tra-
tado a matéria na dita mesa se assentou que era
mais serviço de Sua Majestade que o dito Gabriel
Correia pagasse pelas ditas fazendas os ditos seis
centos sessenta e três mil trezentos e quarenta e dou-
réis em dinheiro de contado nesta cidade ao Tesou-
reiro Geral Tome de Afonseca a quem se carrega-
ram em receita de que se mandou fazer este assento
e que eu Escrivão da Fazenda desse certidão dele
ao dito Gabriel Correia de Bulhões para suas contas,
© qual assinou o dito Governador e Capitão Geraí
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com o dito Provedor-mor e Procurador da Fazenda
Pedro Viegas Geralcles o escrevi. Diogo Luiz de
Oliveira. Manuel Ferreira de Figueiredo. Num»
Vaz Fialho.

Outro assento da mesa da Fazenda que
está a folhas 40 verso do mesmo livro para
João Ramiro Contratador que foi de Per-
nambuco pagasse cinco mil cruzados que
deve de fazendas de seu contrato redu-
zidos à dinheiro.

Aos 10 dias do mês de Maio de 1631 anos nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos nas
casas reais de Sua Majestade com assistência do
Governador Geral Diogo Luiz de Oliveira e do Dou-
tor Miguel Cirne de Farias, Provedor-mor da Fa-
zenda e do licenciado Sebastião Praxedes Brito Pro-
curador dela em mesa da Fazenda se viu uma pe-
tição de Diogo de Lião morador nesta cidade, em.
r.ome do seu constituinte João Ramiro contratador
que foi dos dízimos da Capitania de Pernambuco
c ano que começa ao 1.° de Agosto de mil seiscentos
e vinte oito e acabou no último de Julho de 1629
na qual petição dizia que o dito seu constituinte es-
lava devendo à Fazenda Real, por bem do dito con-
trato, cinco mil cruzados em fazendas os quais o dito
João Ramiro era obrigado a pagar nesta cidade por
razão do dito contrato e dizer o dito Diogo de Lião
que não tinha de presente fazendas para as poder
pagar por não haver na terra pela falta que hafia
de navios do Reino em razão de novas de inimigos
e tratada a dita matéria e visto a grande necesai-
dade que há de dinheiro para sustento da gente rfe
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guerra do presídio que assiste nesta Bahia e não o
haver bastante da Real Fazenda se assentou na dita

mesa eme o Provedor-mor mandasse fazer redução
dos ditos cinco mil cruzados em fazendas por mer-
cadores que do ramo entendam a respeito das ava-

iiações dos preços porque era obrigado a pagar o dito
João Ramiro os ditos cinco mil cruzados e de que
recebessem pelo miúdo nas" lojas á dinheiro de con-
tado havendo-se de tomar para os soldados e que
conforme a redução que se fizesse pagasse á dinheiro

o dito Diogo de Lião em nome do dito João Ramiro
seu constituinte a quantia que ficasse líquida ao
Tesoureiro Geral de que tudo se fez este assento que
assinou o dito Governador Geral os ditos Ministros
Pedro Viegas Giraldes que o escrevi. Diogo Luiz
cie Oliveira. Brigel Sisne. Sebastião de Brito o qual
traslado dos dois assentas de mesa da Fazenda eu
Miguel Pinto de Freitas Escrivão da Fazenda Real
deste Estado aqui fiz trasladar dos próprios que
estão no livro primeiro dos ditos assentos a folhas
sete verso e a folhas quarenta verso a que me reporto
com o qual este traslado concertei, subscrevi e assi-
nei em virtude do despacho atrás do Provedor-mor
da Fazenda Real, na Bahia em 14 de Dezembro cio
1674 anos. Miguel Pinto de Freitas.

E feita a dita proposta pelos ditos Senhores do
Governo presentes os ditos Ministros o Capitão An-
tônio Lopes de Ulhoa Fidalgo da Casa de Sua Alteza
Cavaleiro Professo do hábito de São Tiago Prove-
dor-mor da Fazenda Real Juiz Privativo de arreca-
dação dela neste Estado do Brasil e o Doutor Ma-
nuel da Costa Palma Cavaleiro Professo do Hábito
de Cristo do Desembargo de Sua Alteza seu Desem-
bragador da casa do Porto, Juiz dos feitos da Real
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Coroa, Fazenda e Fisco na Relação deste dito Estado
do Brasil e o Doutor Pedro da Rocha de Gouveia do
Desembargo do dito Senhor e seu Desembargador da
casa do Porto Procurador da Real Coroa, Fazenda e
Fisco da Relação deste dito Estado e praticando en-
tre iodos a matéria da referida petição vistos e exa
minados os ditos exemplos que dos papéis acima
estão insertos consta que foi de parecer o dito Pro-
curador da Fazenda Real que se abatessem dos ditos
nas contas cento e três contos cento e treze mil e qui
nhentos oitenta e oito réis que o Suplicante está de-
vendo em fazenda Real a 50 % pois era certo que
se não necessita das fazendas para as fardas e que
se estas se cobrarem e se meterem no armazém terão
grande danificação nele e será necessário virem-se
arrematar para se reduzirem a dinheiro e que nesta
arrematação haverá grande perda porquanto nao
há de haver quem pelas ditas fazendas dê o valor
nem a metade dele do preço por que forem tomadas
por avaliação ao Suplicante Domingos Ferreira co-
mo a experiência tem mostrado há poucos dias nas
fazendas que o fiaelor de Rodrigues Menezes meteu
nos armazéns que estava devendo do resto de seu
:ontrato que teve se não gastaram e por não se w
merera da petilha se arremataram por ordem do
dito Desembargador Sindicante e por muito menos
e quasi metade do valor por que os havia dado e. lhe
foram avaliados e também por se haver feito outros
abatimentos em mesa de Fazenda do Ócio, (sic) exem-

pio se vai o Suplicante como consta dos ditos papéis
acima insertos com que é de parecer o dito Ministro
que pelas ditas razões se faça o dito abatimento dos

50 % na dita- quantia por lhe parecer que é em uti-
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lidade da Fazenda de Sua Alteza, cobrar-se em di-
nheiro que líquido ficar e não em fazendas.

E do mesmo parecer do dito Procurador da Fa
zenda Real foram o dito Juiz dos Feitos da Real Coroar
Fazenda e Fisco e o Provedor-mor dela, com o também
foram do mesmo parecer os ditos Senhores do.Governa
os quais resolveram que na forma dêlc se fizesse o dito
abatimento de 50 % da dita quantia de dez conte*
cento e treze mil e quinhentos oitenta e oito réitf
para se cobrar do Suplicante Domingos Ferreira em
dinheiro o que líquido ficar e não em fazendas de qut
tudo o sobredito mandaram fazer este assento em
em mesa da Fazenda em que todos assinaram e eu
João Antunes Moreira Escrivão da Fazenda Real o
escrevi. Agostinho de Azevedo Monteiro. Antônio
Lopes de Ulhoa. Pedro da Rocha de Gouveia. Ma-
nuel da Costa Palma. Antônio Guedes de Brito.

Assento que se fez em mesa da Fa-
zenda que os Senhores substitutos do Go-
vêrno por falecimento do Senhor Gover-
nador Afonso Furtado de Mendonça con-
duziram aos Paços de Sua Alteza para se
assentar a melhor forma que se havia de
acudir ao apresto do Galeão da índia Sã#
Pedro de Rates de que é Capitão-mor Si-
mão de Souza Tavora. /

Ao primeiro dia do mês de Junho de 1676, ano.-
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
em os palácios de Sua Alteza os Senhores Governa-
dores substitutos do Governo por falecimento do
Senhor Governador Afonso Furtado de Castro Rio*
de Mendonça, convocaram mesa da Fazenda pre-
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sente o Provedor-mor dela o Capitão Antônio Lopes
de Ulhoa Fidalgo da Casa de Sua Alteza e o Doutor
Manuel da Costa da Palma Cavaleiro Professo da
Ordem de Cristo Desembargador de Sua Alteza e
seu Desembargador da Casa do Porto e ora Juiz dos
Feitos de sua Real Coroa, Fazenda e Fisco na Re-
Jação deste Estado e o Doutor Pedro da Rocha de
Gouveia Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo do
Desembargado do dito Senhor e seu Desembarga-
dor da casa do Porto e ora Procurador da Fazenda
Fcal, Coroa e Fisco na dita Relação deste Estado e
a mim Escrivão da Fazenda de Sua Alteza nele o
Capitão Manuel Freire outrossim, professo da Or

ei em de Cristo e sendo todos juntos em dito Palácio
propuseram os ditos Senhores do Governo aos
referidos Ministros que neste porto estava o Ga-
leão São Pedro de Rates vindo da índia de
que é Capitão-mor Simão de Souza de'Tavora que
também presente estava e que o dito Galeão neces-
sitava de conserto, aprestos e todo o mais forno
cimento para fazer viagem e convinha muito ao ser-
viço de Sua Alteza se preparasse com toda a brevi-
dade e não havia dinheiro pronto para com efeito se
tratar logo de seu apresto porquanto a consignação
certa que Sua Alteza havia ordenado que era de
dote e paz de Holanda não se havia cobrado excelo
nove mil cruzados que o Senhor Governador Afonso
Furtado havia mandado reduzir a dinheiro dos açú-
cáres pertencentes àquela cobrança do dote e paz
que estavam aplicados para as despesas das minas
do Paranaguá que náo tiveram efeito e que o Ca-
pitão-mor Simão de Souza de Tavora dizia que se-
riam necessários doze mil cruzados pouco mais ou
menos para o dito apresto do referido Galeão e logo
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proposto o referido pelo Doutor Pedro da Rocha de

Gouveia Procurador da Fazenda de Sua Alteza foi

dito que vista a necessidade presente e a conside-

rável importância do dito Galeão e que convinha

muito ao serviço de Deus c de Sua Alteza e prol co-

mum de seus vassalos que o dito Galeão -saísse com

a frota que de presente se achava neste porto perto

do mês de Julho do presente ano, ao mais tardai,

para não experimentar o risco da Costa de Por-
tugal chegando a ela em inverno, visto que tam-

bém o dito Galeão como dizia o dito Capitão-mor
não havia carenado na índia nesta viagem era de

parecer para que à Fazenda Real se não seguis-
sem danos consideráveis descarregando-se o dito

Galeão que com toda a brevidade possível que as

forças humanas pudessem abranger-se e prevenir-at
de todo o necessário para partir antes do dito tempo
se possível fosse e que para isso havia prontos os
ditos nove mil cruzados procedidos do dote e paz

que o dito Senhor tem aplicado paia estas despesa-
das naus da índia e o que faltasse se mandasse logo
cobrar dos dois anos decursos que se devem do do-

nativo com todo o calor e exação e os açúcares e di
nheiro que deles houver se mande entregar ao le-
soureiro Geral para o que faltar e para também se

pagarem os quatro mil cruzados que o dito Senhor
tom aplicados aos administradores da Companhia
Geral do Comércio aos quais se pode dar também
de presente o que se puder cobrar, do que lhe vai
lançado na folha do contrato dos dízimos porque
assim deste modo se não falta ao serviço de Sua
Alteza em uma e outra parte e que este era o seu
parecer e que assim o requeria aos Senhores do Go-
•.erno o mandassem e ao'Provedor-mor da Fazenda
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também assim o executasse com protesto de em ne-
nhum tempo lhe prejudicar e pelo Doutor Manuel
da Costa de Palma Juiz dos Feitos da Coroa, Fa-
zenda e Fisco foi dito, que pelas razões acima re-
feridas era do mesmo parecer do Procurador da Fa-
zenda, e pelo Provedor-mor foi dito que Sua Alteza
tinha ordenado que se dessem aos administradores
da Companhia Geral quatro mil cruzados cada ano,
consignados do donativo do dote e paz em lugar dos
que davam ao General Salvador Correia de Sá e
que êle Provedor-mor por serem passados dois anos
determinava dar dos sobreditos nove mil cruzados
oito aos ditos administradores por estarem reduzidos
a dinheiro os açúcares de que procediam a cuja con-
ta lhe havia já mandado dar quinhentos e tantos
mil réis, por onde propunha a dúvida que se lhe ofe-
recia e pelos Senhores do Governo íoi resolvido que
.não obstante a dúvida do Provedor-mor da Fazenda
se conformava por mais serviço de Sua Alteza com
ps pareceres do Doutor Manuel da Costa Palma Juiz
dos Feitos da Coroa, e do Doutor Pedro da Rocha
de Gouveia, Procurador da Fazenda de Sua Alteza
visto a necessidade presente mandavam que do que
se cobrasse mais do dito donativo, concertado o Ga
leão da índia, se pagasse aos administradores os qua-
íro mil cruzados que Sua Alteza lhes manda pagar
com o que se conformaram com os ditos parecerei
do que se continuou este termo em que todos assi-
haram com os Senhores cio Governo e eu sobredilo
escrivão da Fazenda Real neste Estado o escrevi.
Agostinho de Azevedo Monteiro. Antônio Lopes de
Ulhoa. Manuel da Costa Palma. Antônio Guedes de
Brito. Pedro da Rocha de Gouveia.
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Assento que se fez de mesa da Fazenda
sobre se dar artilharia desta praça para o
Galeão da índia São Pedro de Rates de que
é Capitão-mor Simão de Souza de Tavora

Ao primeiro dia do mês de Julho de mil seis-

centos setenta e seis anos nesta cidade do Salvador

Bahia de Todos os Santos nos Palácios de Sua Alteza o

Governador substituto pelo Governador e Capitão Ge-

ral de mar e terra deste Estado Afonso Furtado de

Castro Rio de Mendonça, que Deus tem, convocou
mesa de Fazenda presente o Provedor-mor dela o

Capitão Antônio Lopes de Ulhoa Fidalgo da casa de

Sua Alteza Cavaleiro Professo da Ordem de Sao

Tiago e o Doutor Manuel da Costa de Palma Cava-
valciro Professo da Ordem de Cristo do Desembar-

gado de Sua Alteza seu Desembargador da Casa do

Porto e ora Juiz dos Feitos de Sua Real Coroa, Fa-
zenda e Fisco, na Relação deste Estado e o Doutor
Pedro da Rocha de Gouveia, Cavaleiro Professo da

Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Alteza seu
Desembargador da Casa do Porto e ora Procurador
da Fazenda Real, Coroa e Fisco na Relação deste Es-
tado e eu Escrivão da mesma Fazenda o Capitão Ma-
nuel Freire de Ouvedo para se tomar resolução

sobre uma petição que ao dito Governo havia feito o
Capitão-mor Simão de Souza de Tavora que o é do
Galeão que a este porto veiu da índia São Pedro

de Rates em que representa serem-lhe muito neces-
«árias dez peças de artilharia das que se acham des-
cavalgadas nesta praça para defensa do dito Galeão
que para Portugal para onde se estava pra partir
em companhia da frota que se acha neste porto,
-obre a qual petição se havia dado diferentes des
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pachos como nela parece que se lançou no livro pri-
meiro dos registos das cartas de Sua Alteza e or-
dens do mesmo Governo a folhas 2 e logo pelo refe-
tido procurador da Fazenda foi diio que visto a in
formação dada por mim em dita petição consta que
mão há ordem de Sua Alteza para não se tirar arti-
Jharia alguma desta Praça e lhe constar alguma
descavalgada na areia sem utilidade, como é no
forte que houve em São Francisco de Sergipe do
Conde e visto o que representa o dito Capitão-mor
Simão de Souza de Tavora serem-lhe necessárias
para a viagem daqui para Lisboa para melhor segu-
rança do dito Galeão era de parecer que se lhe des-
sem seis peças de artilharia de ferro das descaval-
tfadais e desnecessárias com obrigação de as en-
Iregar nos armazéns de Sua Alteza por mão dos
oficiais deles em Lisboa para o que serão carre-
gadas ao mestre do mesmo Galeão em livro da eu-
írega dos mais materiais dele e se fará presente a
Sua Alteza por este Governo para mandar dispor
.leias como mais for servido e que este era seu pa-

recer e o referido Provedor-mor da Fazenda disse
que era do mesmo parecer, paia que se lhe desse»
as seis peças de ferro das que estiverem mais proa-
ias e de menos calibre para se conduzirem com bre-
vidade para o dito Galeão e que neste caso se es-
ousava a fiança porque no em que se deram as
outras de que faz menção a informação do Escri-
vão da Fazenda eram para navios particulares e
*jue o Galeão era de Sua Alteza e bastava se carre-
cassem ao mestre no livro da nau porque por êle
se lhe havia de pedir conta delas nos armazéns He
Sua Alteza em Usbôa e do mesmo livro se havia <íe
Mandar vir conhecimento em forma para a conta do
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Almoxarife a quem as tais peças estiverem carre-

gadas e pelo dito Juiz dos Feitos da Fazenda e Co-

roa foi dito que vistas as razões acima ditas e nao

haver ordem, do Príncipe Nosso Senhor em contra-

do e a necessidade urgente e notória do dito Ga
leão se dessem as seis peças de ferro carregando-se
ao mestre do mesmo Galeão que será obrigado a

mandar a este Governo e à Provedoria-mor dele

certidão de como foram entregues aos oficiais dos

armazéns de Sua Alteza em Lisboa e desta maneira
se conformaram com os ditos pareceres na presença
do referido governo que resolveu se dessem ao dito
Capitão-mor as ditas seis peças de ferro obrando-.-:
tudo na forma dos pareceres do Procurador da Fa-
zenda do dito Senhor de que se continuou este as-
sento em que todos assinaram com o dito Governo
e eu Manuel Freire Escrivão da Fazenda o escrevi.
Agostinho de Azevedo Monteiro. Manoel da Cosia
Palma. Antônio Lopes de Ulhoa. Antônio Guedes
ile Brito. Pedro d-a Rocha de Gouveia.

Resolução que se tomou sobre a form&
em que se havia de fazer pagamento do sal

que por sua conta trouxeram em os seus
navios os mestres que vieram na frota de
1677.

1

No 1.° dia do mês e ano atrás declarado em

mestoa mesa da Fazenda na presença do mesmo Go-

vêrno e os mais Ministros da Fazenda de Sua Alteza
representou o referido Provedor-mor que Sua Al-

teza, que Deus Guarde, mandara era Lisboa que o-
navios que viessem para esta cidade pudessem po*
suas contas trazer todo o sal #ue quisessem a efl-
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(regar nela à ordem dele Provedor-mor a quem
o dito Senhor escrevera Carta sua que está regis-
tada no livro 1." de registos delas a folhas 174 cm
que lhe ordenava mandasse receber o dito sal dos re-
feridos mestres e lhe pagasse cada um alqueire dele
pela medida desta cidade a 18 réis recomendando
muito fizesse pontualmente pagamenío aos tais mes-
três a importância do seu sal â dinheiro de contado
com *pie se achasse mais pronto a sua fazenda e
porque como por ora esta se não achava com efeitos
que mais o fossem que os açúcares das sobras da
farda do contrato presente de que era o Capitão Se-
bastião Duarte Contratador que era obrigado pagar
com êle a preço de pagamentos e este ano corriam
a preço de 1160 réis à arroba do branco e 580 réis
a do mascavado determinava êle Provedor-mor pa-
gar-lhes em 160 lal. açúcar mas que os mestres o
não queriam receber e que quando assim fosse
o haviam de aceitar como a dinheiro de contado
pelos preços em que se ajustassem por
aqueles que se vendessem Sua Alteza lhes era obri-
gado pagar a dinheiro de contado e querendo ele
dito Provedor-mor sua razão e se querer ajustar as
.ordens de Sua Alteza que tanto recomenda este ne-
gócio mandara aos trapicheiros desta cidade que
cada um passasse certidão do preço por que nos seus
trapiehes se vendia a dinheiro o dito açúcar e pas-
sando-se com efeito cada um por si juraram aos
Santos Evangelhos que o mais alto preço por que
se vendia à dinheiro a arroba do branco era até dez
tostões e o mascavado a quinhentos e vinte réis como
se via da certidão que apresentava em mão do Es-
crivão da Fazenda e que êle na casa dos contos em
presença de mim Escrivão da Fazenda contendera

li
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em preço com os mestres com que ajustara aceita-
rem o açúcar a mil e sessenta réis a arroba do

branco e 330 réis do mascavado que tudo fazia pre-
sente em razão da quebra que a Fazenda de Sua
Alteza vinha a ter em oada uma arroba de branco
e mascavado por ser obrigação receber-se ao con-
tratador a 1160 réis o branco e 5S0 réis o masca-
vado para que ali se resolvesse o que mais conviesse
ao serviço do dito Senhor e pelo Doutor Pedro da
Rocha de Gouveia Procurador da Fazenda e Coro»
foi dito que por lhe ser presente a necessidade de
dinheiro que tinha a Fazenda de Sua Alteza nesta

praça e não haver outros efeitos senão o açúcar com

que o dito contratador havia de pagar a sobra da

farda que se lhe havia de receber a preço de paga
mentos na forma da condição do seu contrato e este
nunca era o melhor por ser dele e convir por maior
serviço do dito Senhor satisfazer-se aos mestres
assim pela razão da ordem de Sua Alteza como por
utilidade do negócio do mesmo sal que o dito Se-
nhor manda novamente corra por conta de sua Real
Fazenda para que daqui em diante se animem a tra-
zê-lo a esta cidade os mestres era de parecer se lhe

dessem o dito açúcar pelo preço que o Provedor-mor
dizia ter ajustado de mil e sessenta réis a arroba
do branco e quinhentos e trinta réis.o mascavado e

que assim o notava e pelo Doutor Manuel da Costa
Palma Juiz dos Feitos da Fazenda e Coroa foi dito
que vistas as razões acima referidas que todas eram
justificadas e lhe eram muito presentes se confor-
mava com o mesmo parecer do Procurador da Fa-
zenda e que na forma referida se fizesse aos mestres
pagamento do seu sal e assim se ajustaram com
seus pareceres na presença do mesmo Governo qus

11
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resolveu se fizesse pagamento aos mestres da im-
portância do seu sal em açúcares pelos preços que
tom eles havia ajustado o dito Provedor-mor como
ihavk parecido ao Procurador da Fazenda de Sua
Alteza é ao Juiz dos feitos dela de que se con
tinuou este termo que com o mesmo Governo
todos assinaram e eu o Capitão Manuel Freire de
Ou vedo Escrivão da Fazenda de Sua Alteza o es-
creví. Agostinho de Azevedo Monteiro. Manuel
cia Costa Palma. Antônio Lopes de Ulhoa. Antônio
Guedes de Brito. Pedro da Rocha de Gouveia.

Resolução que se tomou em mesa da
Fazenda sobre as três propostas abaixo
declaradas.

Aos 30 do mês de Outubro de 1676 anos nos

paços de Sua Alteza em presença do Governo súbs-
lituto pelo Governador e Capitão Geral Afonso Fur-
tado de Castro do Rio de Mendença o Provedor-mor
fia Fazenda o Capitão Antônio Lopes Ulhoa Fidalgo
da Casa de Sua Alteza e o Procurador da mesma
Fazenda o Doutor José de Freitas Serrão Desem-
oargador da Relação desta cidade representaram
ás propostas seguintes:

Propôs o Procurador da Fazenda que na Ca-
pitania do Espírito Santo não chegavam os sub-
sídios do povo aos socorros da infantaria e presídio
por onde toda hora estavam os oficiais dele fazendo
petições para se lhes pagarem atrazados em pre-
juízo da Fazenda Real da qual se mandava satis-
fazer a alguns contra as ordens do Príncipe Nosso
Senhor que para remédio do sobredito era neces-
*ário vir da dita Capitania o traslado da impor-
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tância dos subsídios que o povo pagava para a in-
fantaria de sua guarnição com distinção dos efeito-
particulares de que se compunha e das quantias

por que se tinham arrematado de doze anos a
esta parte e da forma em que se pagavam os so-
corros para se resolver o que for mais necessário ao
serviço de Sua Alteza.

Resolveu-se que o Provedor-mor da Fazenda
mandasse passar mandado ao Provedor da Capita-
nia para o efeilo da proposta.

Propôs o Provedor-mor apresentando uma pe-
ticão e documentos por onde pede a João dos Rei*
Machado Escrivão da Câmara da Vila de Oamamú
se lhe pagassem cinqüenta e. três mil réis que dis-

pendeu a mesma Câmara com o Capitão Manuel de
Hinojosa e infantaria que consigo levou ao desço-
brimento de um rio que se achou e sai ao Rio das
Contas e se fez este descobrimento por ordem do
Governador Afonso Furtado dizendo o dito Prove-
dor-mor se devia fazer o pagamento dos efeitos que
se tiraram para as despesas da entrada do sertão
pelo descobrimento deste rio ser a esse fim para se
fazer fortificação nele ou povoação para bem da
dita jornada do sertão e não da Fazenda Real dos
Dízimos desta Capitania pois tinha esta despesa
efeitos particulares para ela do que duvidaram os
oficiais da armada da Câmara desta cidade por di-
zerem que tal descobrimento do rio foi em serviço
de Sua Alteza e não da jornada do sertão.

Resolveu-se que o pagamentos dos corpos deste
descobrimento se fizessem dos efeitos aplicados
para a guerra do sertão visto ser a êsie fim o des-
cobrimento do rio para se fortificar se necessária
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fosse c não por particular do Governador e Capitão
Geral o Senhor Afonso Furtado.

Propôs o Provedor-mor apresentado uma pe-
r.ição de Estevão Ribeiro Faria o Governador da
Conquista em que pedia os socorros que se. lhe de-
devia fazer este pagamento do donativo que se ti-
rou para a entrada da Conquista do Sertão e não
dos efeitos dos dízimos da Fazenda Real.

Resolveu-se que se passasse mandado para se
cobrar o que se devia do tal donativo para ser pago
o dito Governador porque desses efeitos se devia
fazer esta despesa e não dos dízimos.

E nesta sobredita forma se ajustaram os pa-
icceres e resoluções das referidas propostas pelos
Senhores Tesoureiro e Provedor-mor da Fazenda e
Procurador dela de que fiz este termo em mesa da
Fazenda que todos assinaram. Eu o Capitão João
Dias da Costa, Escrivão proprietário da Fazenda
«leste Estado por Sua Alteza que presente sirvo o
escrevi. Agostinho de Azevedo Monteiro. Antônio
Lopes de Ulhoa. Antônio Guedes de Brito. José de
Serra. Álvaro de Azevedo.

Á margem — Por mandado do Governador deste
Estado de 15 de Março cie 677 se mandou pagar ao
Juiz ordinário da Vila de Camamú Estevão Mar-
tuês 526$140 que dispendeu com o Capitão Manuel
ie Hinojosa conhecido no assento em frente em
virtude de uma portaria do Doutor Afonso Furtado
ile Mendonça como mais largamente se declara no
«hTõ mandado que está registado no livro deles a
folhas 225 verso, com o que a todo o tempo coa-
trapus aqui esta verba na Bahia a 16 do dito mês e
a«o. Costa.
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Resolução que se tomou sobre descar-
regar nesta praça a nau da índia Bom
Jesus e São Domingos de que vem por Ca-
pitáo de mar e guerra André da Silva.

Dl
Ml

Aos 14 dias do mês de Setembro de 1677 anos
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
nos Paços de Sua Alteza pelos Senhores Governa
dores Gerais e Conde do Brasil o Mestre de Campo
Álvaro de Azevedo e o Chanceler da Relação deste.
Estado o Doutor Cristóvão de Burgos e o Mestre de
Campo Antônio Guedes de Brito foi convocado em
mesa da Fazenda o Provedor-mor e Capitão José
Lopes de Ulhoa e o Juiz dos Feitos da Fazenda e
Coroa o Doutor Manuel da Costa da Palma e o Pro-
curador da mesma Fazenda o Doutor José de Frei-
tas Serrão para se resolver o que fosse necessário
por serviço de Sua Alteza sobre a chegada a esta
praça da nau Bom Jesus de São Domingos de que é
Capitão de mar e guerra André da Silva que partiu
da índia da cidade de Goa e sendo ai presentes pelo
dito Capitão de mar e guerra foi dito que convinha
ào serviço de Sua Alteza fazer-se logo ao dito
Senhor a vista da chegada da dita nau, escada e es-
tado dela remetendo uma que trazia
para lhe ser presente toda a notícia do Estado da
índia a tempo dando-se a vista dele se pudesse apro-
veitar para o despacho das naus que partirem este
ano a seguinte. E porque se mandou ler o termo da
informação que mandou fazer o Provedor-mor da
Fazenda Real o Capitão José Lopes Ulhoa no dia da
chegada da dita nau a este porto de que constou
haver mister grandes consertos e reparos para po-
der continuar sua viagem foram mandados em a
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presença dos ditos Senhores Procuradores e mais
Ministros os oficiais da dita nau, a saber, o mestre
da nau Manuel Viana, o Piloto Bernardo Ribeiro

mi

Correia e o 2.° Piloto Antônio Francisco e o mes-
tre Carpinteiro Fernando da Cunha e o mestre Ca-
lafate Gonçalo Antunes aos quais foi perguntado
se a nau* estava capaz de fazer viagem e se necessi-
tava de conserto e por eles foi dito que a nau havia
mister muitos consertos de Carpintaria e Calafate
decerto que se não poderia preparar sem descarre-
gar a nau mas que feitos os ditos consertos ficaria
capaz de fazer viagem e perguntado pelos ditos con-
sêrtos por eles foi respondido de uma vistoria que
se fez na cidade de Loanda estando a nau carrega
da constaria o que se pode ver que faltaria pois
eram muitas curvas arrancadas e outras quebra-
das e do que mais necessita se novamente pode ver
sem se descarregar e pelo Capitão de mar e guerra
da dita nau que presente estava foi dito que além
da necessidade que a nau tinha de descarga em ra-
zão do conserto pela nau ser aberta pelos amurados
ciente de que trará muita avaria e se viram alguns
fardos molhados e que á beneficio da dita fazenda
será necessário descarregar a nau para se benefi-
ciar. E pelo Governador da Fazenda foi requerido
que visto que a descarga daria muito prejuízo à
Fazenda Real pelos descaminhos que poderia ter
além das custas da carga e descarga e os oficiais
aqui perguntados eram interessados requeria se
mandasse ver a nau pelos oficiais da Ribeira desta
cidade e outras pessoas inteligentes e que se di-
zendo que não se podia reparar a nau sem se des-
carregar antes se fizesse e que havia das duas que
nem se deve remeter no patacho, que de presente es-

a

d

%\
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tá neste porto para logo partir para a ilha Terceira,
de que é mestre Belchior Lopes de Carvalho para
que achando a frota que desta cidade partiu há três
semanas entregue aviso ao Cabo João Rodrigues de
Siqueira e em falta ao Provedor-mor das ilhas dos
Açores AgOvStinho Borges de Souza Cimbrosa pararemeter a sua Alteza a tempo que chegue antes da
partida das naus para a índia e pelo Provedor da
Fazenda Real e Juiz dos Feitos da Fazenda serem
do mesmo parecer que se fizesse vistoria na forma
do requerimento do Provedor da Fazenda Real e
pelos Senhores do Governo se resolveu o mesmo
conformando-se com o mesmo parecer assentando
que logo amanhã fosse dito Provedor-mor da Fa
zenda e levando consigo o patrão-mor e mais ofi-
ciais desta ribeira e com alguns Mestres oficiais dasnaus que se achavam no porto pessoas inteligentes,
juntamente com os da mesma nau sendo presenteo Procurador da Fazenda e o Capitão de nau André
da Silva se faça de novo na mesma nau vistoria
dela e do que se achar se faça auto de que todosassinaram para se dar conta a este governo parase resolver sobre a descarga para se fazer a juizoem sua mesa com certeza e em se mandai* fazereste termo de mesa da Fazenda que assinaram osditos Senhores Governadores e mais Ministros e o
Capitão de mar e guerra André da Silva e os ofi-ciais da nau em razão de seus ditos; João Dias daCosta Escrivão da Fazenda por Sua Alteza nesteEstado do Brasil a escrevi, não faça dúvida a entre-
hnha na lauda atrás a folhas 23 que diz, além da
necessidade que a nau tinha além do conserto. Sô-
bredito escrevi. André Guedes de Brito. ManuelViana. Bento Ribeiro Correia. Antônio Francisco.

B. *
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Fernando da Cunha. Gonçalo Antunes. Manuel da
Costa Palma. José Lopes de Ulhoa. André da Silva.
José de Freitas Serrão. Álvaro de Azevedo. Cris-
to vão de Burgos.

Resolução que se tomou em mesa
da Fazenda, sobre a descarga da mesma
nau Bom Jesus de São Domingos de que.é
Capitão André Silva.

Aos 16 do mês de Setembro de 1677 nesta ci-
dade do Salvador Bahia, nos Paços de Sua Alteza
pelos Senhores de Governo foi com vista na mesa
da Fazenda em que assistiram com o Provedor-mor
o Capitão José Lopes Ulhoa e o Procurador da Fa-
zenda o Doutor José de Freitas Serrão e o Juiz dos
Feitos da Fazenda o Doutor Manuel da Costa Pai-
ma se resolveu que suposta a vistoria que se fez
ontem que se contou quinze do corrente e a que se
fez no Reino de Angola que adiante vêm copiadas e
constar delas que a nau necessita de consertos e
que estes se não podem fazer sem se descarrega-
rem as primeiras duas cobertas de cima até a se-
gunda coberta e que a descarga que se fizer, se fará
como é estilo, por intervenção do dito Provedor-mor
com assistência dos oficiais da Fazenda do que tu-
do se mandou fazer este termo na mesa da Fazenda
que assinaram os Senhores do Governo e mais Mi-
nistros da Fazenda eu João Dias da Costa Escrivão
da Fazenda do Estado por Sua Alteza o escrevi. Jo-
sé Lopes de Ulhoa. José de Freitas Serrão. Manue!
da Costa Palma. Antônio Guedes de Brito. Álvaro
de Azevedo. Cristóvão de Burgos.

*
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Cópia do termo de vistoria que se fez
no navio Bom Jesus de Sáo Domingos em
cumprimento da resolução que se tomou
em mesa da Fazenda de 14 deste mês a
folhas 23 deste livro.

Aos 15 dias do mês de Setembro de 1677 ano.s
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santo*
foi o Provedor-mor o Capitão José Lopes de Ulhoa
Fidalgo da Casa de Sua Alteza e bem assim o Pro-
curador da Fazenda Real o Doutor José de Freitas
Serrão do Desembargo de Sua Alteza comigo Es-
crivão da Fazenda deste Estado ao diante nomeado
à nau Bom Jesus de São Domingos, que a esta ci-
dade chegou da índia, de que é Capitão de mar e
guerra André da Silva para se fazer vistoria na dita
nau pela resolução que se tomou em mesa da Fa-
zenda que se fez nos paços dc Sua Alteza ontem quese contaram 14 do mês presente para a qual visto-
ria foram chamados os Mestres da Ribeira destacidade a saber o Mestre Carpinteiro José Rodrigues
e o Mestre Calafate Manuel Delgado, os quais todosdentro da dita nau Frutuoso da Cunha e o Mestre
Calafate da dita nau Gonçalo Antunes em presençado dito Provedor e mais oficiais da Fazenda acimadeclarados foi feita a vistoria pelos ditos mestres
oficiais de Carpinteiros da Ribeira e Calafates e bemassim os da mesma nau na maneira seguinte. En-trando pelo portelo na coberta da artilharia acha,ram todas a entremilhas quebradas e com çavilhasfora de seu lugar e algumas cunhas de revéz que-bradas e toda a coberta de baixo que é a da cargae a que dela pode ver pelo muito empachamento
que nela estava acharam o mesmo e na coberta de

N*
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cima as entremilhas que nela vêm estão da mesma
sorte, que tudo é causado da nau ser de mui trabalho-
sa, em jogar muito no mar e passar o cabo da BoaEsperança com temporais pelo que vem toda aber-ta da primeira coberta para cima pelo que chegoua este porto com anvelos e com dois vaus de ferro,
que se lhe botaram na cidade de Loanda Reino deAngola, arrebentadas e julgaram os Mestres da Ri-beira c os da dita nau que se não fora a Angolaonde se lhe fez algum conserto por remédio da ne-cessidade em que vinha não poderia tomar terrasdo Brasil a qual obra que se deve fazer na dita nau

por ser muito de importância se não poderá fazersem que a nau se descarregue para se lhe poder fa-zer o conserto necessário para poder passar ao Rei-no e na sobredita forma houveram a vistoria porfeita, debaixo do juramento dos Santos Evangelhos
que lhe deu o dito Provedor- mor em minha presen-ça e dou fé e ver as cavilhas referidas fora do seulugar e muita pregadura e as madeiras acima de-claradas quebradas e afastadas do costado poucomais ou menos uma mão travessa e outras menos,de que tudo mandou o dito Provedor-mor fazer estetermo de vistoria que assinou com o dito Procura-dor-mor da Fazenda e Oficiais da Ribeira e da ditanau que juntamente assinaram. João Dias da Cos-ta Escrivão da Fazenda do Estado por Sua Alteza

l»Tn1- ?6 UIh°a- J03é de Freites Se"âo. Ma-«uel Delgado. José Rodrigues. Frutuoso da Cunha.Gonçalo Antunes. Está conferido com o original queestá em meu poder. João Dias da Costa.
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Cópia da petição que o Capitão de mar
e guerra da nau da índia Bom Jesus de São
Domingos fez ao Governador de Angola.

*s

O Capitão de mar e guerra da nau Bom Jesus
de São Domingos André Silva que lhe é necessá-
rio uma certidão do Escrivão da Fazenda para que
conte o estado cm que chegou a este porto a
dita nau de mantimentos, água e falta de gente por
serem alguns mortos e a mais vir em forma de mal
de Loanda, pelo pde que a Vossa Senhoria seja ser-
vido mandar ao dito Escrivão lhe passe a dita cer ti-
dão forma em que viu as ditas coisas. E recebereá
mercê..

Despacho do Governador de Angola
Passe do que constar. Assunção. Vinte e três

de Julho de mil e .seiscentos setenta e sete. Rubrica.

Certidão

Vicente Borges Pinheiro Escrivão da Fazenda
Real neste Reino de Angola etc. Certifico e dou fé
que em cumprimento do despacho acima do Gover
nador e Capitão geral deste Reino Aires de Salda-
nha de Menezes e Souza passei a presente com o
teor do auto de vistoria que se fez na nau Bom Jc-
súsde São Domingos que veiu arribada deste porto
de Angola e tudo de verbo ad verbum é o seguinte.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
1677 anos aos 9 dias do mês de Julho do dito ano em
a nau Bom Jesus do São Domingos onde eu Escrivão
fui por ordem do Governador e Capitão Geral deste
Reino Aires Saldanha de Menezes e Souza pparafazer vistoria com os mestres carpinteiros cia ri-
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beira desta cidade e dos navios que estão neste porto
que bem o entendem e com o meirinho do mar e pa-
tão da Ribeira, todos abaixo assinados, os quais
todos os presentes e o Capitão de mar e guerra da dita
nau foram ver e examinar a dita nau em presença
de mim Escrivão abaixo nomeado e acharam que no
paiol da pólvora estavam duas curvas que estão nas
socordas quebradas e duas juntas às boçardas despre-
gadas e alguns pés de craveira fora de seu lugar e no
porão se achou uma cima com as cavilhas quebradas e
um dormente lascado e alguns pés de craveiro tam-
bém fora de seu lugar, na coberta da carga: onde se
tinha mais suspeita se não pode ver mais que duas
curvas das que chamam de revéz quebradas, na co-
berta da artilharia viram quatro curvas das entre-
milhas quebradas e quasi todas estavam aluídas e
despregaclas que disseram se podia inferir serem
as cavilhas quebradas, como as que viram e que jún-
tamente estavam algumas escadas dos dormentes e
tricanizes aluídas e que achavam estarem todas as
cortinas de todas as amuradas muito puxadas e alui-
das e na praça darmas acharam algumas curvas
junto à poupa eslarem muito aluídas e que a poupa
pelas cambotas, que estava algum tanto caída, e quetambém achavam alguns vaus passadiços dos queestão nos convés também puxados e com suas cur-
vas aluídas e todos disseram que todo o sobredito
atrás escrito era o que julgavam e viam ter a ditanau estando quieta e que pela experiência que ti-nham do mar não duvidavam mostrasse muito maisdano do referido e outrosim disseram todos nãoachavam em toda a nau madeira nenhuma podre e

que o referido que tinham visto e mandado lançarneste termo era o que achavam ter a dita nau con-
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forme entendiam de dano, mas que náo obstante
eles achavam estar a dita nau capaz para seguir
viagem a Bahia como o tinham já jurado e assinado
em outro termo de vistoria, que se havia feito pelo
Escrivão da Fazenda Real o Capitão Vicente Borges
Pinheiro e que o fiz o juraram aos Santos Evange.
lhos e de como assim o disseram e juraram fiz este
auto de vistoria por mandado do Governador em
que todos assinaram e eu Inácio Rebelo de Vascon-
celos Escrivão da feitoria de Sua Alteza, que Deus
Guarde, que o escrevi e assinei. Inácio Rebelo de
Vasconcelos. Pasqual João. Manuel Ferreira Cara-
pina. Antônio Pereira Jaques. Carlos Felipe. João
Maio Gamacho. Manuel de Lima Bouças. Pedro
Gonçalves. Lourenço Fernandes. O patrão da Ribei-
ra e Meirinho do mar João Martins. E não contem
mais o dito auto que o dito Escrivão fez em presen-
ça dos ditos mestres por mim Escrivão da Fazenda
Real estar ocupado em serviço de Sua Alteza, que
Deus Guarde, e ao dito auto me reporto e outrossim
certifico que da vistoria que se fez que se refere em
presença de mim Escrivão se achou o próprio e na
vistoria que se fez dos mantimentos se acharam
cinco barris de biscoito podre e um de peixe salga-
do que o Provedor da Fazenda Real mandou deitar
ao mar por não estar capaz de se comer e enquanto
a aguada, mortes e enfermidade que o dito Capitão
relata em sua petição houve que dizer e era assim
mas não me conta por papel e aos ditos autos me
reporto de que passei à presente em esta cidade de
São Paulo aos 30 dias do mês de Julho de 1677 anos
e eu sobredito Escrivão a escrevi e assinei. Vicente
Borges Pinheiro.
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Reconhecimento

Antônio da Cunha Tabelião do Público Judi-ml e notas nesta cidade de São Paulo de Assunçãodo Remo de Angola, Certifico, e dou fé, que a pre-sente certidão de reconhecimento virem que a Ie-tra da certidão atrás e acima passada em virtudedo despacho do Senhor Aires Saldanha de Menezese Souza Governador e Capitão Geral destes Reinose o sinal acima ao pé da dita certidão é tudo do Ca-pitao Vicente Borges Pinheiro, que nesta cidade se
ter l"it™° ^ FMenda Beal ° «lle c°nh<*« Porter mu tos papeis aeus e haver vjsto ^^nar nuntas vezes, em fé do que passo a presente, que
sZZlTT em-p blico'e tud0 nesta cidade de
de 1677 % f TJ*° 

a°S 2 dÍM d0 mês de Agort.
fa CuL T 

Pí>bÍC° em fé de Vwdade- Antônio«a Cunha. João Dias da Costa Escrivão da Junta
Í> et tidT d8"* ^ ík C0PÍW a«uí 2» S
Kar e Gu ™ £^7%?' 

"^ 8° CapÍtSo de

erpví t„s ^- , piopm assinou comigo que es-
«re slli S C°Sta Rwebí a ^ *>-

Resolução que se tomou em Mesa daFazenda sobre os dízimos do Rio de Ja-neiro nos quatro mil cruzados que planeja-ram depois da arrematação feita a Antôniovaz Domingues.

JHtocZ2! t^^? mêS de Setembr° àe 1677 anos
2J£f ? &.VSd9r Bahia de To** * Sanf»«• Mios de Sua Alteza pelos Senhores Governado.

.-a: m
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res de Estado o Mestre de Campo Álvaro de Azeve-
do e o Chanceler da Relação e Desembargador o Dou
tor Cristóvão de Burgos e o Mestre de Campo Antô-
nio Guedes de Brito foi convocada a Mesa cia Fazen-
da em que assistiram o Provedor-mor da Fazenda o
Capitão José Lopes Ulhoa e o Juiz dos Feitos da
Fazenda o Desembargador Manuel da Costa Palma
e o Procurador da Fazenda e Coroa o Desembargador
José de Freitas Serrão em presença de mim Escrivão
da Fazenda ao diante nomeado e sendo aí pelo Go-
vernador e Mestre de Campo Antônio Guedes de Bri-
to foi representado em como se fazia Mesa da Fa
zenda para resolver se devia receber o lanço de qua-
tro mil cruzados mais que dera pelo contrato dos dí-
zimos do Rio de Janeiro que fora arrematado naque-
Ia Capitania a Antônio Vaz Domingues em preço de
setenta e nove mil e quinhentos cruzados pelo triênio
que começou em o 1." de Maio deste ano e há de aca-
bar em o último de Fevereiro do ano que há de vir
de 1680, o qual contrato trespassou logo na pessoa
de Antônio Antunes como tudo constava do processe
que viera da provedoria do Rio de Janeiro que por
diante estava em Mesa da Fazenda em que o Pro-
vedor-mor despachou que se requcresse à Mesa da
Fazenda e por despacho do Governo se mandou fazer
a presente e visto os autos e razões que pelos dito*
Ministros foram dados com o parecer de cada um de
les foi uniformemente concordado com os Senhores
do Governo que se não devia receber o lanço dos qua-
tro mil cruzados porquanto estava já o dito contra-
to rematado pelos ditos setenta e nove mil e quinhen-
tos cruzados tendo-se feito todas as diligências que se
costumam e era de estilo observar-se nos contratos
das Capitanias deste Estado, e não haver provisão de



— 209 --

Sua Alteza que depois de rematados os contratos se
pudessem abrir as arremataçôes e tornar a receber
novas contas maiormente não havendo, nem cons-tando, que houvesse dolo pela remessa que se tirounão provar dolo algum na dita remessa o que tudoconstava do processo que está em meu poder paratodo o tempo se ver; e de como esta foi a resolução

que se tomou sobre este particular se mandou fazereste termo de Mesa da Fazenda, o qual assinaram osSenhores do Governo e mais Ministros que nela seachavam João Dias da Costa Escrivão da Fazenda
do Estado do Brasil por Sua Alteza, que Deus Guar-de, o Escrevi. Estevão de Burgos. Antônio Guedesde Brito. José Lopes de Ulhoa. Manuel da Costa '
Palma. José de Freitas Serrão. Álvaro de Azevedo.

Resolução que se tomou em Mesa da '
Fazenda sobre os dízimos da Capitania do
Rio Grande e do ramo deles que se não
arrematam por não haver quem neles quei-ra lançar.

Aos 16 dias do mês de Outubro de 1677 nesta ci-«Jade do Salvador, Bahia de Todos os Santos nos pa-ços de Sua Alteza pelos Senhores do Governo do Es-tado do Brasil o Doutor Cristóvão de Burgos do De-«embargo do dito Senhor e Chanceler da Relação des-ta cidade e o Mestre de Campo Álvaro de Azevedo éo Mestre de Campo Antônio Guedes de Brito foiconvocada a Mesa da Fazenda em que assistiram oProvedor-mor o Capitão José Lopes de Ulhoa e oJuiz dos Feitos da Coroa e Fazenda o Doutor Manuelda Costa Palma e o Procurador da Fazenda o Dou.tor José de Freitas Serrão perante mim Escrivão
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da Fazenda do Estado adiante nomeado, pelo dito
Provedor-mor foi representado em como os dízi-
mos da Capitania do Kio Grande não tiveram lanço
este ano do 1 de Agosto do corrente por assim con.s-
tar do processo que veio da provedoria da dita Ca-
pitania, remetido à Provedoria-mor e bem assim o
a"° se não rematava o ramo do dito
contrato nomeado ora nem havia quem nele qui-
sesse lançar sendo que os outros três ramos, a sa-
ber: Mopeba, Potego, e Cunhau carecem de menos
rendimento sempre há a eles lançadores e se arre-
matara ou distintos ou unidos como a expediência
tem mostrado o que é em muito de serviço de Sua Al-
teza em ficar o ramo do Ceará que parece com maior
valor por arrematar por causas particulares e o Pro-
vedor da Fazenda da dita Capitania que atualmente
servia Pedro da Costa Faleiro escrevera a êle Pro-
vedor confusamente e o Provedor a quem êle su-
cedeu Lázaro de Freitas de Bulhões informara com
distinção e zelo no processo de Sua Alteza o que fa-
zia presente para se resolver o que melhor conviesse
à Fazenda do dito Senhor com a qual proposta e ra
zões que sobre este particular se deram com a in-
formação que deu o Juiz dos Feitos da Fazenda o
Doutor Manuel da Costa Palma por haver estado na
Capitania do Rio Grande se resolveu que visto o
Provedor que foi Lázaro de Freitas Bulhões ser pes-
soa de satisfação e obrara com zelo no serviço de
Sua Alteza se lhe plissasse nova provisão para ser-
vir o dito cargo e que a*ssim convim ao serviço de
Sua Alteza e por estar juntamente servindo contra
a forma do regimento por constar não haver pago
a, meia anata de dito ofíeio de Provedor e se passas-
se se tornar a pôr na praça o dito con-
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trato dos dízimos e se não se arrematasse de dois
mil cruzados para cima com todos os quatro ramos
unidos se dividissem cada um por si e não havendo
lançador ao ramo do Ceará se ordenasse ao Prove-
dor informasse a este Governo Geral à Provedoria-
mor cias causas que havia para se não lançar nele
e na forma do regimento nomeasse feitor sendo pes-
.<oa fiel e abonada para por conta de Sua Alteza co-
brar o dízimo do dito ramo com o escrivão para ês-
se efeito nomeado para com toda a clareza se sa-
l?er a importância da cobrança e que pessoas pa-
garam e deixaram cie o fazer para de tudo se dai'
t-onta ao dito Senhor, se necessário for, e que con-
forme o trabalho que houvesse na cobrança se man-
daria alvidrar o que fosse junto para o dito Feitor
Escrivão e se passassem as ordens nessárias pelo
Governo para o Capitão-mor dar toda a ajuda e fa-
vor que o Provedor lhe pedir para fazer a cobrança
necessária na cobrança dos ditos dízimos, esta foi
a resolução que se tomou sobre este particular e os
Senhores do Governo determinaram, com o parecer
4Íos mais Ministros, do que mandaram fazer este as-
sento que assinaram. José Dias da Costa Escrivão
da Fazenda do Estado por Sua Alteza, que Deus
Guarde, o escrevi. Antônio Guedes de Brito. Al-
varo de Azevedo. Cristóvão de Burgos. Manuel da
Costa Palma. José Lopes Ulhoa. José de Freitas
Serrão.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre a pimenta da nau da índia
e forma d&

Aos 16 dias do mês de Novembro de 1677 anos
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nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os -Santos
nos Paços de Sua Alteza pelos Senhores do Governo
Geral do Estado o Doutor Cristóvão de Burgos,
Chanceler da Relação deste Estado, o Mestre de
Campo Álvaro de Azevedo e o Mestre de Campo An-
tônio Guedes de Bri<o foi convocada a Mesa da Fa-
zenda por assim resolver o Provedor-mor da Fazenda
o Capitão José Lopes Ulhoa que presente estava e
• Juiz dos Feitos da Fazenda o Doutor Manuel da
Costa Palma c o Procurador da Fazenda o Doutor
José de Freitas Serrão e sendo todos juntos peledito Provedor foi proposto que na Mesa da Fazen-
da que se havia feito que se não tratava coisa ai-
guma sobre a pimenta que estava na nau Bom Je-sús tíc São Domingos, que viera da índia, e que eranecessário saber o que se devia fazer, a qual pro-posta se resolveu pelos ditos Senhores do Governo e

dos demais Ministros que se íizessse
vistoria pelo Provedor-mor com o parecer dos ofi-
ciais da nau para se saber o estado em que estava a
Pimenta e se tinha danificação alguma ou se a te-na se estivesse earregada sem se desembarcar até otempo que chegasse a Lisboa a nau e com a visto-na se resolveria o que mais fosse serviço de SuaAlteza e assim mais propôs o dito provedor-mor queos marinheiros, oficiais do trabalho da dita nauassistiram a fazer sua obrigação a pa-*a que se lhes fazia sem o merecerem, com a qualproposta se resolveu pelos ditos Senhores confor-mando-se eom os mais autos que assistisse o apon-tador todos os dias a fazer sua obrigação e que fal-tando algum se lhes não pagasse os dias que faltas-sem ao trabalho que deviam fazer quando se fos-sem socorrer a gente da dita nau. Propôs outros-
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sim o dito Provedor-mor que a nau da índia haviadois meses que estava neste porto e para seu con-sêrto e mais dispêndios e pagas necessárias eramnessanos efeitos para se dispenderem e porque osefeitos do donativo de Sua Alteza desta cidade eramos que o dito Senhor tinha aplicado para os gastosdas naus da índia propunha e requeria aos ditosSenhores do Governo que mandassem aos oficiaisdo Senado da Câmara, que correm com a cobrançado dito donativo, que assistam com o dinheiro neces-sano ou efeitos do dito donativo para assistir aos
castos 

da dita nau e pelos senhores do governo foideterminado que se passariam as ordens necessá-rias aos oficiais da Câmara paia assistirem com o
tTl» rm° ^ Altea °rdeDava' aIém *e estar.ia ordenado por muitas vezes e bem assim foi pro-posto que o aviso que se determinava fazer a SuaAlteza sobre o estado da dita nau que era necessário
ZTiLÍT' 

^ S6r Pmente a Sua Alto> antes de
vêrlT 

^ 
TS 

dS lndÍa e ^ Senh0^ do Go-^ern„ foi resolvido que com toda a brevidade se dis-Penderia porquanto assim estavam obrando e dandoo expediente necessário para o navio tomar cargae fazer viagem e nesta forma se resolveram as pro-postas que foram feitas pelo dito Provedor-mor,
Pelos ditos Senhores do Governo e mais Ministros
em que uniformemente se conformaram, ao que tudoestive presente e me ordenaram fizesse este assento
para a todo o tempo constar que assinaram os ditosSenhores do Governo e mais Ministros. João Dias daCosta Escrivão da Fazenda do Estado por Sua AI-
teza o escrevi. Antônio Guedes de Brito. José Lo-
Pes de Ulhoa. Manuel da Costa Palma. Cristóvão

itd
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de Burgos. José de Freitas Serrão. Álvaro de Aze-
vedo.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre a descarga da Pimenta da

nau da índia Bom Jesus de São Domingos
por bem da vistoria que se fez na dita nau
em 27 dias do mês de Novembro como
consta do caderno a folhas 7.

•i»
i,;

x

Aos 3 dias do mês de Dezembro de 1677 nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos nos
Paços de Sua Alteza pelos Senhores do Governo Ge-
ral deste Estado o Doutor Cristóvão de Burgos Chan-
celer da Relação dele e o Mestre de Campo Álvaro-
de Azevedo, Governador das armas e o Mestre de
Campo Antônio Guedes de Brito, Juiz Ordinário da
Senado da Câmara foi convocada a Mesa da Fazen-
da em que assistiram o Provedor-mor o Capitão José
Lopes de Ulhoa e o Juiz dos Feitos da Coroa, o Dou
tor Manuel da Costa Palma e o Procurador da Fa
zenda e Coroa o Doutor José de Freitas Serrão e sen
do em a dita Mesa da Fazenda foi mandado ler o
termo de vistoria que se fez na nau da índia Bom
Jesus de São Domingos de que é Capitão de Mar e
Guerra André cia Silva em os 26 do mês passado de
Novembro em que se achavam podres das
cavernas da banda da corda da proa da dita nau
parado conserto das quais assentaram os oficiais da
Ribeira desta cidade e os da mesma nau e mais pes-
soas práticas que assistiram pelo entenderem devia
a dita nau dar querena reaí para segurança da obra
4ue necessitava fazer-se por ser no fundo da nau, o
qual termo de vistoria lido resolveram os ditos Se-
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nhores do Governo, com parecer dos mais minis-
tros, que se descarregasse a pimenta de Sua Alteza
que na dita nau estava e que a dita nau desse que-rena real por assim convir ao serviço do dito Se-
nhor e ser necessária para o conserto que se devia
lazer e que o Provedor-mor desse logo todo o ex-
pediente para a descarga da pimenta c mandassecontinuar com a obra necessária para a nau dar
querena real para com toda a segurança continuar
sua viagem e como esta foi a resolução que se to-mou à qual estive presente me ordenara fizesse este
termo que assinaram os ditos Senhores do Governo
e mais ministros. João Dias da'Costa, Escrivão daFazenda do Estado por Sua Alteza o escrevi. Crls -
tovão de Burgos. Álvaro de Azevedo. Antônio Gue-des de Brito. Manuel da Costa Palma, José Lopesde Ulhoa. José de Freitas Serrão.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre a carga de açúcares parao Galeão Bom Jesus de São Domingos queyeiu da índia de que é Capitão de mar e
guerra André da Silva.

Àos vinte cinco dias cio mês de Março de 1678
anos nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os
Santos nos Paços de Sua Alteza pelo Senhor Roqueda Costa Barreto, Mestre de Campo General a cujocargo está o Governo dês^e Estado foi convocada aMesa da Fazenda à qual assistiram o Provedor-mor
da Fazenda, o Capitão José Lopes de Ulhoa e o Juiz
dos Feitos da Fazenda, o Desembargador João doCouto de Andrade e o Provedor da mesma Fazenda
o Coroa, o Desembargador José de Freitas Serrai
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e sendo em a dita Mesa da Fazenda foi mandado pelo
dito Senhor Mestre de Campo General ler a pio
posta que fizeram os homens de negócio desta pra-
*t sobre o modo com que ofereciam a carga de açú
eares para o Galeão Bom Jesus de São Domingos
que está neste porto, vindo da índia de que é Ca-
pitão de mar e guerra André da Silva, da qual o
teor é o seguinte. Senhor Provedor. Os homens de
negócio desta praça chamados por Vossa Mercê
para haverem de fazer a finta e bem assim para a
carga da nau da índia Bom Jesus de São Domingos
que ao presente está nesta Bahia para o que lhe são
pedidas mil'caixas de açúcar ao que de-ram em resposta as razões seguintes, que

lhe pediu dessem por escrito ao que satisfazem.
Que eles por escusarem queixas que sempre hánesta praça em semelhantes fintas querem fretar a

dita nau com obrigação de número certo das caixas
que lhe forem necessárias para a dita carga por pa-recer este o melhor meio no que se faz serviço a
»Sua Alteza, e o fretamento se fará da maneira se-
gumte.

Que o mestre da dita nau fará fretamento com
dois homens de negócio que serão eleitos para esteeteito das caixas que lhe parecer são necessáriaspara a carga da dita nau e esses que fretarem serão
obngados a carregar pelo preço que se ajustar semta ta alguma no recebimento de todo o número ca-M do fretamento, porquanto os homens de negóciose obrigam a lhe carregar todo o número do freta-mento na mesma forma.

Que se fará o porão da dita nau com duzentascaixas da conta de Sua Alteza das que houver dafinta em falha de lhe fará boa estiva de madeiras
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par conta do dito Senhor em forma que por nenhumcaso recebam dano as caixas, a qual estiva manda-
rão ver nos homens de negócio por quem o entenda
para que estando capaz se comece a carregar.

E que sendo caso que algumas caixas recebam
avaria alguma na nau pelas amuradas será obri
gado o mestre por Sua Alteza a pagar a dita avaria-jue se descontará nos fretes que a dita nau levar edo mesmo modo se a houver na carga dos barcos.

Que o mestre será obrigado a dar batéis paraicvar as caixas à nau e toldos para se cobrirem portausa dos chuveiros assim e da maneira que os mes-res das naus mercantis costumam, sem que os ho-*Hms de negócio façam dispendio algum na embar-*açao das caixas nem pagar guindagens, que é co*.fca o que se observa.

Que os homens de negócio se uão podem obri-
gar a carga do fretamento com tempo limitado c
certo porquanto esta carga depende dos pagamentos
qne se lhes hão de fazer que são vagarosos mas parase poder fazer com toda a brevidade será necessário
que o Senhor Governador faça com que se condu-
zam as caixas dos engenhos para os trapiches e com
esta diligência feita se poderá carregar a nau bre-vemente fazendo-se os pagamentos primeiro e entãoas duas pessoas eleitas farão a repartição a igual de
conveniente Luiz Carneiro da Rocha, Ma-
miei Carneiro Soares, Cristóvão Coelho Ferreira,
Antônio Francisco de Oliveira, Antônio Pereira da
Maia, Nicolau Coelho de Araújo, João Ribeiro da
Losta, Manuel Dias da Silva, João Batista, Manuel
de Oliveira Porto, Antônio Henriques, Manuel Car-
ces da Silva, José Mendes de Barros, José PiresPereira, José Manera, Domingos Martins Pereira,

I
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Antônio Mendes Brum, Manuel dc Almeida Ma-í.
Lourenço da Rocha Moitinho, Teodósio Alvares
Muniz, Manuel Pereira Pinto, Baltazar Alvares da
Costa, Manuel Alvares Milão, André da Costa de
Barros.

A qual proposta lida em Mesa da fazenda sô-
bre ela votou o Doutor José de Freitas Serrão, Pro-
curador da Fazenda que não era de parecer que se
fizesse fretamento, porém que fosse o preço das to-
neladas mesmo por que carregou neste porto o Ga-
leão São Pedro de Rates e que a repartição das cai
xas era lícito fazer-se logo para dar expedi ente à
carga da nau.

E o Juiz dos Feitos da Fazenda o Doutor João
do Couto de Andrade notou que o fretamento devia
fazer-se por preço certo pelo Provedor-mor da Fa-
zenda com os homens de negócio e se devia fazer
boa a estiva para se poder acomodar a carga sem
dano, a qual seria das madeiras que Sua Alteza tem
neste porto para se remeterem e que recebendo as
caixas danos pelas amuradas seria a Fazenda Real
obrigada a pagar as avarias na forma dos navios
mercantes e o mesmo a avaria dos batéis e que o
fretamento seria feito até o fim de Maio para po-
der partir a nau nesse tempo e sobre o expediente
à condução das caixas dos engenhos para a cidade
o Senhor Governador lhe mandaria dar todo o favor
e adjutório que fosse necessário para se poderem
conduzir até o mês de Maio.

E o Provedor-mor da Fazenda, o Capitão José
Lopes de Ulhoa foi do mesmo parecer que o Juizdos Feitos da Fazenda e nesta forma votou.

Resolveu o Senhor Mestre de Campo General
Roque da Costa Barreto, que se carregasse a nau
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pelo preço por que carregou nesta praça o Galeão
São Pedro de Rates e logo se fizesse a finta da Re-
partição das caixas pelo Provedor-mor com os ho-mens de negócio com obrigação de terem carregadoas caixas para partir a nau no último dia do mêsde Maio e para a condução das caixas daria todo ofavor que necessário fosse para melhor expediente.

Esta foi a resolução que se tomou nesta Mesada Fazenda à qual estive presente e assim o Senhor
Mestre de Campo General e mais Ministros acimadeclarados. João Dias da Costa, Escrivão da Fa-zenda do Estado por Sua Alteza o escrevi. Roqueda Costa Barreto, José de Ulhoa, João do Couto deAndrade, José de Freitas Serrão.

Aos cinco dias do mês de Julho de 1678 anos
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santosem os Paços de Sua Alteza onde pousa o Senhor
Mestre de Campo General Roque da Costa Barretoestando ali o dito Senhor presente para efeito de sefazer Mesa de Fazenda sobre as duas entradas quefez o galeão Bom Jesus de São Domingos a estabahia partindo para o Reino para se haver de seresolver se convinha ficar o dito Galeão nesta Bahiaa que este presente o Provedor-mor da Fazenda Reale o Juiz dos Feitos da Real Coroa, Fazenda e Fisco

e o Procurador da Fazenda Real vistas as ordens de5ua Alteza e ditos dos pilotos pelos votos abaixoescritos se tomou a resolução que até 21 deste pre-sente mês esperassem nos navios pela dita nau e não
podendo ela partir neste tempo o poderão fazer êle*mandando sair a nau ao porto desta Bahia para no-lar de se melhorar como melhor for ao serviço debua Alteza de que êle dito Senhor Governador man-dou fazer este termo de resolução sua em que assi-
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iiou com os ditos Ministros e eu João Antunes Mo-
reira o escrevi. Roque da Costa Barreto, João do
Couto de Andrade, João de Freitas Serrilo. Antônio
Lopes de Ulhoa.

tf.m

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre a descarga da nau Bom Je-

sús de São Domingos que veio da índia
depois da terceira arribada que fez por

tocar no baixio.

I
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Aos onze dias do mês de Julho de 1678 anos
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
uos Paços de Sua Alteza pelo Senhor Mestre de
Campo General Roque da Costa Barreto a cujo
cargo está o Governo deste E^ado foi convocada a
Mesa da Fazenda, à qual assistiram o Provedor-mor
da Fazenda deste Estado o Capitão Antônio Lopes
de Ulhoa e o Juiz dos Feitos da Fazenda o Doutor
João do Couto de Andrade, Desembargador da Re-
lação e o Procurador da Fazenda o Doutor José de
Freitas Serrão, Desembargador outrossim da Re-
lação e sendo em a dita Mesa da Fazenda pelo dito
Senhor Mestre de Campo me foi mandado ler o su
mário de testemunhas e pareceres que deram os ofi-
ciais do mar da nau da índia Bom Jesus de São Do-mmgos do Estado em que a dita nau estava depois
de dar no baixio saindo da barra desta cidade a ter-
ccira vez que saiu para fazer viagem, os quais pa-receres e testemunhas inquiriu o .dito Provedor-mor
da Fazenda em cumprimento de uma portaria do
dito Senhor Mestre de Campo General, de 10 deste
presente mês. e por constar que a dita nau dera nobaixio até 17 pancadas, das quais três foram com ex-
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cesso e bojara „ leme fora suspendendo a cobertae mastros da d.ta nau , Jogo fizera água com a qualestava amda dentro no porto desta cidade e por as•sento e dano que podia resultar no fundo e quilk,
tCaZlt* 

S<!g7 VÍagem era "ec^»° ver-se lhe a quilha como largamente consta do pro-cesso dos pareceres que está em meu poder re-
vistos" d°o-Sd",h0r 

MeSÍ,'C dC Cami)° Gen"'al — -cistos dos ditos metros que todos concordaram
que a nau descarregasse logo visto o perí-o em cm"estava e mcapaz de fazer Wagem sem se"a
Z L T\ 6 ril°-Se U dan» <P» Podia ter e"dor 

ml ^ P 
M<f ° * Canll'° Gellera! «« P«-

om efrào ^ TdaSSe iO«0 de^™g--
o se™ o 3 V P A? 

^ faZCT ° C""; mais c»™<*-ao serviço de Sua Alteza. Esta foi a resolução emese tomou a qual estive presente e assinou oíZ T

-?o estado por Sua Alteza o escrevi. Roque da Co,te Barreto, Antônio Lopes de Ulh™ 7- , .
de AmWl* T ' l r-P h°J; foao (,° CotltOoe Andrade, José de Freitas Serrao.

Resolução que se tomou em Mesa daFazenda sobre o que se havia de obrar efaaer dos mantimentos q„e tornaram a^tecidade da charrua de que é Capitão Ma-nuel Alvares e foram mandados por conte• ™a AIteza e a custa de Sua Real Fa-
dTZ Paa.? " f°rta,eía Li«amento do Riode Sua Alteza e à custa de Sua Real Pa?

, rendida a dita fortaleza pela

Aos 3 dias do mês de Dezembro de 1.680 aanos
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nesta cidade do Salvador Bahia dc Todos os Santos
nos Paços de Sua Alteza, que Deus Guarde, pelo Se-
nhor Mestre dc Campo General Roque da Costa
Barreto a cujo cargo está o Governo deste Estado

foi convocada a Mesa da Fazenda à qual assistiram
o Provedor-mor o Capitão Antônio Lopes de Ulhou
c o Juiz dos Feitos da Fazenda, o Desembargador
Manuel da Costa Palma e o Procurador da Fazenda,
o Desembargador João do Couto de Andrade e sen
do em a dita Mesa da Fazenda pelo dito Senhor
Mestre de Campo General, foi proposto aos dito»
Ministros que havia mandado do porto desta cidade
a charrua São Francisco e Sol Dourado de que é
Capitão Manuel Alvares Péricles com mantimentos
de boca à custa da Fazenda Real de socorro para a
povoação nova e fortaleza do Sacramento do rio du
Prata por lhe ser mandado pedir pelo Governado!
dela Dom Manuel Colo pela necessidade em que se
fichava e que partindo a dita charrua deste porto
fora tomar fala ao Rio de Janeiro para seguir sua
viagem achava nova luta (sic) que a dita fortaleza
estava ocupada pelo Castelhano com o que se tornara
a vol'ar a mesma charrua para esta cidade com os
mantimentos que levava pelo que queria ouvir seus
partxeres e dos ditos ministros sobre a forma com
que se deviam arrecadar os ditos mantimentos par:;
melhor arrecadação da Fazenda Real o que visto e
entendido pelos ditos ministros foram de parecer
que os ditus mantimentos se repartissem pelas pes
soas que nesla cidade os costumam vender ao povu
o que o procedido deles pelos custos que custaram
à Fazenda Real se tornasse a entregar àqueles mes-
mos efeitos donde tinha saído a despesa para fica-
rem inteiradas as consignações deles e porque lhes
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constava que o Senado da Câmara queria tomar a
róTííL,6 T" pe,°S mesmos PreS°s 9^ a mesma Câmara costumava comprar, para dar à infanta-
na desta praça com os ditos pareceres se confor-mava o dito Senhor Mestre de Campo General e as-*m o mandou obrar na maneira seguinte: a farinhaa trezentos e trinta réis o sírio de seis quartéis naforma costumada e ficar a seiscentos e quarenta oalqueire e arroz a nove tostões o alqueire, carne devaca salgada a quatrocentos e oitenta réis a arroba

que da a 15 réis a libra, o toucinho dV São Vicentea mil quatrocentos e cinqüenta a* arroba, e a carne;de porco a mil e seiscentos a arroba, as pipas deaguardente da terra a oito mil réis cada uma, as
pipas de vinagre a nove mil réis cada uma, os barns de azeite doce a doze mil réis, as pipas de ba.teia, pelo que custaram, se o arrematador as não
quiser aceitar, o que sobejou das ditas se dessem de
no do colégio para a conservar para outra ocasiãose o quiser fazer, o sal que torne a por-se no arma-«n. os archotes se dêm ao seneiro para os con™r-var e tomá-los em outra ocasião, os dearcos de pipa ao mestre tanoeiro para os conservar,
para outra ocasião, o tronco que se recolher no ar~mazem, enfim a flâmula e os quatro quintais demurrao as pipas de aguada se tornarão ao mestretanoeiro para os conservar para outra ocasião aoque tudo fico presente de que fiz este termo que

finaram 
o dito Senhor Mestre de Campo General« Ministros acima declarados. João Dias da Cos-ta, Escrivão da Fazenda do Estado por Sua i/U-teza, que Deus Guarde, o escrevi. Se o Boticáriodo colégio não quiser aceitar a botica se entregará
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a outro boticário da cidade para a conservar pai.i
outra ocasião. Sobredilo o escrevi. Roque da Cos'
Barreto, Antônio Lopes de Ulhoa, Manuel da CosU<
Palma, João do Couto de Andrade.
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Termo da resolução que se tomo a
para poderem os oficiais da nau da índia,
São Pedro da Ribeira tirarem as fazendo-
«pie lhes tocarem de suas liberdades.

Aos 10 dias do mês de Julho de 1682 anos
nesla cidade cio Salvador Bahia de Todos o; Santo.;
nos Paços de Sua Alteza onde assiste o Senhor Go-
vernador e Capitão General Antônio de Souza de
Menezes pelo Provedor-mor da Fazenda Real Frau
cisco Lamberto e procurador da Fazenda, o Desem
hargador João do Couto de Andrade foi proposi"
que os oficiais maiores c menores da nau São P
dro da Ribeira que chegou a este porto do Estado
da índia tinham feito petição para que se lhes des-
sem as fazendas que traziam de suas liberdades e
que para se lhes deferir a seus requerimentos era
necessário que constasse por caderno separado eb
Vedoria da Fazenda da índia que fazendas os dito-
oficiais traziam registadas para se lhes darem na
forma das provisões e ordens de Sua Alteza que e-
tão registadas na provedoria-mor deste Estado, e -
pecialmente por uma de 13 de Fevereiro do ano de
1672 e porquanto na dita nau não veiu caderno de-
registo das ditas liberdades para se lhe entregar
neste Estado nem os oficiais da dita nau sendo ir
queridos dão razão alguma dele em razão do qiweles ditos Provedor-mor e Procurador da Fazendatêm dúvida ao despacho das petições dos di*os of;-
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ciais por ser essencial o dito caderno do registo daí
liberdades pata se proceder na forma das ordens
que há sobre este particular e por lhes parecer con •
veniente que aos ditos oficiais se conceda as liber-
dades que lhes tocam para se valerem delas para o
apresto da viagem e os livrar do incômodo e nece?
sidades que se não há se lhes negassem acharam
que se lhes podiam conceder sem embargo da faltado caderno, seguindo em tudo o mais a forma das
ditas provisões e ordens do dito Senhor e que Sua
Senhoria devia resolver este particular como lhe
parecesse ser mais conveniente ao serviço de Sua
Alteza, o que visto resolveu Sua Senhoria que aosoficiais maiores e menores da dita nau se dessem
as suas liberdades querendo usar delas sem em-bargo da falta do dito caderno porquanto nunca ti-vera dúvida a que se desse em razão de ter notícia
que a dita nau ia em clireitura para o Reino e porcausa do lempo vir tomar este porto para o qualnão podiam vir preparados e acautelados com o ditocaderno e poderia ser que os oficiais de Goa tives-sem culpa na dita falta e que esta lhes não podiaprejudicar aos ditos oficiais e assim ordenava seihes dessem as ditas liberdades, esta foi a resolução
que se tomou na qual assinou o Senhor Capitão Ge-rú e mais ministros que assistiram. Francisco Diasdo Amaral Escrivão da Fazenda de Sua Alteza d»Jatado do Brasil o escrevi. João do Couto de An-drade.

Termo da resolução que tomaram o
Provedor-mor e Procurador da Fasfenda
sobre a carta de Sua Alteza de 28 de Se-

;;" lembro de 1682, para se não sentar praçaaos Capitães de passagem.
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Aos 23 dias do mês de Março de 1683 ano*,
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos 09 Santos
na casa da Fazenda, estando em Mesa o Provedor-
mor dela em todo este Estado Francisco Lambem.,
comigo Escrivão de seu cargo ao diante nomeado o
bem assim o Procurador da Fazenda o Doutor Joãu

xio Couto de Andrade que para efeito de dar sen
parecer do que ao diante se dirá, foi mandado eha
mar. Estando ali todos juntos por mim Escrivão da
Fazenda lhes foi dito que Sua Alteza fora servido
ordenar ao dito Provedor-mor em carta de 28 deSetembro do ano passado não assentem praça de Ca
pitão de passagem a pessoa alguma em quem fizesse
o tal provimento o Governador Geral deste Estado
com advertência que se haveria por sua fazenda e se
procederia contra êle com o maior castigo que parecesse justo e que aos Capitães que o tivessem ja
zido se lhes riscassem os assentos, não levassem soldo
de reformação nem se lhes desse documento algum,
em que houvessem de mostrar terem sido Capitães
nem nas fés de ofício lhes fosse incluído o tal nome ao
que querendo dar cumprimento o dito Provedor-mor
ordenara a êle dito Escrivão da Fazenda por des-
pacho de 5 de Fevereiro do dito ano o desse a esla
ordem de Sua Alteza na parte que lhe tocava como
Escrivão da Matrícula, o qual considerando a cláu-
*ula da dita carta de Sua Alteza que diz aos Capitão
que o tiverem já sido se lhes risquem os assentos si.
se devia entender desde o tempo que Sua Alleza foi
servido reservar para si os provimentos das Compa
ninas de Infantaria ainda que mal guardada a tal
wrdem pelos Governadores deste Estado ou se deva
entender depois que Sua Alteza foi servido dar Re-•fimento novo a este Estado quando contudo de Mes-
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tre de Campo General o veiu a Governar: ao queda Costa Bangeto, ou depois desta presente cartade Sua Alteza se publica neste Estado porque con
siderando que sendo Sua Alteza servido mandar quenele se guardassem os dez capítulos dos regimentos
das fronteiras que são o de número quinze até 25,não entrando o vinte e um e mandando o Conde deAtougna por carta de 23 de Agosto de 658 que se
praticasse e guardasse em tudo o que fosse possívele conviesse o regimento das fronteiras todos os Governadores obraram, que só se guardassem os dezCapítulos do Regimento e os mais não por não ficarem
privados em seus governos da jurisdição de proverem as Companhias que pagassem ainda que lhesiosse proibido pelo capítulo 13 do dito regimentodas fronteiras e assim o ficam observando o mais
que lhe sucederam até o tempo dos três Governa-dores e contra o dito Capítulo treze parece que não
*o estava se ng0 aprovac|0 p0r pro.visão de 16 de Outubro do dito ano em que Sua AIteza houve por bem mandar ao Governador e Ca-
pitão Geral deste Estado que então era e ao diantrfosse que em nenhum caso dal{ em diante provesse•argo algum de guerra senão nas pessoas em quemconcorressem os serviços e requisitos que se continfcam nos ditos dez Capítulos do Regimento das f ronteiraa do qual se deixava claramente entender que
guardando os ditos dez capítulos podiam prover Ca
JMtães de Infantaria nas Companhias que vagassemenquanto Sua Alteza não provesse a propriedade«elas. Ao que mais se juntava a cláusula das pa-tentes digo dos Governadores de que poderiam usar«&s preeminências do regimento de seus antecessores, e em especial a do Conde de Óbidos, Rei dês«e
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Estado re,íar; que podia plinar (sic) e prover Gene-
rais, Capitães, depois de rezas, (sic) Oficiais de Fa
zenda como se podia negar que não pudesse prover
um Capitão. Ao que se juntava dar sua AL
teza por incertos todos os regimentos que havia
neste Estado em princípio do novo que a êle
mandou pelo Mestre de Campo General Roque
da Costa Barreto e não era menor a dúvida d.;
haver Sua Alteza anfes de se praticar o nov;j
regimento muitos dos Capitães que o haviam
já sido se tem aprovados e despachados pelo dito
Senhor em maiores preços como de presente havia
sucedido prover Sua Alteza por Real Patente suas de
16 de Outubro de 3.682, em Capitão da Vila do Pv:
nedo a Miguel Barbosa constando da Matrícula deste
Estado que foi nesta praça Alferes oito dias, e três
Capitão, e conforme estes documentos alegados para
êle dito Escrivão da Matrícula dar cumprimento à
ordem de Sua Alteza na forma em que lhe foi mau
dado pelo dito Provedor-mor devia êle dito Prove-
dor-mor, declarar-lhe a sua dúvida para com mais
acerto obedecer à ordem de Sua Alteza e juntamente
declarar seu nome genérico de Capitães se incluíam
os mais postos superiores para as ditas baixas, pof>
Sua Alteza só nomeara Capitães de passagem indí-
vidualmenle e se nestes entravam os que nos forte-
assistiam com esse nome logrando o soldo com pa-
gens e tambores, ainda que não tivessem Companhia
com que entrassem e saíssem de guardas, porquantose assim se entendia até novo regimento estava viv*
lado peio Mestre de Campo Geral Roque da Costa
Barreto pois contra êle havido provido no forte reil
do mar São Marcelo a Pedro Lopes Filgueira com
soldo de Capitão de Infantaria, pagens e tambores,
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bem duvidado o provimento de João Cavaleiro quan-
do só pelo dito Provedor-mor, o que tudo bem con-
siderado pelos ditos Provedor-mor e Procurador da
Fazenda, depois de bem disputadas as dúvidas re-solveram: que à dita carta de ordem de Sua Alteza
se desse cumprimento no tocante aos providos peloProvedor e Capitão Geral Antônio de Souza de Me-
nezes do posto de Capitães para cima e que para os
mais pertencentes aos passados Gerais se fizessem
presentes a Sua Alteza as ditas dúvidas para queo dito Senhor mandasse declarar se a dita carta eordem se entendia desde o tempo do presente Go
vernador e data em que neste Estado se começoua prática, e o novo regimento, ou de que tempo°se
entendia dos passados e seguintes: como também se
Capitães de passagem se entendiam àqueles que nosfortes assistiam com este nome gozando o soldo de
Capitães de Infantaria com pagens e tambores, ainda
que o não fossem de Companhia com que entrassem
e saíssem de guarda, de cuja resolução fiz este termo,
em que todos assinaram. Domingos Dantas de Arau-
jo Escrivão da Fazenda Real do Estado e Matrícula
o^ escrevi. E declarara outrossim que se não dessemfés de ofício aos Capitães que fossem providos pe-tos Governadores e não fossem confirmados por Sua
Alteza desde o ano de 653 até o presente e no quantonão vem resolução do dito Senhor sobredito o es-o-reví. Francisco Lamberto. João do Couto de An-
drade.

Assento que se tomou em Mesa da Fa-
zenda sobre a petição do Capitão Teodoro
Ribeiro de Souza, polvarista, acerca d»
refino da pólvora.
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Aos 10 dias do •mês de Junho de 1683 ano-
.nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santo?
em os paços de Sua Alteza aonde assiste o Senhor
Antônio de Souza de Menezes Governador e Capitão
Geral deste estado estando ali presente o dito Senhor
e o Provedor-mor da Fazenda Real Francisco Lam-
berto e o Doutor Manuel da Costa Palma, Juiz dos
Feitos da Coroa Real, Fazenda e Fisco na Relação
deste e o Doutor Bento de Barros Bezerra Procura-
dor da Fazenda Real este Estado em Mesa de Fa-
zenda os ditos ministros votaram sobre a petição que
fez o Capitão Teodoro Ribeiro de Souza ao Senhor
Governador sobre pedir três cavalos e dois negro?
para a moenda do moinho novo que se fez para o re-
fino da pólvora e em razão da carta de Sua Alteza
de 2 de Dezembro de 682 em que se declara como
se compadece que as oficinas hajam de ser por cont*
da Fazenda de Sua Alteza, sendo esta oficina con-
traio em que manda que ouvido o Tenente General
de Artilharia e Procurador da Fazenda Real o in-
forme ,o dito Provedor-mor com mais larga infor-
mação a qual petição, cópia da carta e mais papéis
e informação do dito Provedor-mor e vista do dilo
Capitão Teodoro Ribeiro em resposta pareceu ao
Procurador da Fazenda Real o seguinte: que para se
fazer experiência do refino da pólvora e despesa
que com ela se há de fazer no entretanto se tomem
oficiais para a dita fábrica e benfeitura que o dito
Capitão disser ser necessário pagando-lhes seus sa-
lários como se assentar com eles e que os cavalos se
comprem por conta da Fazenda Real e pessoa para
tratar e curar deles e do que resultar da experiência
que se fizer se dará conta a Sua Alteza para deter-
minar o que houver por bem e se comece logo a fa-
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zer o refino pela pólvora mais antiga e ruim; pelo
Provedor-mor da Fazenda foi dito que era do mesmo
parecer acima e que fazendo-se experiência na sobre -
dita forma se reconhecera o que for mais útil a Fa-
zenda Real. Pelo Doutor Manuel da Costa Palma
Juiz dos Feitos foi dito se conformava e era do mes -
mo parecer e se conformava com os ditos votos e
logo pelo Senhor Governador foi dito que lhe pa
recia o mesmo por ser assim mais conveniente e útil
à Fazenda Real, de que tudo se fez este assento em
Mesa da Fazenda em que assinou o dito Senhor Go-
vernador e mais Ministros e eu João Antunes Mo-
reira Escrivão da Fazenda Real o escrevi. Manuel da
Costa Pakna. Bento de Barros Bezerra. Francisco
Lamberto.

Aos 10 dias do mês de Outubro de 1684, nesta
cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos nos
paços de S_# Majestade pelo Senhor Marquês àab
Minas Dom Antônio Luiz de Sousa Teles e Menezes,
Governador e Capitão Geral do Estado do Brasil íoi
convocada a Mesa da Fazenda em que assistiram o
Provedor-mor Francisco Lamberto e o Juiz dos Fei-
tos da Coroa e Fazenda o Desembargador Bento de
Barros Bezerra perante mim Escrivão da Fazenda do
Estado ao diante nomeado e sendo todos juntos pelo
dito Provedor-mor, foi proposto em como pelas car-
tas do Capitão-mor Provedor e Escrivão da Fazenda
da Paraíba que o primeiro ponto que continha
sobre que foi mandado ocorreu que com elas che-
gou era pedir-se a Sua Excelência faculdade para
se poderem rematar os dízimos deste ano até três mil
e quinhentos cruzados o que parece ao Capitão-moi
poderão chegar em razão da pouca novidade de
açúcares que se espera por não haver chovido e se

v o
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evitar o dano de se cobrarem pela Fazenda Real em

que s-âo certos os descaminhos.
A margem: íste não teve efeito por se fazer

outro que é o que sc""-.egue a folhas 35.

Assento da Mesa de Fazenda sobre se
rematarem os dízimos da Capitania da
Paraíba.

Vos 10 dias do mês de Outubro de 1684 anos,
nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santo-
nos Paços de Sua Majestade pelo Senhor Marqui
das Minas Dom Antônio Luiz de Souza Teles e Me-
nozes Governador e Capitão Geral do Estado do Bra
gil foi convocada Mesa da Fazenda em que assis-
tiram o Provedor-mor Francisco Lamberto, o Juiz
dos Feitos da Coroa e Fazenda, o Desembargador
Manuel da Costa Palma e o Procurador da Fazenda
Real, o Desembargador Bento de Barros bezerra pe
rante mim Escrivão da Fazenda Real do Estado ao
diante nomeado e sendo todos juntos pelo dito Pro-
vedor-mor foi proposto em como pelas cartas do Ca-

pitão-mor da Capitania da Paraíba Antônio da Silva
Barbosa e do Provedor da Fazenda Salvador Quares
ma Dourado e do Escrivão da Fazenda Cosme de
Barros Murim o que continham sobre o que foi man
dado o correio que com elas chegou era pedir-se a
Sua Excelência faculdade para se poderem arrema-
lar os dízimos deste ano até 3.500 cruzados o que
parece ao Capitão-mor poderão chegar em razão da

pouca novidade de açúcares que se espera por não
haver chovido e se evitar o dano de se cobrarem pela
Fazenda Real em que são certos os descaminhos o
furtos e que para o pagamento da Infantaria que

*
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-ao ciacjüenta soldados em duas companhiiu.se ti-
raram duzentos e quarenta mil réis dos efeitos apli-
tados às fortificações e propina nova para as mu-
i ições pela faculdade de uma carta de Sua Majes-
lade escrita a Manuel Pereira de Lacerda no ano
de 676 para que não chegando o subsídio se pague
ii Infantaria pela Fazenda Real e assim mais pediam
ordem para se suprir ao diante com o dinheiro do
rendimento do sal que é defendido gastar-se sem

rdem expressa de Sua Majestade e para se vender o
açúcar à dinheiro que poderá dar a 800 réis por
arroba e ao Almoxarife o recebe por 960 réis a ar-
roba e para se valerem de trezentos mil réis que na-
Quela Capitania têm por ano os Capitulares da Sé
Olinda tomando por fundamento nao haver Bispo
hà dois anos com a qual proposta e razões que sobre
fiste particulares se deram vendo-se que o ano pas
eado de 1683 se arremataram os dízimos desta Ca-
pitania em 7.020 cruzados e neste ano passasse o
lanço de 3.000 cruzados que é menos de metade do
ano passado, sendo a maior diminuição que pode ha-
ver e pelo que se colhia das cartas dos ditos Capitão-
mor, Provedor da Fazenda e Escrivão dela era ser
mais em utilidade da Fazenda Real arrematarem-se os
«fitos dízimos a quem por eles mais desse assim por-

que o ano prometia poucos frutos como porque cor
rendo pela Fazenda Real haviam de haver muitos
Jescaminhos foi cie parecer o dito Procurador da
Fazenda e o Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda e
o mesmo Provedor-mor que se arrematassem os ditos
dízimos da Capitania da Paraíba a quem por eles
mais desse ao qual parecer se conformou o Senhor
Marquês das Minas e se resolveu em Mesa da Fa-

zenda que se escreveria ao dito Capitão-mor e Pro
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vedor da Fazenda se arrematassem os ditos dízimo.^
na fôrma do Alvará que foi desta Provedoria-moi
a quem maior lanço fizesse eo dito Senhor Marque-
das Minas disse lhes ordenaria fizessem toda a d;
ligência para que se arrematassem os ditos dízimos
pelo maior preço a que pudessem chegar a respeito
do que se arremataram o ano passado, porque de
outra sorte se poderia entender havia na arrema-
'ação conluio e quando se arrematassem pouco mai -
ou menos pelos preços em que andavam os anos pa?
sados mandaria um ministro devassar do procedi
mento com que se houveram na diía arrematação c
que ao que tocava ao pagamento da Infantaria e
ordem que pediam para se suprir ao diante com o
dinheiro do rendimento do sal e para se vender »
açúcar à dinheiro e assim mais espera-se nascerem
dos trezentos mil réis dos Capitulares da Sé de Olin-
da se assentou se lhes escreveria em todos os parti-
sem coisa alguma e guardassem em todos os particulares as ordens de Sua Majestade e o que por seus
Regimentos é ordenado. Esta foi a resolução que se;
tomou em Mesa da Fazenda de que fiz este assento
que assinou o Senhor Marquês das Minas e ministro-
que assistiram. Francisco Dias do Amaral, Escrivão
da Fazenda de Sua Majestade do Estado do Brasil
o escrevi. Marquês das Minas. Manuel da Costa
Palma. Francisco Lamberto.

Assento que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre se arrematar o contrato da
pescaria das baleias.

Aos 20 dias do mês de Abril de 1687 anos, lies-
Ia cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos »og
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Paços de Sua Majestade pelo Senhor Marquês da*
Minas Governador e Capitão Geral deste Estado
do Brasil convocada a Mesa da Fazenda à quai
assistiram o Provedor-mor da Fazenda Francisco
Lamberto e o Desembargador João da Rocha Pita
como Juiz dos Feitos da Fazenda e o Procurador da
mesma Fazenda e Coroa o Desembargador Bento de
Barros Bezerra e sendo todos juntos pelo dito Pro-
vedor-mor foi proposto que andava o contrato da
pescaria das baleias na praça em pregão desde 15
de Março do dito ano para o que se fizeram editais
aos lugares públicos desta praça na forma costumada
até ontem que se cpntaram dezenove do dito mês de
Abril, não houvera lanço algum no dito contrato o
xjüe vendo o dito Ptrovedor mandara notificar
pelo porteiro e guarda-livros da Fazenda Cristóvão
Jordão Maciel as pessoas que costumavam lançar no
dito contrato das baleias e foram contratadores dele
pelos quais fora respondido ao dito guarda-livro*
não queriam coisa alguma do dito contrato e sendo
já noite estando em Mesa êle dito Provedor-mor e
o Procurador da Fazenda comigo Escrivão dela para
receber lanço e arrematar-se o dito Contrato a quero
mais desse na forma do regimento e ordem de Sua
Majestade, aparecera Luiz do Couto e disse lançava
no dito contrato quarenta mil cruzados pagos em seis
anos aos quartéis repartido o dito preço pelos ditos
seis anos, e o que tocar a cada um ano pagaria pelo
preço por que se lhe arrematasse o dito contrato feito
à conta do que se vencesse a cada quartel o qual lance
não aceitou êle dito Provedor-mor com parecer do
dito Procurador da Fazenda por lançar o dito Luiz
elo Couto com esta condição nova e porque era che-
gado o tempo de se arrematar o dito contrato por
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ser muito necessário fazerem-se lanchas novas pata
a armação da dita pescaria representava em Mesa

da Fazenda todo o referido para que se resolvesse
u que parecesse mais conveniente com a qual pro-
posta e razões que sobre este particular se deram
resolveu o Senhor Marquês das Minas conformando
se com o parecer do dito Juiz dos Feitos Procura
,dov da Fazenda e Provedor-mor visto não haver pes
soa que lançasse no dito contrato mais que o dito
Luiz do Couto e sendo notificado o contratador atual
Antônio Pereira Barbosa respondera que lançaria

quarenta e cinco mil cruzados se lhe aceitassem a
mesma condição de pagar o preço por que arrema
tasse o dito contrato por tempo de seis anos se fi-
zesse toda a diligência para que se arrematasse no
maior lanço que houvesse na forma do regimento e
admitindo-se a dita condição oferecida pelos ditos
dois lançadores visto não haver outra pessoa alguma

que queira lançar no dito contrato das baleias sendo
contingente a respeito de se matarem os peixes. Esta
foi a resolução que se tomou nesta Mesa da Fazenda
á qual estive presente e assinou o Senhor Marquês
das Minas Governador e Capitão Geral e mais Mi
nistros acima declarados. Francisco Dias do Ama
ral, Escrivão da Fazenda de Sua Majestade no Es-
lado do Brasil o escrevi. Marquês das Minas. Be-
zérra. Como Juiz dos Feitos. Pita .

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre se arrematar o contrato dos
dízimos reais desta Capitania da Bahia
este ano que começa em o 1.° de Agosto
de 1687 e há de acabar em o último de
Julho do ano que vem d© 1688, sem ha-
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ver-se de abater no preço do dito contrai**
o que importarem os dízimos dos açuca-
res batidos, dado que se julgue que o não
devem como ordena Sua Majestade por
carta de 15 de Março de 1683, registada
no livro 1.° dos registos dos regimentos a
folhas 161.

Aos 11 dias do mês de Junho de 1687 anos,
nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos,
nos Paços de Sua Majestade em presença do Senhor
Matias da Cunha Governador e Capitão Geral deste
Estado do Brasil se juntaram em Mesa da Fazenda,
o Provedor-mor da Fazenda Real, Francisco Lam-
berto o Juiz dos Feitos o Desembargador Pedro de
Unhão Castelo Branco e o Procurador da Fazenda o
Desembargador João da Rocha Pita e sendo em a
dita Mesa da Fazenda pelo dito Provedor-mor foi

proposto em como Sua Majestade lhe ordenara por
carta de 15 de Março do ano de 1683, registada no
livro l.° do registo dos Regimentos a folhas 161
sobre o dano que acrescia à Fazenda Real com as
novas subslatórias que se passaram acerca de não
pagarem dízimos os açúcares batidos enquanto pen
dia decisão da causa na corte entre o contratador
João Rodrigues dos Reis, o Doutor Manuel de Caldas
o outros a cujo exemplo se seguiram todos os mais
que tratassem da fábrica dos ditos açúcares batidos
e dizer o mesmo contratador que se não cobrasse «
dízimo deles impdrtaria a liquidação em dez mil
cruzados por ano para se abater no preço do seu cou-
trato ordenava o dito Senhor que de nenhum modo se
pode praticar haver-se de abater no preço do con-
trato o que importarem os dízimos dos açúcares ba-

te
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tidos dado que se julgue que o não devem porque
os contratadores não contrataram com esta condição
se lhes arrematou mais que os dízimos que por di -

reito ou costume se devessem e assim ainda que se

julgue que dos açúcares batidos se não deve dízimo
é claro estava que não entrou no contrato nem há
obrigação para se lha descontar e lida a dita carta
de Sua Majestade acima referida resolveu o Senhor
Governador e mais Ministros que se desse cumpri-
mento a ela e que se rematasse este presente con
trato na forma que ordenava o dito Senhor sem lia-
ver-se de abater no preço do contrato o que impor
tam os dízimos dos açúcares batidos dado que se

julgue que o não devem. E esta foi a resolução que
se tomou nesta Mesa da Fazenda à qual estive pre-
sente e assinou o Senhor Matias da Cunha Governa
4or e Capitão Geral e mais Ministros acima decla-
rados Francisco Dias do Amaral, Escrivão da Fa-
zenda de Sua Majestade do Estado do Brasil o es-
creví. Matias da Cunha. Francisco Lamberto. João
da Rocha Pita. Pedro de Unhão Castelo Branco.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre se dar ao Tenente de Mes-
tre de Campo Geral Luiz Carneiro Solho
80$000 réis para um cavalo e seus arreios
e 36$000 cada ano para sustento dele na
forma da carta de Sua Majestade, regista
da no livro 2.° a que toca a folhas 74.

/Vos 11 dias do mês de Junho de 1687 anos
nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santo*
nos Paços de Sua Majestade em presença do Senhor
Matias da Cunha, Governador e Capitão Geral deste
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Estado se juntavam em Mesa da Fazenda o Prove-
dor-mor da Fazenda Real Francisco Lamberto, o
juiz dos Feitos, o Desembargador Pedro de Unhão
Castelo Branco e o procurador da Fazenda o Deseiji-
bargador João da Rocha Pita e sendo em a dita Mesa
da Fazenda pelo dito Provedor-mor foi proposto em
como Sua Majestade lhe ordenava por carta de 4 de
-Janeiro deste presente, registada no livro 2.° a que
toca a folhas 74 sobre os cavalos que se deram ao
Tenente de Mestre de Campo Geral e seu Ajudante
era servido que se lhe dêm na forma que se usa no
Reino e que se lhes ponham marca para que se co
checam que são do dito senhor não das pessoas a quem
se dão que mortos ou passando a outros postos se
haviam recolher para os dar a quem suceder nos di-
los lugares, mas que os cinqüenta mil réis que se
«leram a cada um para escravos os tornem a repor
quem os recebeu ou os negros os quais se venderam
para a Fazenda Real porquanto não costuma o dito
senhor nem é necessário dar criados a nenhum ofi-
ciai militar porque os devem pagar dos soldos que
lhes manda dar e que a êle dito Provedor-mor lhe
parecia ser menos despesa da Fazenda Real darem-
se cento e dez mil réis ao Tenente de Mestre de Cam- J
po Geral Luiz Carneiro Solho, como se deram ao seu-antecessor Manuel Freite de Andrade sessenta mil
>éís para um cavalo e arreios e cinqüenta mil réis
para um negro para lhe ir buscar o sustento para
ele do que darem-se ao dito Tenente de Mestre de
Campo Geral oitenta mil réis para um cavalo e seiiã
arreios e trinta e seis mil réis cada ano para o sus-
dento do dito cavalo como se usa em Portugal porsé fazer maior despesa à Fazenda Real, o que visto
pelo dito Senhor Governador e mais Ministros f o -
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ram do mesmo parecer do dito Provedor-mor e re
sorveu o dito Senhor Governador com os ditos Mi
nistros que se desse cumprimento à d^a Carta de Sua
Majestade dando-se oitenta mil réis ao dito Tenetvi •
de mestre de Campo para um cavalo e seus arreios e
trinta e seis mil réis cada ano para seu sustento como
se usa no reino, e que o Provedor-mor deste Estado
digo desse conta a Sua Majestade com o traslada
deste termo e assento de mesa da fazenda para que
o dito Senhor ordenasse o que fosse servido. E esta
foi a resolução que se tomou nesta Mesa da Fazenda
à qual estive presente assinou o Senhor Matias da
Cunha Governador o Capitão Geral e mais ministro
atrás declarados. Francisco Dias do Amaral, Escri
vão da Fazenda de Sua Majestade do Estado do Brà-
sil o escrevi. Matias da Cunha. Francisco Lambe?
lo. João da Rocha Pita. Pedro de Unhão Castelo
Branco.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda por que foi admitido João Ribeifc»
da Costa a lançar nos dízimos Reais des!:'
Capitania da Bahia este ano de 687 pata
688 por se resolver hão se entendia nele

Coroa de Sua Majestade aqui inserta. (sic)

Aos 9 dias do mês de Julho de 1687 anos, nesta
çidade.do Salvador, Bahia de Todo? os Santos mn
Paços de Sua Majestade, mandou o Senhor Matia*
da Cunha, Governador e Capitão Geral deste Estad;
juntar em Mesa da Fazenda a Francisco Lamberto
provedor-mor da Fazenda Real deste dito Estado o
Doutor Pedro de Unbão Castelo Branco, Desembar
gador da Relação dele e Juiz dos feitos da Fazenda
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e Coroa e o Doutor João da Rocha Pila Desemb&r-
#ador da mesma Relação e Procurador da Fazenda
Real e a mim, Escrivão da Fazenda e sendo todos
juntos e presentes mandou o Senhor Governador e
Capitão Geral por mim ler a petição cujo teor de
verbo ad verbum é o seguinte; com os mais papéis
que também mandou. João Ribeiro da Costa contra-
tador atual dos dízimos reais desta capitania da
Bahia e suas anexas que em o ano de 1685 arrema-
tara o dito contrato dos dízimos reais em preço de
cento e dez mil cruzados não entrando nele os dízi
mos das religiões desta cidade na forma das ordens
de Sua Majestade, preço a que nunca chegou o dito
contraio depois que se pôs a arrematação dele com
a dita cláusula e excetuaçáo dos dízimos das reli-
giões para o que deu por seu fiador e principal pa-
gar ao dito contrato a Miguel Pereira da Costa Se-
nhor de Ires engenhos e muitas moradas de casas ho-
roem dos mais abonados e afazendados que 4em esta
praça como é notório e dos mesmos livros da Fazenda
se pode ver e consta ser a melhor fiança que se tem
dado em semelhantes contratos. Assim mais no ano
passado de 1686 rematara êle dito João Ribeiro da
Costa o dito Contrato segunda vêz em preço de no-
venta e sete mil e quinhentos cruzados para o que ofe-
recera por seu fiador e principal pagador ao Capitão
Francisco Ferreira de Vasconcelos e por abonado*:
do dito fiador ao Sargento-mor André Cavalo de
Carvalho e por abonador do dito abonador a Anto-
nio Martins de Azevedo entre os quais há mais de
trezentos mil cruzados de propriedades e bens de raiz
como consta dos traslados juntos das ditas fianças
e depois de assim feita a dita arrematação passado;,seis dias pelo, Senhor Marquês das Minas e Miais-
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tros da Fazenda Real mandarem pôr na praça nova
mente o mesmo contrato contra todo o direito e or
dens de Sua Majestade o tornava êle contratador .'.
arrematar em preço de cento e cinco mil cruzados do
que dando conta o Senhor Provedor-mor a Sua Mi
jestade foi servido ordenar que a primeira arrema-
tação dele João Ribeiro da Costa eslava bem feito
e que em o dito Senhor Provedor-mor reparar o agra
vo que o Capitão João Rodrigues dos Reis dele in
terpôs e de o não admitir a abonar a primeira arre
matagão fizera sua obrigação porque nesse caso se
limitava a regra geral introduzida a favor da fé
pública da? arrematações como tudo mais larga
mente consta do traslado da carta que junto oferece
com o que ficando-lhe arrematado o dito contrato
cm noventa e sete mil e quinhentos cruzados perde
ainda mais de trinta mil cruzados assim a respeho
da exorbitância do preço como pela esterilidade do
ano, ruindade da safra e não se haver moido cana
velha e a pouca nova da que se moeu com muito pou
co rendimento causa tudo da notável perda que re
rebe como é presente a todos de que pretende haver
quite de Sua Majestade e prometendo êsle ano me
lhora da safra com que a pode recuperar fazendo,
como faz, maior lanço que os mais lançadores no
presente contrato com que se aumenta a Fazenda
Real ficando segura com as fianças que oferece
deve vir Senhor Provedor-mor na forma da lei e or
dens de Regimentos de Sua Majestade receber-lhe o
dito seu maior lanço pois do contrário se segue que-brantarem-se as ditas leis e ficar muito prejudicada
i» Fazenda Real quando Sua Majestade manda e par
ticularmente encomenda, que se arrematem suas
tendas a quem por elas mais der ficando segura
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•om fiadores idôneos, seguros e abonados como de
presente fica pelas que oferece e não o obsta o fun-
damento que Vossas Mercês Senhores Ministros da
Fazenda tomam da carta junta de Sua Majestade de
28 de Dezembro de 1686 para por ela o não admi-
tirem a lançar por que vista a dita carta está tão longe
de se entender com êle contratador a ordem dela
que toda foi passada e feita a seu favor e dita sua
arrematação e somente contra o Capitão João Ro-
drigues dos Reis e com êle é que se entendem as
últimas regras da dita ordem sem embargo da ge~iieraliclade de suas palavras, pois estas conforme a
direita sempre se declara e devem entender pelasantecedentes assim nas provisões, decretos, ou ainda
em qualquer contrato ou escritura L se servus plu-
rium so fin ff deleg. surd f. 228 número 30 cum
reqq. farino im prax. crimin. parte 4 cons 30
número 115 e cons. 65 número 110 et magis declaram
te sequentia quam e contra Cephal. Cons. 510 nume-
io 16 (sic) e meios termos sem dúvida alguma deve
Vossa Mercê mandar receber-lhe o seu lanço visto
dar mais pelo contrato e ser em utilidade evidente
da Fazenda Real, tudo na forma do Regimento e
Lei do Reino a qual se não pode derrogar pela dia
carta nem nela se expressa a derrogação em contra-
i'io, pois em outros termos se não pode guardar
nem dar cumprimento à dita carta conforme a orde
nação do reino livro 2 títulos 39, 40, 41, 42, 43
e 44, a qual dispõe que se não entendam derrogadas
as leis expressas se não fizer expressa menção delas
e quando Vossas Mercês Senhores Provedor-mor e
Procurador da Fazenda não queiram entender e guar
dar as leis e regimentos de Sua Majestade como de-
vem tanto em prejuízo de sua Real Fazenda e dos

¦1, : i
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seus contratadores a quem encomenda partículai>
mente lhes dêm lodo o favor e ajuda para que haja
quem aumente as suas rendas e não fiquem

os contratadores e seus fiadores protesta êle
contratador a Vossas Mercês, por toda a diminuição

que houver no dito contrato, perdas da Fazenda
Kcal e dele contrador e mais lucros cessantes e da-
nos emergentes que se lhe seguirem aos ditos seus
fiadores os quais proteste haver de quem direito for
e quando estas razões todas fundadas no regimenii»
e leis de Sua Majestade não bastem para se lhe fazer
justiça requer se dê conta delas ao Senhor Matias
da Cunha Governador e Capitão Geral como presi-
dente da Fazenda Real para mandai o que for set-
vido. Bahia 9 de Julho de 1687. João Ribeiro dn
Cosia.

Lanço de João Ribeiro da Costa.

João Ribeiro da Costa contratador aluai dos di-
zimos reais desta Capitania da Bahia e suas anexas
lança no contrato deste presente ano que começa eiu
o l.° de Agosto de 1687 e há de acabar em o últim*
de Julho de 1688 cento e doze mil cruzados de que
apresenta escrito à dízima na forma do estilo e fite
dor ao contrato como dos escritos juntos consta.
Bahia. 9 de Julho de 1687. João Ribeiro da Costa.

Escrita do fiador a décima.

Abono a João Ribeiro da Costa em todos os
lanços que der no contrato real dos açúcares que
andam na praça para se rematar este ano de 1697
para 1688 e por este me obrigo à dízima Bahia, e«
7 de Julho de 1687. Estevão Gomes de Escobar.
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Escrito da fiança ao contrato.

Abono a João Ribeiro da Costa em todos os lanços
que der no contrato real que anda na praça para se
arrematar este ano de 1687 para 1688 e por esta
me obrigo a lhe assinar fiança ao mesmo contrato.
Bahia, 16 de Junho de 1687. Égas Muniz Barreto.

Carta de Sua Majestade.

Francisco Lamberto. Eu, El-Rei vos envio
muito saudar, vendo o que me escreveste em carta de
27 de Julho deste ano acerca de se haver arrema-
lado a João Ribeiro da Costa o contrato dos dízimos
reais dessa Capitania e suas anexas em noventa e
íete mil e quinhentos cruzados e estando para se
lazer o termo da arrematação lançara mais quinhen

• tos cruzados João Rodrigues dos Reis, o qual por se
lhe não admitir o dito lanço agravara de vós e de-
pois por ordem do Marquês das Minas Governador
Geral deste Estado se tornara a abrir o lanço a que
c dito João Ribeiro da Costa viera com protestos e
João Rodrigues dos Reis lançara cento e um mil
cruzados, na qual quantia ficara arrematado o dito
contrato nesta segunda arrematação e me pareceu
dizer-vos que a primeira arrematação que fizestes a
João Ribeiro da Costa está bem feita e em reparar-
des o agravo que João Rodrigues dos Reis de vos
interpor e de o não admitirdes a alterar a primeiraarrematação fizestes vossa obrigação porque neste
caso se limita a regra geral introduzida a favor da
fé pública das arrematações e que fiqueis advertido
que os contraíadores que não tiverem satisfeito os
preços de seu contrato não podem ser admitidos
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para lançarem em outros, escrita em Lisboa a 28 de
Dezembro de 1686. Rei. 0 Conde de Val-de-Reis,
Presidente. Para o Provedor-mor do Estado do
Brasil. Primeira via. Despacho do Provedor-mor,
Escrivão da Fazenda. Registe esta ordem de Sua
Majestade e a nota do termo da arrematação de
contratos dos dízimos desta Capitania do ano pas
sado e para as arremataçÕes dos contratos futuro-
fique advertido de não tomar lanço nem admitir a
lançar outro contratador algum dos que não tive
rem satisfeito os preços de seus contratos como o
dito Senhor manda. Bahia 6 de Junho de 1687.
Francisco Lamberto.

Propôs o Provedor-mor apresentando a carL,
de Sua Majestade acima referida que em cumpri
mento dela não aceitara o lanço do contratador
atual João Ribeiro da Costa, de cento e doze mi^
cruzados porque não tinha satisfeito os preços de
dois contratos que linha arrematado o ano de 168!"»
e o de 1686 e assim com as mais pessoas que de-
vessem à Fazenda Real e quisessem lançar no dití
contrato havia de executar a mesma ordem e que
era de voto e parecer que os Contratadores que não
tivessem satisfeito os preços deste contrato não pu-
dessem ser admitidos a lançar no presente contrata
nem nos futuros como lhe ordena Sua Majestade
pela dita carta e que nesta conformidade mandando
lançar o Capitão João Rodrigues dos Reis por um
homem de sua casa por nome Miguel da Rocha
Lima como seu Procurador lhe não recebera lanço
nem o admitira a lançar por não ter satisfeito à Fa
zenda Real o que deve dos anos que foi contratador
o que vendo o dito Miguel da Rocha Lima queri*
lançar em seu nome do que fazia presente êle dito
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Provedor-mor de todo o referido na dita Mesa du
Fazenda. E o Senhor Governador e Capitão Geral
ordenou a mim Escrivão da Fazenda lesse os regi
mentos por onde Sua Majestade manda arrematar
as suas rendas e contratos reais os quais vistos e li-
dos e ordenar por eles o dito Senhor se arrematas
sem as suas rendas a quem por elas mais der e no
maior lanço que houver ficando a Fazenda Real se-
gura com boas fianças e abonadas visto outrossim
o requerimento do contratador atual João Ribeiroda Costa se resolveu em Mesa da Fazenda admi-
lisse a lançar o dito João Ribeiro da Costa por serem utilidade da Fazenda Real e não se enten-
der nela a carta de Sua Majestade por ser a seu
favor e somente exclue a João Rodrigues dos Reis
em quem fala e pela mesma razão se não admitissea lançar Miguel da Rocha Lima moço do Capitão
João Rodrigues dos Reis, do qual constava notória-
mente nesta cidade ser falido de bens e vir fugidonesta presente frota do Limoeiro onde estava preso
e se arrematasse o presente contrato dos dízimos
reais a quem por êle mais desse e no maior lanço
que houvesse na forma dos Regimentos de Sua Ma-
jestade. Esta foi a resolução que se tomou nestaMesa da Fazenda à qual es*ive presente e assinou
o Senhor Matias da Cunha, Governador e Capitão
Geral e mais Ministros nela declarados. Francisco
Dias do Amaral, Escrivão da Fazenda de Sua Ma-
jestade do Estado do Brasil o escrevi. Matias daCunha, Pedro de Unhão Castelo Branco. Como Pro-
curador da Fazenda João da Rocha Pita. Francisco .
Lamberto.

I 
' 
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Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre a cobrança dos dízimos da
Capitania de São Vicente.

Aos 20 dias do mês de Outubro de 1687 anos
nos paços de Sua Majestade mandou o Senhor Ma
tias da Cunha, Governador o Capitão Geral deste
Estado convocar à Mesa da Fazenda a Francisco
Lamberto Provedor-mor da Fazenda Real. deste Es-
lado e o Desembargador Jeronimo de Sá da Cunha,
Juiz dos Feitos da Fazenda e ao Desembargador
joao da Rocha Pita, Procurador da Fazenda e a
mim Escrivão da Fazenda e sendo todos juntos em
mesa da Fazenda mandou o Senhor Governador ler
c+ petição e mais papéis registados no livro 2" a que;
loca a folhas 184 e sendo lidos por mim Escrivão
da Fazenda os ditos papéis e examinados se resol-
veu na dita Mesa da Fazenda que se passassem as
ordens necessárias ao Capitão-mor Provedor da
Fazenda e Ouvidor da dita Capitania de São Vi-
cente para que desse ao Contratador Diogo Gon-
çalves Moreira toda ajuda e favor possível para
que tivesse efeito a cobrança dos djzimos da dita
Capitania e que se recomendasse ao Provedor tia
fazenda que enquanto o coniratador não cobrasse
os ditos dízimos dissimulasse com êle na execução
dos quartéis vencidos. Esta foi a resolução que so
tomou nesta Mesa da Fazenda a que estive presente
e assinou o Senhor Governador e Capitão Geral e
mais Ministros acima declarados. Francisco Dias
tio Amaral, Escrivão da Fazenda ele Sua Majestade
do Estado do Brasil o escrevi. Matias da Cunha.
Francisco Lamberto, João da Rocha Pita, Jerônime
de Sá da Cunha.
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Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre as propostas do Provedor
mor da Fazenda Real deste Estado, Fran
cisco Lamberto, incluído neste assento.

Aos 8 dias do mês de Abril de 1688 anos,
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
nos Paços de Sua Majestade pelo Senhor Matias da
Cunha, Governador e Capitão Geral do Estado do
Rrasil foi convocada a Mesa da Fazenda à qual as-
sistiram o Provedor-mor da Fazenda Real do dito
Estado, Francisco Lamberto e o Desembargador
Belchior da Cunha Brochado, Ouvidor Geral do Cí-
vel, como Juiz dos Feitos da Fazenda e o Procura-
dor da mesma Fazenda e Coroa, o Desembargador
João da Rocha Pita e eu Escrivão da Fazenda e
sendo todos presentes na dita Mesa da Fazenda foi
mandado pelo dito Senhor Governador e Capitão
Geral ler a certidão que apresenta com a sua pro-
posta o dito Provedor-mor da Fazenda Real Fran-
risco Lamberto, cia qual o teor é o seguinte. 0 Con-
tador Geral deste Estado Baltazar Fernandes Gago
eom o Escrivão de seu cargo tome a conta de todo
o recebimento do Tesoureiro Geral que foi deste
Estado Antônio de Almeida Pinto assim de tudo o
que sobre êle carrega de todas as consignações e re-
eeitas por lembrança* e resto que devem os contata-
dores assim do tempo que exerceu o dito cargo
como do que deviam dos contratos passados do tem-
po dos Tesoureiros seus antecessores e da despesa
que tiver de todas as consignações e cie tudo pas-•-em certidão ao pé desta por convir assim ao ser-
viço de Sua Majestade e arrecadação de Sua Real
Fazenda e esta diligência farão com a maior brevi-



250

dade que puder ser. Bahia 15 de Janeiro de 1638.
Lamberto. Nós Baltazar Fernandes Cago, Contador
Geral deste Estado e Pantaleão Freire Pato, Escri
vão das Contas, Certificamos que na conta que to-
mamos nesta Contadoria a Antônio de Almeida
Pinto, defunto, Tesoureiro Geral que foi do Estado
achamos nos livros do recebimento de todas as
consignações que sobre êle carrega levando-se-llu
em conta todos os papéis que apresentou seu hei
cleiro e teslamenteiro que alguns se lhe duvidaram
por não estarem de todo correntes ficar devendo o
ciito Tesoureiro Geral à Fazenda de Sua Majestade
todo o seu recebimento o seguinte a saber. Deve do
recebimento do donativo real dois contos setecentos e
doze mil setecentos e setenta e oito réis como consta
do último resumo do encerramento da conta do dito
donativo a folhas 137. Deve mais o dito Tesoureiro
Geral sete contos quinhentos e um mil quatrocentos
e vinte e quatro réis do recebimento que teve da
pescaria das baleias como consta do último resumo
a folhas 95 verso, do livro da dita consignação.
Deve mais o dito Tesoureiro Geral cinco conto-
cento e trinta e oito mil duzentos e setenta e cinco
réis do recebimento do dinheiro do sal como consta
do livro dele a folhas 74 do encerramento da conta.
Deve mais o dito Tesoureiro seiscentos e quarenta e
dois mil novecentos e vinte réis em dinheiro do re-
cebimento dos engenhos de Goropari da Capitania
do Espírito Santo como consta do encerramento da
conta a folhas 31 verso do livro deste recebimento.
Deve mais o dito Tesoureiro cento e trinta e três mil
trezentos e vinte e quatro réis do rendimento de 1
por cento da obra pia, como consta do encerra-
mento da conta a folhas 4 do dito livro desta con-
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signaeão. E tudo o que o dito Tesoureiro Gerai
está devendo a Fazenda de Sua Majestade importa
em 16:128$721 réis como consta do livro do recebi-
mento dos dízimos reais dispender mais do que sobre
êle carrega do seu recebimento trezentos e oitenta e
dois mil e oito réis, como consta do encerramento
da conta a folhas .124 do livro deste recebimento
para satisfazer os mandados de despesa que sobre
êle se passaram e ordenados das folhas do assenta-mento desta Capitania para as quais supriu mais
com cinco contos quinhentos noventa e dois mil cen»
to e cinqüenta e quatro réis que no mesmo livro lhe
foram carregados de novas consignações, que co-
brou fora dos contratos. Consta do livro do rece-
bimento das dízimas da Chancelaria que o dito Te-
soureiro Geral dispendeu mais do que sobre êle car-
rega, dois contos trezentos e dezoito mil oitocentos
e oito réis como consta do encerramento das ditas
consignações, a folhas 57 verso do livro dela. E es-
ias duas partidas acima de trezentos e oitenta e
dois mil e oito réis como a de dois contos trezentose dezoito mil oitocentos e oito réis importam ambas
em dois contos setecentos mil oitocentos e dezesseiscom que supriu a estas consignações que aba^dos
dos dois dezesseis contos cento e vinte e oito mil
setecentos e vinte e um réis que deve das mais com-signações do seu recebimento resta a dever a Fazenda
Real o dito Tesoureiro Geral treze contos quatro-centos e vinte e sete mil novecentos e cinco réis de
que não dá despesa da qual quantia se lhe há delevar em conta ou dar despesa de tudo o que cons-
lar tiver pago por conta da folha do assentamento
secular que acaba em Julho do ano presente de1688 por se não mostrar nesta Contadoria clareza
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do que por conta da dita folha tem pago. E assim
mais consta do dito livro dos dízimos reais que o
dito Tesoureiro Geral dispendeu em Fazenda cin-

quenta e oito mil trezentos e oitenta réis de mais do
que sobre êle carrega que se lhe há de abater no
que deve à Fazenda Real com declaração que nao
entregando os mandados duvidados correntes fica
obrigado o dito Tesoureiro a pagar toda a impor
lância de todos os que não der correntes porquanto
nesta forma se fez despesa deles para o encerra
mento desta conta. E outrossim certificamos que
revendo o livro de lembranças que serve com o dito
Tesoureiro Geral de tudo o que sobre êle carrega
lhe falta por cobrar do Capitão João Rodrigues
dos Reis contratador que foi dos dízimos reais sei.-;
contos setecentos e dois mil seiscentos e dezoito
réis em dinheiro de resto de todos os contratos que
tem até fim de Julho de 1865. E assim mais quatro
contos e quinhentos e cinqüenta e quatro mil e cem
réis de 1 por cento da obra pia dos ditos, contratos
e ambas estas* duas partidas importam em onze con -
tos duzentos e cinqüenta e seis mil setecentos e de-
/.oito réis em dinheiro. E assim mais consta do
mesmo livro de lembranças estar devendo o mesmo
contratador João Rodrigues dos Reis nove contos
oitocentos e setenta e quatro mil novecentos e seis
réis em fazendas de resto dos ditos contratos que
foram carregados por lembrança assim do tempo do
Tesoureiro Geral Francisco da Costa Areve, como
ao dito Tesoureiro Geral Antônio de Almeida Pinto
o tudo o que o dito contratador João Rodrigues dos
Reis deve à Fazenda de Sua Majestade importa em
vinte e um contos cento e trinta e um mil seiscentos
e vinte e quatro réis que o dito Tesoureiro Geral
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deixou de cobrar e declaramos que se fez abatimen-
to ao dito Contratador de trinta e seis contos oito-
centos cinqüenta e sete mil oitocentos e trinta e quatro réis das liquidações que pretende haver dos dí
zimos das Religiões e outrossim mais consta do dito
jivro de lembranças não cobrar o dito Tesourein;Geral do Contratador João Ribeiro da Costa,
9:730$186 em dinheiro que deve de resto do con-
trato que começou em Agosto de 1685 e acabou em!ms de Julho de 1686. E outrossim consta do mes-»io livro não cobrar do mesmo Contratador João Ri-
beiro da CosU, réis 10:892$515 em dinheiro quedeve do resto do contrato que começou em Agostode 1686 e acabou em fim de Julho de 1687 e^am
bas estas duas partidas importam em 20:622$70I
em dinheiro. E assim mais consta do mesmo livro
de lembranças dever o mesmo Contratador João RR
beiro da Costa 3:37.l$910 réis em fazendas do coutrato do ano de 85 para 86 e do de 86 para o de
87 treze contos de réis em fazendas e estas duas
partidas de fazendas' importam em réis
!6Í37Íl9*0' E tltdo ° <™e o dito ContratadorJoão Ribeiro da Costa está devendo à Fazenda de
Sua Majestade importa em réis 36:994$610 de res
to dos ditos dois anos primeiros de seu contrato queo dito Tesoureiro Geral deixou de cobrar. E assim
mais consta deixar de cobrar o dito Tesoureiro
3:026$300 róis de resto dos açúcares do donativo
que se arremataram do dito João Ribeiro da Cosia.
L ussin^mais consta do dito livro de lembrançasdeixar de cobrar de Antônio Pereira Barbosa ,...
8:7601364 réis de resto do contrato que leve da
pescaria das baleias que acabou em Junho de 1687c assim mais o que importa o contrato do ano que

V ::.i
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acaba em Junho próximo que vem da dita pescaria
das Baleias que na forma da sua arrematação im-

porta em 4:206$666. e assim mais consta do mes-
mo livro de lembranças deixar de cobrar réis ....
4:0241620 dc Francisco Mendes Neto que está de-
vendo à Fazenda Real do contrato da pescaria das
baleias e assim mais do dito 136$000 que mais
deve à Fazenda Real. E assim mais consta deixar de
cobrar de Domingos Ferreira nove mil réis e dc An-
lônio Neto, o Moço, 203$850 e de Paio de Araújo
17$218 e de Maria de Araújo viúva de Bento de
Beca, Ferreiro 22$220 e de Lourenço de Brito de
Figueiredo 41$587. E assim mais deixou de cobrar
dos religiosos de Nossa Senhora do Carmo a dízi-
ma da sentença que contra eles alcançou Domingos
Ferreira, do dízimo do gado vacum e cavalar e as
sim mais deixou de cobrar e dar conta do que reu-
deram as lojas das casas de palácio da rua direita.
E assim mais há de dar conta do que cobrou dos
aluguéis das casas que foram do sargento-mor Hen-
rique de Guiseuro que se tomaram por próprios
para a Fazenda de Sua Majestade como fiador que
era do Tesoureiro Geral que foi deste Estado Frau-
cisco Alvares Silva. E assim mais há de dar conta
do aluguel de uma loja das casas que foram do
Desembargador Agostinho de Azevedo Monteiro que
se tomaram por próprios pelo que deve à Fazenda
Real seu genro Bernardo Aires. E assim mais há
de dar conta o dito Tesoureiro Geral de todo o or-
nato de palácio casa da Fazenda que conta do mes-
mo livro de lembranças folhas 4, 9, 10, 11 e 17.

Senhor, é o que consta dos ditos livros da re-
ceita viva do Donativo Real da Pescaria das Baleias
e de sal e dos Engenhos de Goropari e do da obra
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pia e dos dízimos reais e das dízimas da Chancela-
na e dos de lembranças donde passamos a presenteaos quais nos reportamos em tudo e por tudo eracumprimento da ordem do Provedor-mor da Fazencia Real deste Estado, Francisco Lamberto, feita pormim, Pantaleão Freite do Porto, Escrivão das Car-tas e por ambos assinada na Bahia aos seis dias domes de Abril de 1688 anos. Baltazar FernandesGago. Pantaleão Freite Porto.

Proposta do Provedor-mor Francisco Lamberto.

Senhor. Para se poder proceder no serviço deSua Majestade à arrecadação e segurança de Sua
Real Fazenda com o acerto que convém me pareceunecessário representar a Vossa Senhoria os partieulares que aponto para que ouvidos os Ministros
que o dito Senhor para ela nomeia e se acham prementes vistas e consideradas com o estado do temposuas reais ordens se possa tomar a resolução maisconveniente.

Faleceu o Tesoureiro Geral que foi deste Es-fado Antônio de Almeida Pinto em 30 de Dezem-
bro próximo passado e se lhe fez logo seqüestro dosnensque lhe foram achados e se entregaram a de-positano e mandado ao Contador Geral tomasse
logo sua conta a qual agora acabou de acertar e se
^cha 

deve à Fazenda Real o que consta da certidãodo mesmo Contador Geral e Escrivão cie seu car*<>
4ue ofereço e também o que deixou de cobrar doscontratadores a quem tomou fianças à sua satisfa-
Ção pela faculdade que Sua Majestade para isto
concede 

aos Tesoureiros e mais oficiais que reco-hem e devem cobrar suas reais rendas, o que sobro

.
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estes dois particulares proponho é em primeiro In-

gar se logo devem ser arrematados os bens do se-

queslro e executados seus fiadores ou se será razão
se conceda algum tempo de espera a seus teslamen
teiros, genro e herdeiro para que melhor possam co-
brar o que se ficou devendo ao dilo Tesoureiro Ge-
ral e pagar o que deve à Fazenda Real.

Resolveu-se que se cobre logo sem demora nem
dilação alguma visto ser dinheiro que havia de es-
lar metido no cofre e em ser e em dinheiro há d;
pagar o que dever à Fazenda Real o dito Tesoureira
Geral Antônio de Almeida Pinto.

Propôs o Provedor-mor em segundo lugar, se
os requerimentos sobre as execuções das grossa-
quantias que consta da mesma certidão deixou de
cobrar o dito Tesoureiro Geral dos contratadores a

quem tomou suas fianças e lhe foram carregados o?

preços de seus contratos em seus livros de receita
para os cobrar dos ditos contratadores tomo era
obrigado, devem correr pelo dito seu herdeiro e tes-
tamenteiro até realmente ser paga a Fazenda Real

para o que se deve o regimento da Fazenda nos Ca
pítulos 81, 171 e 185. Provisão registada no livro
2.* dos registos delas a folhas 14 e Carta no livro 7/
em que se regista a folhas 337 verso.

Resolveu-se que o herdeiro mostrasse os requt
rimentos que fez o dito Tesoureiro Geral ao Prove
dor-mo.r para constar se foi omissão sua o deixai
de cobrar, dando à execução os mandados e despa-
ehos e que requeira o herdeiro havendo vista de t<>-
dos os seus requerimentos o Procurador da Fazenda
Real e o não fazendo se execute na forma do Capi-
tulo 81 do Regimento da Fazenda.

Propôs o Provedor-mor em 3 ° lugar que pelos
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Capítulos 166 e 167 do mesmo Regimento se dá a
forma em que se devem tomar as fianças e assim
saiu por acórdão da Relação deste Estado se obser-
vasse em um agravo que o Almoxarife da fortaleza
do Morro Manuel Freire interpôs agora de próximo
do juiz ordinário Manuel Pereira de Góes por lhe
não querer mandar passar instrumento na forma
disposta pelos Capítulos citados. 0 que até agora
se praticou foi tomarem-se as fianças aos Tesou-
reiros e Almoxarifes na forma que poder-se-há ver
dos termos delas com algumas hipotecas que se não
podia saber o valor e menos se estavam obrigadas
ou livres e daqui procederem consideráveis perdasà Fazenda Real como a teve na fiança do Tesoureiro
Geral. Francisco Alvares Silva por não terem bens
os fiadores para pagamento de mais de 430 mil cru-
zados que ficou devendo do dinheiro de seu recebi-
mento em um ano e três meses que só serviu o dito
ofício além do que deixou de cobrar dos contrata-
dores a quem também tomou fianças. E porquenesta forma se não acharam com facilidade fiado-
res nem o Tesoureiro Geral que de presente está
provido diz os tem senão para a décima parte de seurecebimento com o que a Fazenda Real se não segura
nem a de quem tomar a dita fiança e pode ser causa
de não se achar quem sirva de Tesoureiro Geral,
(sendo tão necessário) se deve resolver o que mais
conveniente for ao serviço do dito Senhor e segu-'anca de Sua Real Fazenda.

Resolveu-se que se guarde o Capítulo 195 do
Regimento da Fazenda tomando-se as fianças ao?
Tesoureiros Gerais na forma que nela se contém as
quais serão os homens mais abonadas conforme a
comum estimação pelos bens do Brasil não poderem <• ¦ ''4



258

ler outra recenseando-se-lhe todos os anos as coutas
e estando o dinheiro de seu recebimento no cofre
com as três chaves c que as fianças dos Tesoureiros
Gerais c Almoxarifes pertençam aos Provedores-
mores da Fazenda Real tomá-las conforme a direito
e escrever os termos delas .aos Escrivães da Fa-
zenda.

Propôs o Provedor-mor que as quantias que o
dito Tesoureiro Geral dispendeu dos efeitos do do-
nativo, baleias, sal, engenhos de Garopari e da obra
pia parece se devem mandar logo restituir a estes
efeitos cuja despesa é proibida e que do rendimento
dos dízimos* a que tocavam as despesas se faça esta
restituição e também a de 5:592$154 réis de várias
consignações que cobrou fora dos contratos e lhe lo-
iam carregados no livro dos dízimos como se vê, da
mesma certidão.

Resolveu-se que se resütua.

Propôs o Provedor-mor que o contratador que
foi dos dízimos João Rodrigues dos Reis está de-
vendo à Fazenda Real o que da mesma Certidão
consta além da propina de Sua Mejestade para as
munições e a dos ministros do Conselho Ultrama-
rino sobre trinta e seis contos oitocentos e cinqüenta
e sete mil oitocentos e trinta e quatro réis que pre-
tende abater pelos dízimos das três religiões desta
cidade que não cobrou e da fiança do dito Tesou-
reiro Geral Francisco Alvares da Silva e sendo dc
tanta consideração este negócio não tem Juiz o Pro-
vedor Comissário depois que faleceu o Doutor José
da Guarda nem de quasi dois anos a esta parte que
conseguiu o intento de eu lhe ser julgado de sus-

^\
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peito se lhe tem feito execução alguma que só a este
fim o pretendeu e conseguiu como a experiência tem
mostrado sendo infalível que quanto mais se dila-
tam as execuções tanto se impossibilita o efeito
delas.

Nomeou o Senhor Governador e Capitão Geral
deste Estado ao Desembargador Belchior ela Cunha
Brochado para Juiz destas Causas de João Rodri-
gues dos R,eis.

t
Propôs o Provedor-mor que o contratador João

Ribeiro da Costa deve dos primeiros anos do con-
trato dos dízimos reais trinta e seis contos noveceti-
tos e noventa e quatro mil seiscentos e dez réis e as
propinas das munições e Ministros como consta da
mesma certidão e dois contos e quinhentos mil réis
de restos de duzentas caixas de açúcar do donativo
que arrematou perto de quatro anos com obrigação
de pagar tudo no primeiro ano.

Resolveu-se que já se tem dado forma a esta
proposta acima ha resposta do herdeiro e testameii-
teiro do Tesoureiro Geral Anteínio de Almeida
Pinto.

Propôs o Provedor-mor que do donativo se
está devendo mais considerável quantia de que
sempre fez lembrança aos Senhores Governadores
c Capitães Gerais como pelo Regimento lhe é orde-
nado para mandarem lançar e cobrar e porque é
tempo de se fazer esta cobrança e tem notícia se não
lançaram os dois anos próximos passados que m-
portam em oitenta e cinco mil trezentos e trin*a e
três cruzados além do que se tem deixado de cobrar e
lançar em outros anos mais antigos o fazia tamèém"presente a Vossa Senhoria pela dita obrigação quetinha.
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Respondeu o Senhor Governador e Capitãc
Geral do Estado que no ano que lhe locava ao seu
governo estava lançado o donativo e" juntamente o
que se havia de pagar para o Cais de Viana qi;
havia anos estava cá a ordem e se não tinha feito
a êle fez por ordem que tem de Sua Majestade para
isso.

E nesta forma sobredita se ajuntaram os pare-
ceres e resoluções das referidas propostas pelo Se-
nhor Governador e Capitão Geral deste Estado, Ma-
lias da Cunha, Provedor-mor da Fazenda, Juiz dos
Feitos da Fazenda e Procurador dela. E esta foi a
resolução que se tomou nesta Mesa da Fazenda a
que estive presente e assinou o Senhor Governado;,
o mais Ministros, nela declarados. Francisco Dias
do Amaral, Escrivão da Fazenda de Sua Majestade
do Estado do Brasil o escrevi. Belchior da Cunha.
Brochado. Matias da Cunha. Francisco Lamberto.
João da Rocha Pita.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre se assentar nesta cidade fá-
brica do círculo e marcas da moeda que
trouxe o oficial Antônio Nunes como man
da Sua Majestade pela ordem e regimen1 .••-
registados no livro Io dos Regimentos a
folhas 172.

Aos 23 dias do mês de Maio de 1688 anos nesU
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos nos Pa-
ços de Sua Majestade pelo Senhor Matias da Cunha
Governador e Capitão Geral do Estado do Brasil foi
convocada a mesa da fazenda, à qual assistiram o
vedor-mor dela, o Desembargador Jerônimo de Sá

*
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,e Cunha e Procurador da mesma Fazenda e Coroa o
Desembargador João da Rocha Pita comigo escrivão
da fazenda e sendo todos presentes na dita mesa da
fazenda foi mandado pelo dito Senhor Governador e
Capitão Geral ler a ordem e regimento de Sua Ma-
jestade sobre se assentar neste cidade a fábrica do
circulo e marcas da moeda que trouxe o oficial An-
íônio Nunes que está registada no primeiro livro dos
Regimentos a folhas cento e setenta e duas o que tudo
*endo lido e visto pelo Senhor Governador e mais
Ministros, as ditas ordens de Sua Majestade e mais
requerimentos de palavra que fizeram o cabo da fro-
ta, capitães e mestres dos navios e mercadores da
praça e examinado ultimamente o Mestre Antônio
Nunes em a dita Mesa da Fazenda para se averiguar
se em dois meses que podia dilatar-se a frota neste
porto se atrevia a circular tanta moeda quanta bas-
lasse para seu aviamento e achando-se por sua con-
(issão que o não sabia nem podia saber por ser a
moeda desta praça menos regular que a de Lisboa.
Requereu o Procurador da Fazenda o Desembarga-
dor João da Rocha Pita que suspendesse o recolher
da moeda enquanto se aprestasse a frota porque sem
ela era impossível aviar-se e se seguia muito grande
prejuízo à Fazenda de Sua Majestade e aos morado-
prejuízo a Fazenda de Sua Majestade e aos morado-
res desta cidade em invernar a dita frota o qual dano
era infalível porque suposto que a compra de alguns
efeitos se podia fazer por eserito, a dos mantimentos

e mais miudezas se não podia fazer senão com di-
cheiro. E que o dano que se temia da dita dilação
o cerceio de alguma moeda mais era de mui pouco
momento assim a respeito do acima referido como
por não haver nesta Bahia moeda de consideração e
que em caso que a houvera não se podia evilar este

é.
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perigo porque maior espaço que êsíe se há de assi-
nar de necessidade para se trazer o dinheiro a circular

por distarem muitos moradores desta cidade mais de
cento e cinqüenta léguas dela e que por atalhar final
mente este temor requeria ao Senhor Governador e
Capitão Geral deste Estado que enquanto durar esla
suspensão mande tirar devassa dos .cerceadores da
moeda e que o Ministro que a tirar examine esta
matéria não só judicial mas extra-judicialmente
para maior terror e que por qualquer indício mande
dar busca nas casas dos indiciados porque com esta
diligência se pode de algum modo conseguir o reme-
dio deste mal sem prejudicar a expedição da frota
e visto o dito requerimento do Procurador da Fa-
zenda se conformaram com êle o Senhor Governa-
dor e Capitão Geral Matias da Cunha, o Provedor-
mor Francisco Lamberto e o Juiz dos Feitos da Fa-
zenda e Coroa, o Desembargador Jeronimo de Sá e
Cunha. Esta foi a resolução que se tomou nesta
Mesa da Fazenda sobre a fábrica do circulo e mar-
cas da moeda que trouxe o oficial Antônio Nunes
a que estive presente e assinou o Senhor Governa-
dor e Capitão Geral e mais Ministros nela declara-
dos. Francisco Dias do Amaral, Escrivão da Fa-
zenda de Sua Majestade do Estado do Brasil o es-
crevi. Matias da Cunha. Francisco Lamberto. Je-
ronimo de Sá e Cunha. João da Rocha Pita. ¦

Resolução que se tomou em Mesa da
Faenda sobre as propostas do Provedor-
mor deste Estado Francisco Lamberto
abaixo e adiante declaradas sobre o her-
deiro do Tesoureiro Geral Antônio de Àl-
meida Pinto.
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Aos 18 dias do mês de Junho de 1688 anos nesta
cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos nos
Paços de Sua Majestade pelo Senhor Matias da
Cunha Governador e Capitão Geral deste estado
foi convocada a mesa da Fazenda, à qual assistiram
o Provedor-mor do dito Estado Francisco Lamberto
o Juiz dos Feitos da Fazenda e Coroa, o Desembar-
gador Jerônimo de Sá e Cunha 0 Procurador da
mesma Fazenda e Coroa o Desembargador João da
Rocha Pita e eu Escrivão da Fazenda e sendo todos
presentes em a dita mesa da Fazenda propôs o ditoProvedor-mor que se lhe oferecia representar aodito Senhor Governador e Capitão Geral os parti-culares seguintes. Do serviço de Sua Majestade para
que com acerto se possa melhor determinar o quemais convier que pelos autos que juntos à petiçãodo herdeiro do Tesoureiro Geral que foi deste Esta-do Antônio de Almeida Pinto que oferecia com anotificação que lhe foi feita pela resolução da Mesada Fazenda e resposta do Procurador da Fazenda

que de tudo teve vista constavam as diligências queo dito Tesoureiro Geral fêz esta cobrança e arreca-
dação do que devem os arrematadores a que tomoufianças à sua satisfação na forma do regimento eestilo sempre observado neste Estado para que vista
a dita resposta se determine se o dito herdeiro
deve continuar os requerimentos contra os deve-
dores a que o dito Tesoureiro Geral tomou' fiáíi-
vas a sua satisfação e si os Tesoureiros ge-rais e seus antecessores devem fazer o mesmo ouserem executados em seus próprios bens pelo «uedeixaram de cobrar por falta de sua diligência naforma do Capítulo 185 do Regimento da Fazenda.

Resolveu-se que se conformaram com o reque-
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rimento do Procurador da Fazenda feito nos autos
sobre o herdeiro do Tesoureiro Geral que foi deste
Estado Antônio de Almeida Pinto requerer contra
os devedores da Fazenda Real a quem o dito Tesou-
reiro Geral tomou fianças à sua satisfação e que
o mesmo se observasse com os mais Tesoureiros Ge-
rais seus antecessores.

Propôs o dito Provedor-mor que vendo-se aca-
bado o tempo de três anos por que Sua Majestade
manda possam servir os oficiais de recebimento
sem dar conta ao Almoxarife atual José Cardoso
Pereira que o é dos armazéns e munições desta ei-
dade o fizera logo a saber ao Senhor Governador e
Capitão Geral e pondo-se editais para os pretendem
tes e fazendo-se muitas diligências de fora, parte
se não tem achado quem queira servir o dito ofício
cuja conta se não pode recencear como as dos Te-
soureiros sem despesa e tempo largo por ser de
muitos e diversos materiais e está servindo sem re-
tificar as fianças que tem dado nem o requer fazer.

Resolveu-se que visto de presente estar o ar-
mazém com três chaves que o dito Provedor-mor
tem uma, o Almoxarife outra e o Escrivão do Al-
moxarifado a outra e não haver pessoa alguma que
queira servir de Almoxarife tendo-se feito toda :*
diligência se dê conta a Sua Majestade e se conti-
nue da mesma sorte.

Propôs o dito Provedor-mor que há nos arma-
zéns uma quantidade de barris de salitre e de en-
xofre que ficou do tempo que Antônio Mateus Mo-
reno refinava a pólvora dos armazéns desta praça
com tão grande despesa e pouco efe^o pelo que se
viu, pelo que foi Sua Majestade servido mandar,
que se permutassem dois barris de pólvora fraca

*
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para salvas com outros dois de cada um dos navios
da frota como se faz e nos ditos armazéns não se
íícha pólvora para a dita permuta mais que até o
ano seguinte em razão deste meio e da que se gasta
«as salvas que fazem as fortalezas pelo que parece
conveniente embarcar-se o dito salitre e enxofre
Mesta ocasião da nau da índia e evitar-se com isso
a despesa do aluguel da loja em que está por não
caber no armazém e estarem ocupados dois arma-
zéns com o sal dos contratadores.

Requereu o dito Provedor da Fazenda e Desem-
bargador João da Rocha Pita que se remetesse «
salitre e enxofre para Lisboa nesta frota na nau
da índia São Tiago Maior como apontava o dito
Provedor-mor na sua proposta.

Resolveu-se que se conformavam com o reque-
rimento do Procurador da Fazenda e se remetesse
«j salitre e enxofre para Lisboa na nau dá índia São
Tiago Maior.

Propôs o dito Provedor-mor que para o avia-
mento da dita nau da índia São Tiago Maior não
3aá do donativo o dinheiro que baste senão açúca-
res que se recebem por preço de mil e duzentos réis
o branco e seiscentos réis o mascavado, não havea-
Áo de presente que quem por eles de mais de seis-
centos réis e a setecentos réis no que a Fazenda
Real recebe muito considerável perda, sendo que os
anos passados se mandavam repartir pelos merca-
dores a mil réis e a mil e quarenta réis a arroba do
branco e o mascavado a esse respeito e o Tesoureiro
do Senado da Câmara foi alcançado na conta que
por ordem de Sua Majestade lhe tomou o Desem-
bargador Bento de Barros Bezerra em vinte e dois
mil e tantos cruzados como constava da mesma con-
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ta de que foi Escrivão João Antunes Moreira e ora
pretende pagar em arrobas de açúcar pelo dito pre-
ço contra a forma do regimento do donativo em que
o dito Senhor manda se faça entrega aos Tesou-
reiros Gerais nas mesmas espécies em que se co-
bram e não em outras e os vinte e dois mil cruzados
foram cobrados em dinheiro do povo. E seus açú-
cares que entregar o Tesoureiro do donativo se de-
vem embarcar nas naus de Sua Majestade não obs-
tante a conhecida perda que há de dar no Reino
a redução deles a dinheiro ou o que parecer mais
conveniente a seu Real serviço.

Requereu o dito Procurador da Fazenda o De-
«embargador João da Rocha Pita que se embarcas-
sem os açúcares nas três naus de Sua Majestade
que se acham neste porto Capitania Almirante e a
íiau da índia visto não poderem ter venda pelo es-
tado da terra e ser ordem de Sua Majestade que se
embarquem.

Resolveu-se que se carreguem os ditos açúcares
do donativo nas naus Capitania, Almirante e da fn-
dia conforme o requerimento do dito Procurador
da Fazenda e ordens de Sua Majestade e que para
o gasto desta nau da índia, São Tiago Maior se fará
diligência com a Câmara para que pague o dinheiro
que dever de resto dos vinte e dois mil cruzados em,
que foi alcançado o Tesoureiro do donativo na con-
ta que dele tomou o Desembargador Bento de Bar-
ros Bezerra com que se evitará a repartição dos
açúcares pelos mercadores e a perda que a' Fazenda
Real nisso teria.

E nesta forma sobredita se ajustaram os pare-
ceres e resoluções das referidas propostas pelo Se-
nhor Matias da Cunha Governador e Capitão Geral
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desle Estado Provedor-mor dele Juiz dos Feitos da
Coroa e Procurador da mesma Fazenda e Coroa.
E esta foi a resolução que se tomou nesta Mesa da
Fazenda a que estive presente e assinou o Senhor
Governador e mais ministros nela declarados.
Francisco Dias do Amaral, Escrivão da Fazenda
de Sim Majestade do Brasil o escrevi. Matias da.
Cunha. João da Rocha Pita. Francisco Lamberto.
Jerômmo de Sá e Cunha.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre a arrematação do contrato
dos dízimos reais desta Capitania da Bahia
cio ano que começou em o 1.° de Agosto de
1688 e acaba em o último de Julho de 1689.

Aos três dias do mês de Agosto, de 1688 anos
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os San-
tos nos paços de Sua Majestade mandou o Senhor
Matias da Cunha Governador e Capitão Geral deste
Estado juntar à mesa da Fazenda a Francisco Lam-
berto Provedor-mor da Fazenda Real ao Doutor
Jerônimo de Sá e Cunha Desembargador da Rela-
ção deste dito Estado e Juiz da Coroa e Feitos da
Fazenda Real e ao doutor João da Rocha Pita De-
sembargador da dita Relação e Procurador da Co-
roa e Fazenda Real do mesmo Estado e a mim Es-
crivão da Fazenda do Estado e para melhor in-
formação desta matéria mandou chamar à dita mesa
da Fazenda ao Chanceler que foi desta Relação o
Desembargador João de Sepulveda e Matos e assim
mais algumas pessoas principais desta cidade e de
melhor notícia sobre a arrecadação da Fazenda
Real aos quais foram o Mestre de Campo Antôni©
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Guedes de Brito, o Secretário do Estado Bernardo
Vieira Ravasco, o Coronel Francisco Dias de Ávila
Juiz ordinário desta cidade. João Peixoto Viegas e
o Escrivão da Câmara, o Capitão João do Couto
Carneiro que todos se achavam presentes no dito
Congresso e Mesa e logo pelo dito Provedor-mor du
Fazenda se propôs em a dita Mesa que havia dois
meses que os dízimos reais andavam a pregão assim
juntos como divididos em ramos sem haver quem
quisesse lançar neles mais que sessenta e seis mii
cruzados na forma ordinária por todo o contrate»
junto e que visto a baixeza do lanço pedia se re-
solvesse em Mesa se era lícito que se cobrassem os
ditos dízimos pela Fazenda Real neste caso e so
seria maior conveniência à Fazenda de Sua Majes-
tade o cobrar-se ou arrendar-se no sobredito lanço
de sessenta e seis mil cruzados e logo pelo dito Pro-
curador da Coroa e Fazenda foi requerido que não
convinha no estacio presente a novidade de se co-
brarem pela Fazenda Real os dízimos desta Capi-
tania antes se deviam arrematar pelo dito preço
não havendo quem mais desse por eles pelos funda-
mentos seguintes.

O primeiro porque Sua Majestade tendo dado
forma a esta cobrança por seus regimentos man-
dando que se arrendem os ditos dízimos ou em todo
ou em partes como consta do capítulo 16 cio regi-
mento do Provedor-mor e dos capítulos 10 e 34 do
Regimento novo deste Governo, em nenhum dá per--missão que se cobrem os ditos dízimos por seus
próprios ministros e não se devem alterar as ditas
ordens havendo lançador mo contrato e ainda com
esperança provável de melhora, que neste caso não
há, pelos muitos descaminhos que ameaçam esta co-
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¦ branca assim da parle dos executores como dos
mesmos senhores de engenho que presumem se po-dem satisfazer na Fazenda de Sua Majestade dos
tributos que se lhe lançam juntamente e eles vio-
lentamente pagam.

O segundo porque a Fazenda Real se acha de
presente no mais miserável estado em que se viu
há muitos anos sem ter com que possa satisfazei*
aos filhos da folhas, três quartéis vencidos assim
por -não haver quem compre açúcar a dinheiro salvo
por um vilíssimo preço como por outros acidentes
que são notórios, no qual caso como se pode expor
a cobrar os dízimos por sua conta não tendo com
que satisfazer os quartéis futuros que importam
quasi em cinqüenta mil cruzados sem dinheiro nem

^ esperança de poder a troco dos açúcares alcançá-lo
pois estando a frota presente não acha quem compre
esses poucos que tem.

0 terceiro e último fundamento porque em caso
que se resolva a dita cobrança são muito necessá-
rios novos oficiais para sua perfeita execução os
quais é certo que. não hão de querer servir sem emo-
Jumento e este sem ordem expressa de Sua Majes-
tade se lhes não pode conceder nem menos obrigar
os ministros atuais da Fazenda que além das obri-
gações de seus ofícios se encarreguem desta pesadae de tão incertas conseqüências.

Conta o que não pode obstar a baixa do lanço
que se nos oferece porque se deve advertir que osaçúcares dos dízimos são regularmente baixos e con-forme a lei nova de Sua Majestade estes tais nãoexcedem o valor de setecentos, cinqüenta réis atéoitocentos e cinqüenta réis e a respeito do valor demil cento e sessenta que até agora tiveram os paga-
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mentos tem de perda quasi a terça parte a qual no
lanço de sessenta e seis mil cruzados respeita a

quantia de cem mil conforme o valor antigo além
ele outros perigos maiores que de presente se
temem.

Nem obsta finalmente que com o dito lanço wr
não remedeiam ao todo os filhos da folha porque
falta dez ou doze mil cruzados para o complemento
elos quartéis e farda porque se respondeu que este
dano é mais fácil de se remediar de alguns sobejos

passados elo que expor a uma suspensão geral de
quartéis que sobre a falta que se experimenta
atualmente será quasi insofrível e assim requeiro
que não havendo quem exceda, o sobredito lanço se
remate nele o contrato na forma ordinária.

E ouvidas as razões do Procurador da Fazenda
e os pareceres das pessoas acima declaradas que
foram chamadas a este congresso votou o Senhor
Governador e Capitão Geral que pela baixa do lanço
não era de parecer que se arrematasse nele por não
ser capaz com o dito lanço de se pagarem os filhos
da folha completamente e antevendo que hão de ser
os miseráveis os que haviam de ficar de fora, queria
êle ser o primeiro que se arriscasse a não cobrar o
seu soldo mas que havendo respeito aos regimentos
de Sua Majestade e a nova Provisão que veio se con--
formava como requeria o Procurador da Fazenda, e

pelo dito Provedor-mor da Fazenda foi notado que
se conformava com o que requeria o Procurador da
Fazenda pelas razões acima consideradas e provisões
de Sua Majestade, e pelo Juiz dos Feitos da Fazenda
foi notado que se conformava com o mesmo pelas
ção que se tomou nesta Mesa da Fazenda a que es-
razões referidas e nesta conformidade foi a resolu-
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tive presente e assinou o Senhor Governador c Ca-
»itão Geral e mais Ministros nela declarados. Fran-cisco Dias do Amaral, Escrivão da Fazenda de Sua
Majestade do Estado do Brasil o escrevi. Matias daCunha. Jerônimo de Sá e Cunha. Francisco Lam-berto. Fui presente. Pita.

Registo da Carta de Sua Majestade
sobre o círculo da moeda.

Governador do Estado do Brasil. Eu El-Rei vos
envio muito saudar. Por ser informado que nesse
Estado se introduziu e continua o dano do cerceio damoeda e ser conveniente dar-se-lhe remédio para que*e evite fui servido resolver que toda a moeda desseEstado se circulasse pondo-se-lhe o cordão e umasmarcas tão chegadas a êle que não pudesse mais sercerceada sem que visivelmente ficasse conhecida, pa-ra cujo efeito ordenei ao Conselho de minha Fazendamandasse remeter a esse Estado da Bahia, Perna*»-buco e Rio de Janeiro, engenhos e marcas com osoficiais necessários, aos quais logo se hão de dar ca-sas públicas onde se há de receber toda a moeda de

prata e ouro que se houver de circular e marcar e
para a levarem à dita casa assinareis o prazo qutparecer conveniente, segundo as distâncias das ter-n» e a quantidade de moeda. E porque se ente*-de que nao é necessário circular-se a moeda miú- 

'
da que serve mais para o uso das gentes que paracabedal, a menor moeda da que se há de circular¦«ao as de dez réis, vinténs antigos e daí paraciima e achando-se ao circular e marcar que algufiias moedas são totalmente falsas e fundidas tô-áas de outro metal que não seja prata ou ouro,
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estas se cortarão como se costuma fazer à moeda
falsa e toda a mais moeda, ainda que tenha algu-
ma liga e lhe falte a verdadeira lei que devia de
ter, se circule e marque porque se entende que «
contrário seria de grande perda e embaraço para os
moradores desse estado e acabado o termo que IV
assinado para se levar a moeda à dita casa não cor-
rerá outra que não fôr circulada nem marcada e se
reputará como prata pelo seu valor intrínseco e nãa
como moeda e todas que depois de circuladas e mar-
cadas se acharem cerceadas serão tomadas por per-
didas na mão em que forem achadas sendo metade
fará o denunciador e a outra metade para a minha
Fazenda. E todas as patacas que de peso tiverem
sete oitavas poderão -correr pelo que até agora va-
liam, ainda que não sejam circuladas e marcada*
como também as da fábrica se Segoria porquê esta?
não podem ser cerceadas sem que se conheça a res-
peito da forma do seu cunho e para que a todos ene-
gue a notícia desta minha resolução mandareis pôr
editais públicos em todas as vilas de vossa júris'-
dição e ao Chanceler e mais Ministros dessa Relaçã*
entregareis mui particularmente a execução desta
minha ordem que será registada nos Livros da Re-
lação e na Secretaria do Estado, escrita em Lisboa
aos 17 de Março de 1688. Rei. Para o Governador
do Estado do Brasil.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre as moedas que se haviam de
circular.

Aos 19 dias do mês de Agosto de 1688 an°?
nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos
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nos Paços de Sua Majestade em cumprimento da
Carta do dito Senhor, registada acima, em que man-
da que toda a moeda neste Estado se circule pondo-
se-lhe o cordão e umas marcas tão chegadas a êle
que não possa mais ser cerceada sem que visível-
mente fique conhecida, mandou chamar o .Senhor
Matias da Cunha Governador e Capitão Geral dêstè
Estado e convocou para melhor informação desta
matéria aos Ministros da Relação e Fazenda Real
deste dito Estado, o Chanceler, o Desembargador
Manuel Carneiro de Sá, o Provedor-mor da Fazenda
Real Francisco Lamberto, o Desembargador Jerô-
nimo de Sá e Cunha Juiz dos Feitos e Coroa na Fa-
zenda Real, o Desembargador João cia Rocha Pita
Procurador da mesma Fazenda, o Desembargador
Antônio Rodrigues Banha Ouvidor Geral do Crime,
o Desembargador Pedro de Unhão Castelo Branco,
Provedor dos defuntos e ausentes e o Desembarga-
dor Belchior da Cunha Brochado Provedor da Alfân-
dega, e sendo todos presentes lendo-se a dita carta
atrás e vendo-se o que por ela ordena Sua Majestade
foi dito pelo Senhor Governador e Capitão Geral que
na forma da dita carta a menor moeda que se havia
de circular eram as de seis vintes, antigas, que são
hoje as moedas que correm neste Estado de duzentos
réis e daí para cima guardando-se em tudo o mais,
o que Sua Majestade ordena. E pelos ditos Ministros
uniformemente se conformarem com o dito Senhor
Governador e Capitão Geral ao que tudo estive pre-sente me ordenou o dito Senhor Governador fizesse
este assento para a todo o tempo constar que assinou
e mais os Ministros atrás e acima declarados. Fran-
cisco Dias do Amaral, Escrivão da Fazenda de Sua
Majestade do Estado do Brasil o escrevi. Matias da
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Cunha. Manuel Carneiro de Sá. Francisco Lara-
berto. Jerônimo de Sá e Cunha. João da Rocha Pita.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre o que se há de dar de jor
nal nos dias que trabalharem, somente
aos oficiais que assistem na Casa da
Moeda.

Aos 23 dias do mês de Setembro de 1688 nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos, nos
Paços de Sua Majestade pelo Senhor Matias da
Cunha Governador e Capitão Geral deste Estado
foi convocada a Mesa da Fazenda à qual assistiram
o Provedor-mor do dito Estado Francisco Lamberto,
o Juiz da Coroa e Feitos da Fazenda Real, o.Desem-
bargador Jerônimo de Sá e Cunha e o Procurador
da mesma Real Fazenda o Desembargador João da
Hocha Pita e sendo em dita Mesa da Fazenda pelo
dito Senhor Governador foi proposto que desde l->
deste mês estavam os oficiais que assistiam na Casa
da Moeda na forma das ordens de Sua Majestade
que foram lidas, trabalhando e lhe tinham fe)rto
presente que queriam saber o que se lhes havia de
pagar cada dia para seu sustento, porquanto se lhes
não pagassem não podiam assistir na dita ocupação
e disse ao Procurador da Fazenda dissesse por parte
dela o que lhe parecesse conveniente sobre este par-
ticular. E pelo dito Procurador da Fazenda o De-
sembargador João da Rocha Pita foi dito que não
tinha dúvida a que se pagasse aos oficiais que tra-
balhavam na marca e círculo da moeda na forma da
ordem de Sua Majestade e que da mesma sorte lhe
parecia deviam de ser pagos o Escrivão e Tesou-
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reiro Juiz do peso-fiel e contadores do dinheiro e
porque tomando-se informação do que se costuma
pagar aos oficiais joroaleiros se achou era o cruzado
por dia lhe parecia que pelo mesmo preço deviam
ser pagos assim os oficiais que trabalhavam no labor
da moeda como todos os mais que assistiam na dita
casa, exceto o contínuo á quem lhe parecia se des-
sem doze vinténs por dia, pagando-se-lhes de jornal
«s dias que trabalharem e assistirem somente.

O juiz dos Feitos da Fazenda, o Desembarga-
dor Jerônimo de Sá e Cunha notou que a ordem de
Sua Majestade lhe parecia se entendia, somente se
pagasse aos oficiais de trabalho que circulassem as
moedas.

E o Provedor-mór da Fazenda Real Francisco
Lamberto foi do mesmo parecer que o Procurador
da Fazenda, e nessa forma notou.

Resolveu o Senhor Matias da Cunha Governa-
dor e Capitão Geral que se conformava com os pa-reteres e votos do Provedor-mor da Fazenda Real
e do Procurador da mesma Real Fazenda.

Esta foi a resolução que se tomou nesta Mesa
<Ja Fazenda, à qual estive presente e assinou o Se-
nhor Governador é Capitão Geral e mais Ministros
acima declarados. Francisco Dias do Amaral Es-
erisão da Fazenda de Sua Majestade do Estado do
Brasil o escrevi. Matias da Cunha. Francisco Lam-
berto. Jerônimo de Sá e Cunha. João da Rocha
Pita.

*
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Resolução que se tomou em Mesa d»
Fazenda sobre a guerra dos bárbaros Jau-
duíns e outras nações confederadas que
com diversas mortes, roubos e insolências-
têm reduzido a Capitania do Rio Grande
ao perigo de seus moradores a desampa-
rarem.

Aos 6 dias do mês de Outubro de 1688 anos
nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos
nos Paços de Sua Majestade pelo Senhor Matias du
Cunha Governador e Capitão Geral deste Estado
foi convocado à Mesa fia Fazenda o Provedor-mor
do dito Estado Francisco Lamberto, o Juiz dos Fei-
tos da Fazenda e Coroa o Desembargador Jerônimo
de Sá e Cunha, e o Procurador da Fazenda o De-
sembargador .João da Rocha Pita para se resolver
o que fosse necessário e serviço de Sua Majestade
sobre a guerra dos bárbaros Janduins e outras na-
ções confederadas que com diversas mortes e rou-
bos e insolências tinham reduzido a Capitania do
Rio Grande ao perigo de seus moradores a desam-
pararem sem lho impedirem os consideráveis socor-
ros com que o dito Senhor Governador e Capitão
Geral lhes mandou acudir de Pernambuco e das mais
Capitanias do Norte ao terror do inumerável pode*
dos bárbaros como consta das cartas que o dito Si-
nhor Governador e Capitão Geral mandou ler na
dita Mesa da Fazenda do Capitão-mor Domingo-
Jorge Velho de 2 de Agosto deste dito ano e de Ma-
iiuel de Abreu Soares de 27 de Julho e do Provedor
da Fazenda Real da Capitania de Pernambuco João
do Rego Barros e do Provedor da Fazenda do Rio
Grande Lázaro de Freitas de Bulhões, registadas rw

fc'
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livro Io a que toca de folhas 94 verso até folhas 98
e sendo lidas as ditas cartas e consideradas as ra-
zões do dito Capitão-mor Domingos Jorge Velho a
ter penetrado só com a sua gente o interior da Cam-
panha, queimado as primeiras aldeias, degolado toda
a nação que nelas estava e passando a investir as ou
trás que unidas o esperavam pelejou com elas qua-
tro dias e quatro noites sempre a fogo vivo por tra-
zerem muitas armas desta qualidade além dos sem
número de arcos e setas fazendo neles o dito Capi-
tão-mor tanto estrago que os obrigou a retirar e êle
os não seguiu por falta de pólvora e bala mandando-
as buscar a Pernambuco e pedir ao dito Senhor Go-
vernador e Capitão Geral o socorresse para conti-
nuar a guerra até de todo acabar e extinguir os
bárbaros.

Resolveu-se ajustando-se ao Capítulo 40 do Re
gimento novo deste Governo que estando em ato de
guerra o Capitão-mor Domingos Jorge Velho forme
de sua gente e de toda a mais que se lhe agregar um
regimento com quatro companhias e um sargento-mor
pago, enquanto a dita guerra durar, e Sua Majestade
o houver assim por bem para o que se mandarão seis
patentes passadas por este governo ao dito Capitão-
mor e que se dêm da Fazenda Real duzentos cruzados
dos efeitos dos dízimos reais de ajuda de custo ao
Capitão-mor Manuel de Abreu Soares e a seu dois fi

lhos que o acompanham cinqüenta cruzados de ajuda
de custo a cada um, por estarem na Campanha com
seus escravos onde têm feito a razal e fugindo-lhe a
maior parte da gente que estava em sua companhia
se deixou ficar assitiado de novo o dito Manuel de
Abreu Soares com os ditos, seus dois filhos, seis te-
guas da primeira instância em o meio da Ribeira ten-
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do-a- toda franqueada e afugentado o inimigo e que
se passem as ordens necessárias pela Fazenda Real
ao Provedor da Capitania de Pernambuco João do
Rego Barros para que do rendimento cios dizimem
reais e mais consignações aplicadas à infantaria na
forma dos Capítulos 31 e 32 do mesmo Regimento
deste Governo faça assentar e pagar aos providos
pelas ditas seis patentes, na forma nelas declarado e
da maneira que se usa e pratica no presídio da dita
Capitania de Pernambuco e que se ordene ao Prove-
dor da Fazenda da Capitania de Itamaracá remeta ao
dito Provedor da Fazenda João do Rego Barros todo
o dinheiro que para os soldos dás ditas patentes foi'
necessário pertencentes dos efeitos dos dízimos reais

Esta foi a resolução que se tomou nesta Mesa da
Fazenda à qual estive presente e assinou o Senhor
Governador e Capitão Geral Provedor-mor da Fazen
da Real Juiz dos Feitos da Fazenda e Coroa e o Pro-
curador da mesma Fazenda. Francisco Dias do Ama-
ral, Escrivão da Fazenda de Sua Majestade do Es-
tado do Brasil o*escrevi. Matias da Cunha. Fran-
cisco Lamberto. Jeronimo de Sá Cunha. João da
Rocha Pita.

¦
Registo da cópia do assento que se to-

mou na Secretaria do Estado sobre se pa-
gar a farda com dinheiro, socorros de fa-
rinha à infantaria desta praça.

Em os 23 dias do mês de Outubro deste presente
ano de 1688, nesta cidade do Salvador Bahia de To-
dos os Santos e Secretaria do Estado em que o Se-
nhor Matias da Cunha Governador e Capitão Geral
do mesmo Estado ordenou se achassem o Doutor Ma-
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nuel Carneiro de Sá e Chanceler da Relação, o De-
sembargador João da Rocha Pita, Procurador da
Coroa e Fazenda, o Provedor-mor da Fazenda Real
Francisco Lamberto, o Desembargador Jerônime de
Sá e Cunha, os Desembargadores Pedro de Unhão
Castelo Branco e Belchior da Cunha Brochado, os
Mestres de Campo Álvaro de Azevedo e Pedro Go-
mes e os dois Juizes ordinários Sebastião de Araújo
Góes Francisco Dias de Ávila e Capitão João de Cou-
ros Carneiro e que pelo estado último em que se acha
do perigo da vida e motim presente da Infantaria
que com as armas nos mãos estava em campanha
por se lhe estar devendo a fardada, socorro e muitos
meses de farinha e pela desesperação em que se
viam chegaram a este excesso de que lhe dei conta
por ainda lhe não ser presente me ordenou que logo
chamasse em seu nome os ditos Ministros e lhes pro-pusesse em seu nome o aperto presente e as conse-
quências de se não satisfazer a infantaria o risco em
que esta cidade ficava, se chegasse ao anoitecer, porpoderem investir os soldados coníf as casas dos mo-radores e principalmente com a da moeda donde estárecolhido todo o dinheiro da cidade, o que se devia
atalhar por todos os meios possíveis e de qualquerdinheiro que houver pronto na Fazenda Real ainda
que seja proibido pelas ordens de Sua Majestade
para se lhe dar a farda e dos efeitos da Câmara tudoo que importar o socorro e farinha que se estiver de
vendo e que nesta conformidade propusesse em seu
nome aos ditos Ministros e com o parecer de todos seresolvesse e fizesse acento que firmassem todos parase acudir logo sem demora alguma a uma necessidade
tao urgente, de tão notável prejuízo como o que podeaceder a esta república e conferido entre todos os

vi
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ditos Ministros o negócio c sendo tão público o desa-
foro com que desde a meia noite em que se puseram
na campanha até esta hora andam barbaramente di-
zendo que morra o General e o Provedor-mor e deso
bedecendo aos seus Mestres de Campo e Oficiais-
maiores, prometiam mortes e roubos a toda a cidade e
ser muito para temer roubo da Casa da Moeda e a
desesperação jus^fiçada dos soldados que se andavam

queixando de lhe faltarem não tendo outro remédio

para poderem viver e servir a Sua Majestade que o
seu socorro, a sua ração e a sua farda e lhe faltava
com tudo e padeciam miseravelmente c que supostas
estas queixas da Infantaria que até agora reprimiu o
respeito do seu General que perdido este pelo estado
último da vida em que o vem necessária e precisa-
mente se devia acudir logo a pagar a farda em di-
nheiro de qualquer que na Fazenda Real houver e

por o Provedor-mor declarar que não havia mais que
doze até quatorze mil cruzados se pagou aos soldados
rasos a sua farda de oito mil réis em dinheiro com

pletamente o que a cada um tocar e aos oficiais-
maiores teriam a sua do que depois se cobrasse com
a brevidade possível e que o Senado da Câmara man-
de logo tomar toda quanta farinha se achar nos bar-
cos que estiverem no porto e nele forem entrando
até satisfazer a Infantaria o que se lhe está devendo
da sua ração quanto ao socorro que o Senado da Câ
mara manda* com toda a eficácia juntar o dinheiro

para quanto antes for possível se lhe dar o socorro e

porque nisto con vieram uniformemente todos os Mi-
nistros e Mestres em Campo, Provedor-mor e Ob-
ciais da Câmara em nome do dito Senhor Matias da
Cunha se conformou, e assinaram todos este assento
e eu Bernardo Vieira Ravasco Secretário do Estado
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e Guerra do Brasil que o fiz o escrevi. Manuel Car-
neiro de Sá. Pedro Gomes. Álvaro de Asevedo. Bel-
chior da Cunha Brochado. Francisco Lamberto. Se-
bastião de Góes. Francisco Dias de Ávila. Antônio
Rodrigues Banha. Jeronimo de Sá e Cunha. Nico-
lau Mendes de Fui presente, João da Rocha
Pita. Bernardo Vieira Ravasco. Registe-se no livro
da Fazenda a que tocar e se me torne com dois trás-
lados. Bahia, 26 de Outubro de 1688. Lamberto.
Domingos de Almeida o registou em o dito dia e se
tornou com os dois traslados ao dito Provedor-mor,
diz a entrelinha na quarta regra acima toda. Fran-
cisco Dias do Amaral.

Resolução que se tomou em Mesa da
Fazenda sobre o contrato dos dízimos reais
da Capitania do Rio Grande, dízimo do pes-
cado e virem os Almoxarifes das Capita-
nias dar as suas contas a esta Provedoria-
mor. í

Aos cinco dias do mês de novembro de 1688 anos
nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos
nos Paços do Senhor Arcebispo, Governador e Capi-
tão Geral deste Estado, pelo dito Senhor Arcebispo
Governador e Capitão Geral, foi convocada a Mesa
da Fazenda ao Provedor-mor deste dito Estado Fran-
cisco Lamberto ao Juiz dos Feitos e Coroa o Desem-
bargador Jeronimo de Sá e Cunha e ao Procurador
da Fazenda Real o Desembargador João da Rocha
Pita e sendo todos juntos na dita Mesa da Fazenda
foram lidas as cartas do Capitão-mor da Capitania
do Rio Grande, Agostinho César de Andrade, de *5
de Agosto deste presente ano e do Provedor da Fa-

* •
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zenda da mesma Capitania, Lázaro de Freitas de
Bulhões de 16 de Agosto do dito ano, registadas no
livro 1/ a <*ue toca a folhas 98. E se resolveu que
visto não haver maior lanço que de cem mil réi*
como constava da certidão que remeteu o dito Pro-
vedor da Fazenda e não ter proporção com os preços
por que se tinha arrematado os anos antecedente?
os ditos dízimos que se cobrassem na forma que o
dito Provedor aponta na dita sua carta.

E que sobre se darem trezentos e quarenta mil
réis pelo contrato que começa neste presente ano de
1688 e há de acabar no fim de Julho de 1689.

Se resolveu que se passe Alvará de confirmação
para se arrematar o presente contrato a quem pov
êle mais der, na forma do regimento e ordens de Sua
Majestade, e que sobre as propinas se não altere coi-
sa alguma.

E que sobre a carta do Provedor da Fazenda
Lázaro de Freitas de Bulhões de 6 de Setembro deste
ano e outra do Capitão-mor Agostinho César de An
drade de quinze do mesmo mês e ano e certidão do
Escrivão da Fazenda da dita Capitania do Rio Gran-
de Francisco de Oliveira Banhos sobre o dízimo do
pescado que se paga na dita Capitania e o faz pagar
também em Pernambuco o Provedor da Fazenda
João do Rego Barros.

Se resolveu que com os traslados deste requeri-
mento se desse vista ao Provedor de Pernambuco
para com sua resposta se resolver o que for mais
conveniente ao serviço de Sua Majestade.

E que sobrevivem as contas dos Almoxarifes
das Capitanias para se tomarem na contadoria ge-
ral deste Estado ou deixarem de vir na forma do
aviso que faz o dito Capitão-mor Agostinho César
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de Andrade dos mesmos quinze de Setembro.
Se resolveu se mandasse ordem para que arre-

matassem os traslados autênticos das cartas que di-
zem mandara Sua Majestade para de lá se remete-
rem as contas dos Almoxarifes, sem virem a esta
Provedoria-mor, e não as havendo se cumpra a or-
ílem e regimento de Sua Majestade.

Esta foi a resolução que se tomou nesta Mesa
da Fazenda, à qual estive presente sendo conformes
nos votos o Senhor Arcebispo Governador e Capi-
tão Geral Provedor-mor da Fazenda Juiz dos Feitos
e Coroa e Procurador da Fazenda Real, que assina-
ram. Francisco Dias do Amaral Escrivão da Fa-
zenda de Sua Majestade do Estado do Brasil o escre-
vi. Arcebispo Governador. Jerônimo de Sá Cunha.
Francisco Lamberto. João da Rocha Pita.

Assento de Mesa da Fazenda sobre se
cobrarem os dízimos desta Capitania cia
Bahia por conta da Fazenda Real, por não
haver contratador.

Aos 25 dias do mês de Julho de 1689, nesta ei-
dade do Salvador, Bahia de Todos os Santos, nos
Paços do Senhor Arcebispo e Governador Geral dês-
te Estado Dom Frei Manuel da Ressurreição, man-
dou juntar em Mesa da Fazenda ao Provedor-mor
da Fazenda Real do dito Estado, Francisco Lam-
berto e ao Juiz dos Feitos e Coroa, o Desembargador
João da Rocha Pita e a mim Escrivão da Fazenda do
Estado ao diante nomeado e sendo todos presentesna dita Mesa da Fazenda foi proposto pelo Senhor
Arcebispo e Governador que em 21 de Abril deste
presente ano se pusera em praça em pregão o con-

'\,-. -.VI:"to
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trato dos dízimos reais desta Capitania da Bahia e

suas anexas para se haverem de arrendar a quem

pelo dito contrato mais desse na forma do Regimento

e ordens de Sua Majestade e que se tendo feito

todas as diligências possíveis para se arrematar o

dito contrato até hoje que se contam 25 de Julho

não houvera pessoa alguma que fizesse lanço, as-

sistindo todos os dias em Mesa/os ministros da Pa-

zenda Real para esse efeito na Casa da Fazenda,

para o que mandara o dito Senhor Arcebispo Go-

vernador chamar várias pessoas rogando-lhes qui-

sessem lançar no presente contrato oferecendo-lhes

para esse efeito todo o patrocínio que estivesse em.

sua mão e que a mesma diligência fizera o dito Pio-

vedor-mor e visto pelos Ministros que não havia

quem lançasse neste presente contrato que há de

começar cm o 1." de Agosto que vem, e há de acabar

em o último do ano que vem de 1690, resolveram con-

íormemente que de necessidade se deviam cobrar os

dízimos do açúcar, à custa da Fazenda Real, pelos
Ministros dela e mais pessoas deputadas para esse
efeito e que os ramos das miunças, se pusessem logo
à pregão na praça, por constar haver pessoas que

queriam lançar neles.
Esta foi a resolução que se tomou nesta Mesa

da Fazenda a que estive presente sendo conformes
nos votos o Senhor Arcebispo e Governador o Pro-

vedor-mor Juiz dos Feitos e Coroa, Procurador da

Fazenda que todos assinaram. Francisco Dias do

Amaral, Escrivão da Fazenda cie Sua Majestade do

Estado do Brasil o escrevi. Frei Manuel Arcebispo e

Governador. Francisco Mendes Galvão. Francisco
Lamberto. João da Rocha Pita.
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Assento da resolução que se tomou em
Mesa da Fazenda, sobre se cobrarem os dí-
zimos pela Fazenda Real, por não haver
lançador a eles nem quem arrematasse o
contrato.

Aos 19 dias do mês de Setembro de 1689, anos
nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos,
nos Paços do Senhor Arcebispo e Governador Geral
dêstc Estado, Dom Frei Manuel da Ressurreição, foi
convocado à Mesa da Fazenda o Provedor-mor da
Fazenda Real do dito Estado, Francisco Lamberto
ao Juiz dos Feitos e Coroa, o Desembargador Fran-
cisco Mendes Galvão e ao procurador da Fazenda.
Real o Desembargador João da Rocha Pita e a mim
Escrivão da Fazenda do Estado, e sendo todos pre-
sentes na dita Mesa da Fazenda foi proposto pelo
dito Senhor Arcebispo e Governador Geral do Es-
tado, que visto correr a cobrança dos açúcares pela
Fazenda Real por não haver lançador no contrato
dos d | zimos reais, este presente ano que começou
em o 1.° de Agosto de 1689, e há de acabar em o
último de Julho do ano que vem de 1690, e ser o
primeiro ano em que os ditos dízimos se cobravam
na sobredita forma pela qual causa e razão não ti-
nha esta cobrança forma certa que propunha aos
ditos ministros que cada um notasse sobre os meios
que lhes parecesse mais convenientes para se poder
conseguir esta cobrança sem prejuízo da Fazenda
Real e sem escândalo dos moradores e senhores de
engenho e depois de haverem notado se resolveu em
Mesa pelos ditos Ministros, uniformemente que se
remetesse a cada engenho um caderno rubricado por

*
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mim Escrivão da Fazenda no qual se assentem todas

as tiradas do açúcares que se fizerem no dito en-

genho, sendo notificados os senhores de engenho e

seus caixeiros. que todo o açúcar que fizerem escre-

vam precisamente nos ditos cadernos com pena de

que pagarão o tresdobro do açúcar que divertirem e

deixarem de escrever nos cadernos, não só do que
<e encaixar como o açúcar que sair em canas e fôr-

ma. para esta cidade e seu recôncavo, e que nenhu-

ma pessoa embarque dos trapiches desta cidade sem

bilhete dos trapicheiros de que consta que ficam to-

madas em lembranças as ditas caixas nem outrossim.

tragam dos engenhos e trapiches deles a embarcar

nos navios, açúcar de alguma qualidade sem pri-
meiro registarem nos trapiches desta dita cidade

com pena não só de perdimento de açúcar em três

dobros, mas da embarcação queimada e de cinco anos
•de degredo para Angola, ao arrais do dito barco e

que toda a despesa desta cobrança corresse por con-

ta da Fazenda Real, correndo a administração dela

por ordem do Provedor-mor da Fazenda, o qual po-
dera tomar para a dita cobrança a pessoa c pessoas

que lhe parecerem necessárias, a quem se pagara
dos efeitos da mesma Fazenda Real.

Esta foi a resolução que se tomou nesta Mesu

da Fazenda a que estive presente, sendo conforme

nos votos o Senhor Arcebispo e Governador, Prove-

dor-mor, Juiz dos Feitos da Coroa e o Procurador
da Fazenda que todos assinaram. Francisco Dias do

Amaral o escrevi. Frei Manuel Arcebispo e Gover-

nador. Francisco Mendes Galvão. João da Focna

Pita. Francisco Lamberto.
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Assento da resolução que se tomou em
Mesa da Fazenda sobre se dar todo o bom
aviamento a Francisco de Sales, Provedor
da sua nau Oriflamem (sic) que se acha
ancorada nes^ porto.

I':.,,

Aos 7 dias do mês de Julho de 1690 anos, nesta
cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos, nos
Paços do Senhor Arcebispo e Governador Geral dês-
te Estado, Dom Frei Manuel da Ressurreição, man-
dou juntar em Mesa da Fazenda ao Provedor-mor
da Fazenda Real deste dito Estado, Francisco Lam-
berto e ao Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda Real,
dele o Desembargador Belchior da Cunha Brochado e
a.o Procurador da Fazenda Real, dele o Desembarga-
dor João da Rocha Pita e a mim Escrivão da Fazenda
do Estado, e sendo todos presentes na dita Mesa da
Fazenda, foi proposto pelo dito Senhor Arcebispo e
Governador Geral, que, Francisco de Sales Superin-
tendente das tropas de El-Rei da França e Provedor
de Sua nau Oriflamem» que se acha ancorada neste
porto de que é Capitão Miguel de Lastrie se fez pre-
sente a Sua Ilustríssima por uma petição que fosse
servido socorrê-lo com os materiais inclusos no rol
que apresentava para poder fornecer e seguir sua
viagem e para se poder deferir esta petição como
convinha ao serviço de Sua Majestade mandou o dito
Senhor Arcebispo e Governador Geral fazer esta
junta de Mesa da Fazenda na qual depois de lidas
todas as ordens de Sua Majestade que sobre esta
matéria havia, especialmente uma carta sua escrita
ao Governador Alexandre de Souza Freire, de 18 de
Setembro de 1679, e ouvido o Procurador da Fa- 4.

Uli
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*e„dà «e resolveu em Mesa, uniformemente, que*

desse todo o bom acolhimento aos vassalos de El-Ee,

da França como Sua Majestade, encomenda e se tem

executado até o presente e que quanto aos mate-

riais que pede o sobredito na petição para reparo da

„au, suposto que não há ordem de Sua Majestade,

expressa para tirar dos seus armazéns semelhantes

materiais, como se tem costumado neste presidio,

venderem-se aos vassalos deste reino que tem pre
cisa necessidade, tendo-a da mesma sorte o Supb,

cante como alega na sua petição e é notório se lhe

deviam vender pelos seus justos preços havendo-os

e não tendo dinheiro com que poder satisfazer o va-

lor deles como em outra petição declarou o Tesou-

reiro da mesma nau, em tal caso se lhe daria licença

para descarregarem a Fazenda necessária, prece-
dendo as diligências costumadas, a qual embarcaç^

«os navios da frota a entregar na parto e à ordem

dos ministros a que tocar e sobre as tais fazendas

passarão letras do dinheiro que nesta cidade toma-

rem para pagamento dos ditos materiais e das mais

coisas necessárias de que aqui se proverem é gastos

que fizerem porque desta sorte se fica obedecendo

às ordens de Sua Majestade, acudindo à necessidade

presente e segurança da Fazenda do mesmo Senhor e

dos seus vassalos, que nessa forma se devia deferir

a sua petição segundo já em outra de qüe acim» sC

faz menção o dito Tesoureiro Miguel Brum o pediu

para pagamento do sustento da gente da nau e se

lhe concedeu, e esta foi a resolução que se tomou

»esta Mesa da Fazenda a que estive presente, send<->

conformes na dita resolução o Senhor Arcebispo e

Governador Geral Provedor mor Juiz da Coroa e Fa

zenda, Procurador da Fazenda que todos assinaram



¦ 'W ' , ' 1, ' ¦

— 289 —

Francisco Dias do Amaral Escrivão da Fazenda de
Sua Majestade do Estado do Brasil o escrevi. Frei
Manuel Arcebispo e Governador. Francisco Lam-
berto. Belchior da Cunha Brochado. Fui presente.
João da Rocha Pita.

Assento da resolução que se tomou em
Mesa da Fazenda, sobre se dar a farda dos
soldados no Rio de Janeiro.

Aos 3 dias do mês de Setembro de 1691, nesta
cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos, nos
Paços do Senhor Governador c Capitão Geral deste
Estado Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Couti-
nho mandou juntar em Mesa da Fazenda o Provedor-
mor da Fazenda Real deste Estado Francisco Lam-
berto e ao Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda Real
dele o Desembargador Belchior da Cunha Brochado
e o Procurador da Fazenda Real dele o Desembar-
gador João da Rocha Pita e a mim Escrivão da Fa-
zenda do Estado ao diante nomeado, e sendo todos
presentes na dita Mesa da Fazenda, mandou o Se-
nhor Governador e Capitão Geral, ler as cartas que
apresentou em a dita Mesa da Fazenda o Provedor-
mor da Fazenda Real da Capitania do Rio de
Janeiro Domingos Pereira Fortes de 9 de Abril

I e de 18 de Julho deste ano de 1691, com a arre-
matação dos contratos dos dízimos reais da dita Ca-
pitania do triênio que há de começar em o 1." de
Março de 1692 e há de acabar em o último de Fe-
vereiro de 1695, eni que vem arrematados em se-
tenta e dois mil cruzados a Domingos Ferreira com
as mesmas condições dos contratos passados dan-
do-se a farda aos soldados pelos preços da pauta e
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chegando ao dito Rio de Janeiro a ordem de Sua Ma-

jestade de 13 de Novembro de 1690, em que ordena

se pratique nas fardas o mesmo que se faz nesta

cidade da Bahia e Pernambuco, obrigando-se o con-
tratador a dar a farda aos soldados pelo preço que
correrem nas lojas elegendo-se para este efeito por

parte da Fazenda Real dois mercadores e outros dois

pelo contratador, aos quais dará juramento para que
bem e verdadeiramente deponham o preço comum

por que correrem todos os anos nas ditas lojas, não

houve lançador que quisesse lançar no dito contrato

com a nova ordem de Sua Majestade e visto todo o

referido na dita Mesa se resolveu se passasse ordem

para que o Provedor e Contador da Fazenda Real do

Rio de Janeiro tornasse a por o contrato dos dízimos

a pregão fazendo de sua parte todas as diligências

necessárias para que a nova resolução de Sua Ma-

jestade possa ter efeito, e não havendo lançador na

sobredita. forma da dita ordem, faça nova diligência

por ver se pode arrematar o dito contrato por tempo

de um ano somente para dentro nele se dar conta

a Sua Majestade e não havendo quem assim lance

no dito contrate se arremate no meio preço na forma

do lanço de Domingos Ferreira de setenta e dois

mil cruzados como consta do traslado do dito lanço

com as condições nele declaradas e aceitas pelo dito

Provedor e declararam mais que caso que o tiver
lançados na forma da ordem de Sua Majestade quei-
ra lançar dando as fardas aos soldados pelos preços
que valerem nas lojas à dinheiro, não se admita o

dito lanço se fôr tão diminuto que se não possa pa-

gar com êle aos filhos da folha porque neste caso se

presume que não permite o dito Senhor que por me-
lhorar a infantaria fique a igreja e os filhos da folha
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defraudados e a Fazenda de Sua Majestade com ra-
zão tão enormíssima.

E esta foi a resolução que se tomou nesta Me-
sa da Fazenda a que estive presente sendo confor-
mes na dita resolução o Senhor Governador e Capi-
tão Geral do Estado, Provedor-mor, Juiz da Coroa
e Fazenda Procurador da Fazenda que todos assi-
naram. Francisco Dias do Amaral, Escrivão da Fa-
zenda de Sua Majestade do Estado do Brasil o es-
creví. Francisco Lamberto. Belchior da Cunha Bro-
chado. Pita. Antônio Luiz Gonçalves da Câmara
Coutinho.

Assento da Mesa de Fazenda, cia resó-
lução que se tomou sobre o Tesoureiro Ge-
ral desse Estado.

Aos 10 dias do mês de Junho de 1693 anos, nesta
cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos, nos
Paços do Senhor Governador e Capitão Geral deste
Estado Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho
mandou juntar em Mesa da Fazenda ao Provedor-
mor deste Estado Francisco Lamberto e ão Juiz da
Coroa e Feitos da Fazenda Real dele o Desembar-
gador Belchior dá Cunha Brochado e o Procurador
da Fazenda Real o Desembargador João da Rocha
Pita e a mim Escrivão da Fazenda do Estado ao
diante nomeado e sendo todos presentes na dita
Mesa da Fazenda mandou o Senhor Governador e
Capitão Geral chamar ao Coronel Cosme de Barros
Marinho e em presença de todos lhe perguntou se
queria entrar a servir o ofício de Tesoureiro Geral
deste Estado de que Sua Majestade lhe tinha feito
mercê, porquanto era necessário tomar logo posse e
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começar a exercer a dita ocupação por se não poder
dar aviamento à presente frota e fazer-se o serviço

de Sua Majestade sem haver logo Tesoureiro Geral

para a cobrança e arrecadação da Fazenda Real e

pelo dito Cosme de Barros Marinho foi respondido

que querendo entrar logo a servir o dito ofício de

Tesoureiro Geral de que Sua Majestade lhe havia

feito mercê por três anos e fazendo toda a diligência

por fianças as não achava nesta praça e visto a res-

posta do dito Cosme de Barros e a necessidade que

de presente há de Tesoureiro Geral, por estar há oito

meses sem Tesoureiro por haver pessoa alguma que
o quisesse ser e mais ser conveniente admitir ao dito

Cosme de Barros sem fianças idôneas e abonadas ao

seu recebimento na forma do Regimento da Fazen-

da se resolveu na Mesa uniformemente que o dito

Cosme de Barros não entre a servir o dito ofício en-

quanto não der fianças abonadas e que o Senhor Go-

vernador proveja o dito ofício na pessoa que achar

capaz de o executar, sendo abonada e dando as fian-

ças legítimas na forma costumada para se remediar

a falta presente e não estar parado o Serviço de Sua

Majestade e que para esse efeito possa o Senhor

Governador c Capitão Geral obrigar a pessoa que
lhe parecer conveniente para a dita ocupação e esta

foi a resolução que se tomou nesta Mesa da Fazenda
a que estive presente sendo conformes na dita re-

solução o Senhor Governador e Capitão Geral, Pro-
vedor-mor, Juiz dos Feitos da Fazenda, Procurador
da Fazenda que todos assinaram. Francisco Dias cio
Amaral Escrivão da Fazenda de Sua Majestade do

Estado do Brasil o escrevi. Antônio Luiz Gonçalves
da Câmara Coutinho. Francisco Lamberto. Belchior
da Cunha Brochado. João da Rocha Pita.
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Assento que se tomou em Mesa da Fa-
zenda, sobre a licença que pediu Manuel
Barbosa de Amorim, Capitão e Mestre do
navio Nossa Senhora da Boa Nova e Santo
Antônio.

Aos 6 dias do mês de Maio de 1695 anos, nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos, nos
Paços do Senhor Governador e Capitão Geral deste
Estado, Dom João de Alencastro, aí apareceu o Pro-
vedor-mor da Fazenda Real Francisco Lamberto e
apresentou ao dito Senhor uma petição de Manuel
Barbosa de Amorim Capitão e Mestre do .navio Nos-
sa Senhora da Boa Nova e Santo Antônio em que
pedia licença para. poder partir para o Reino, fora
do corpo da frota na forma da Carta de Sua Majes-
tade, que Deus Guarde, de 29 de Maio de 1693, em
que o dito Senhor concede licença a João da Silva
Góes Capitão que foi do dito navio para poder vir
para o Reino fora do corpo da dita frota pelos avisos
que trouxe sobre os navios que ultimamente saíram
da cidade do Porto naquele ano sem embargo das or-
dens em contrário e porque sobre esta petição se
havia dado vista ao Procurador da Fazenda Real o
Doutor Belchior da Cunha Brochado que por sua
resposta por escrito lhe parecia a êle dito Provedor-
mor mais conveniente fazer-se mesa da Fazenda
para se decidir este negócio por ser de consideração •
o se costumar fazer assim em semelhante matéria,
com o que se conformou assim o Senhor Governador
e mandar vir à sua presença ao Doutor João de
Alencastro Juiz dos Feitos da Fazenda Real e ao
Desembargador Belchior da Cunha Brochado Pro-
curador dela e estando todos juntos propôs o dito

> >' i
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Senhor Governador a dita petição do dito Manuel

Barbosa de Amorim Capitão e Mestre do dito navio

a que êle nos depoimentos que a ela estão juntos
irão lançados por traslado no fim deste termo e logo

pelo dito Desembargador Procurador da Fazenda

foi dito que já tinha respondido por escrito ao re-

querimento do dilo Manuel Barbosa de Amorim na

sua petição e era que esta licença que Sua Majes-

tade concedeu a João da Silva Góes Capitão que foi

deste patacho era já falecido, conferia não podia
agora o suplicante o efeito dela por entrar em seu
lugar e que sendo nomeado o dito João da Silva

Góes parecia feita a concessão e licença feita ao

dito navio em razão da pessoa a quem estes termos,
conforme o direito, parecia haver caducado a mercê
e que além disto havia arrumado neste porto o dito
navio dois anos por chegar aqui em Setembro do ano
de noventa e três, e em todo este tempo se não
dispôs em seguir viagem para o Reino e sendo a li-
cença de Sua Majestade para voltar fora do corpo
da frota daquele ano em que partiu que era o cie
noventa e três, porquanto era verossímel chegar cie-

pois da frota partir lhe concedeu o dito Senhor

poder partir para o Reino sem ela e não é de se pre-
sumir que o dito Senhor lhe concedesse licença para
partir antes desta presente frota do ano de noventa
e cinco, deixando de partir na frota do ano passado
de noventa e quatro e esta extensão e circunstâncias
de tempos pareça por caducar a mercê porque poderá
ser se tivesse Sua ^Majestade razões para não conce-
der a este patacho voltar fora do corpo desta presente
frota as quais não haveria para a que lhe fez a
mercê e ainda que a carta do dito Senhor diga haver
concedido licença para o dito João da Silva Góes vir
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desta Bahia fora do corpo das frotas em número
purlar(sic)contudo nas palavras expositoras da dita
carta há por bem que o dito Senhor o deixe vir car-
regado fora do corpo da frota em singular e que as
palavras das positivas orçam as narrativas são as que
se deve atender nem é verosimel que o dito Senhor,
concedesse ao dito Capitão licença para que depois
de passadas muitas frotas que árbitro fosse para o
Reino fora delas em qualquer tempo e suposto que
aqui se possa comincerar (sic) alguma obrigação recí-
proca em razão do aviso que trouxe contudo não este-
ve por Sua Majestade ou seus Ministros o deixar de ir
naquele tempo, antes deve-se presumir que devia ser
por omissão dos mandadores, e procuradores do dito
patacho nem pode fazer pendor em contrário o haver
dado o dito Senhor Governador licença ao Suplicante
Manuel Barbosa de Amorim para carregar, em obser-
vância da dita ordem tomem forma quando Prove-
dor da Alfândega desta cidade porque como nela se
não persistam ordens algumas sobre este particular
não tinha o dito Provedor da Alfândega fundamento
com que pudesse duvidar por conhecer somente da li-
cença que se deve ciar para que os navios carreguem,.
e por este fundamento mandou êle dito Senhor Gover-
nador por segundo despacho informar o Provedor da
Fazenda Real com seu parecer procedendo vista a êle
procurador dela que estas eram as dúvidas que se lhes
formam sobre este particular sobre as quais se resol-
veria o que parecesse mais conveniente ao serviço de
Sua Majestade e pelos fundamentos, e consideradas
as razões do dito Procurador da Fazenda Real se coa-
formou o dito Provedor-mor para que o patacho de
que se trata não vá fora do corpo da frota pela fere-
vidade com que Sua Majestade a manda partir e to-
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dos os navios que estão neste porto, ou a maior parte
deles estão carregando e pelo Doutor João de Souza

Juiz dos Feitos da Fazenda foi dito que este caso pa-
recia não ser de Mesa da Fazenda e só pertencer a

sua decisão aos Ministros a quem vem dirigida e com

quem fala a carta de Sua Majestade sobre a dita h-

cença pois que aqui não há regimento para Mesa da

Fazenda e só por estilo se propõe alguns casos na dita

Mesa da Fazenda os quais parece devem ser somente

sobre algumas despesas extraordinárias que não es-

tejam provados os regimentos ou provisões partícula-
res e quanto às dúvidas com que impugna o Procura-
dor da Fazenda a execução da licença para ir fora da

frota o dito patacho lhe parecia que sem embargo de-

Ias se devia dar a execução porquanto a dita licença

não parecia somente pessoal ao capitão falecido mas

também real ao dito patacho pois se denumerana
também é com número de toneladas que espus ficava

o tal patacho pois, aliás, poderia o dito Capitão fale-

cido usar da dita licença em outro qualquer navio

ainda que fosse de muito maior carga e além disto

sendo a dita licença em satisfação do serviço que fez

o dito patacho se lhe não deve negar pois ficaria sem

o prêmio pelo qual fez o serviço e as graças reais

se deverem sempre interpretar largamente ainda sen-

do meramente graciosas quanto mais remuneratónas
e que a detença que tem o dito patacho neste porto
parece não poder privar da dita graça porque não es-

teve por ela pois chegando em Setembro de 1693 nao

havia já efeitos que poder carregar por haver levado
a frota e assim não poder ter cumprimento a licença
naquele ano e no passado de 1694 não estar tambeir

pelo dito Mestre a invernada do dito patacho pela

grande falta que houve de carregar e assim ficarem
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invemados seis ou oito navios principais da frota

com que por todas as razões acima referidas de o dito

Juiz dos Feitos da Fazenda lhe parecia estar em têr-

raos a licença que o dito patacho tenha para ir fora

do corpo da frota e que para algum inconveniente que
rela frota está por haver pudesse constar e não dei-
xassem partir antes dela chegada e pelo dito Senhor
Procurador da Fazenda Real foi dito que antes do
Senhor Governador e Capitão Geral decidir esta ma-
teria se lhe ofereceu dizer sobre não haver invernado
o dito patacho por culpa dos mandadores e procura-
dores dêle que de nenhuma sorte se pode considerar o
náo haver esta nos sobreditos porquanto suposto fi-
taram alguns navios neste porto no ano de noventa
e quatro de maiores toneladas foi por se não poderem
pôr à carga naquele tempo em que todos concorriam
para ela, porém o patacho de que se trata se pusera
a carga antes de carregarem os outros ainda de che-
garem a este porto para partir antes do corpo da
frota na forma da ordem de Sua Majestade e sem
dúvida lhe havia de sobejar caixas além da sua lota-
cão por costumarem estas virem para os trapiches
desta cidade muitos meses antes de virem navios
de Portugal, como é notório, o que mais certamente
se verifica que esperando-se este presente ano ele
noventa e cinco a vir quarenta navios de frota e sendo
a safra dele das limitadas não faltam caixas de açu-
car a este patacho para partir antes dó corpo da frota
principalmente estando ela, como considera o Prove-
dor-mor da Fazenda Real, e é notório, para partir co-
mumente e os navios que dela estão neste porto já
com grande princípio de carga e que estas razões
ofereceu pelo prejuízo que considerava a fazenda Rea/
pelo respeito dos direitos que a ela pertencia.

*
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E logo pelo Senhor Governador e Capitão Ge-
ral foi dito ojue visto as dúvidas do Doutor Procura-
dor da Fazenda e parecer do Provedor-mor dela se
conforma com o parecer do dito Provedor-mor da
Fazenda Real e mandou que esle termo de Mesa da
Fazenda Real se trasladou para se dar conta a Sua
Majestade pela Secretaria de Estado donde manou
a carta feita em 29 de Maio de mil seiscentos e no-
venta e três e assinaram os ditos Ministros com o
Senhor Governador e eu João Antunes Moreira o
escrevi. Dom João de Alencaslro. Francisco Lam-
berto. Belchior da Cunha Brochado. João de Souza.

Registo dos papéis de que o assento da
Mesa de Fazenda atrás faz menção.

I Petição. Senhor. Diz Manuel Barbosa de Amo-
rim Capitão e Mestre dp Navio Nossa Senhora da Boa
Nova e Santo Antônio, que êle tem o dito navio car-
regado e aparelhado para partir para a cidade de
Lisboa o que não pode fazer sem licença de Vossa Sc-
nhoria, portanto pede a Vossa Senhoria lhe faça mer-
cê conceder licença para poder partir. E Receberá
Mercê. .

Despacho do Governador e Capitão Ge-
ral.

Informe o Provedor-mor da Fazenda Real com
seu parecer procedendo vista ao Doutor Procurador
dela. Bahia e Maio 4 de 1695. Dom João de Aíen-
castro por sua rública.

Lg
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Despacho do Provedor-mor.

Haja vista o Doutor Procurador da Fazenda
Real. Bahia dia ut supra. Lamberto.

Resposta do Procurador da Fazenda
• Real.

s»

Esta concessão e licença que Sua Majestade con-
cedeu ao Capitão deste Patacho por cujo falecimento
pede agora o exercício dela o Suplicante, além da dú-
vida de não ser a própria pessoa, tem outra maior
dificuldade porque este patacho tem invernado neste
porto dois anos sem se dispor a seguir viagem ao
Reino e a licença de Sua Majestade foi para voltar
fora do corpo da frota do ano de noventa e três e não
fora da frota de noventa e cinco e esta extensão e
circunstância de tempo fez caducar a mercê pois
agora pode ser houvesse razões para que este Pa-
tacho não obtivesse a licença de partir antes desta
presente frota as quais não haveria para a que se lhe
concedeu e ainda que houvesse obrigação recíproca
em razão do aviso que trouxe, contudo não esteve
por Sua Majestade o deixar de ir, antes foi por omis-
são dos mesmos regentes e mandadores do dito pa-
tacho. Esta é a dúvida que se me oferece à vista da
qual se deve mandar fazer o que parecer justiça.
Brochado.

Petição. Senhor.

Diz Manuel Barbosa de Amorim Mestre do Pa-
tacho Nossa Senhora da Boa Nova e Santo Antônio
de que era Capitão João da Silva Góes, por cuja morte

J: ¦¦¦¦
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sucedeu o suplicante em seu lugar que estando carre-

crado na Vila de Viana para fazer viagem ao Norte,

se serviu Sua Majestade mandá-lo com aviso ao Se-

nhor Almotacémor Governador e Capitão Geral que
era deste Estado em Maio de 1693, sobre os navios

que ultimamente haviam saído do porto e por esto

serviço lhe fez mercê da carta cujo traslado oferece

para/que sem embargo das ordens encontradas o

deixasse o dito Governador partir com os gêneros
costumados, fora do corpo da frota, o qual Patacho

por falta de carga não pode seguir viagem e ficou

invernando como consta da certidão junta do Escr

vão da Alfândega desta cidade e porque por causa

do dito aviso a que veiu estando fretado para outra

parte, receberam seus donos considerável perda e

maior ainda com a demora de invernar e da dita
carta junto, de Sua Majestade, consta a licença que
tinha para partir fora do corpo da frota e da dita
certidão que é o mesmo Patacho a que se concedeu
a licença e ficou invernando e ora que o suplicante
tratar de sua carga e partida. Pede a Vossa Senhoria,
visto não haver tido efeito a dita mercê e licença de
Sua Majestade, concedida pela dila carta, lhe faca
Vossa Senhoria mercê conceder licença para poder
carregar e partir fora do corpo da frota. E Recebe-
rá Mercê.

Despacho do Governador e Capitão G<
ral.

Informe o Provedor da Alfândega desta cidade.
Bahia 30 de Março de 1695. Dom João de Alencastro
por sua rublica.
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Informação do Provedor da Alfândega.

Senhor. Sua Majestade, que Deus Guarde, fez
mercê por carta sua que este Pataeho fosse tora do
corpo da frota o diU Pataeho não logrou a viagem
por ficar de invernada, recorre a Vossa Senhoria para
que lhe conceda a mesma Graça que me parece ser
justa. Vossa Senhoria mandará o que fôr servido.
Bahia, 30 de Março de 1695. André de Brito de
Castro.

Despacho do dito Governador.

Como parece ao Provedor da Alfândega. Bahia,
30 de Março de 1695. Dom João de Alcncastro por sua
rubrica.

Petição.

Manuel Barbosa de Amorim Mestre do Patach®
Nossa Senhora da Boa Nova e Santo Antônio de que
era Capitão João da Silva Góes por cuja morte su-
cedeu o suplicante em seu lugar representa a Vossa
Senhoria que Sua Majestade, que Deus Guarde, se
serviu mandar o dito Pataeho com um aviso muito
importante ao Senhor Almotacé-mor, antecessor de
Vossa Senhoria, com uma carta firmada de sua real
mão sobre a saída deste porto concedida ao dito
Pataeho, a qual deve estar na Secretaria do Es-
tado e porque é muito necessário ao Sfuplicante, Pe-
de a Vossa Senhoria lhe faça mercê mandar" que o
Secretário do Estado lhe dê o traslado da dita carta.
E receberá Mercê.

'i
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Despacho do Governador.

Passe do que constar não havendo inconveniente.
Bahia, 29 de Março de 1695. Dom João de Alencas-

tro por sua rubria.

Cópia do que se pede.

Governador do Estado do Brasil. Amigo. Eu

El-Rei vos envio muito saudar. A João da Silva Góes

Capitão do Patacho Nossa Senhora da Boa Nova cie

porte de cento e sessenta toneladas fui servido dar

licença para poder ir dessa cidade, Bahia, fora do

co-rpo das frotas carregado dos gêneros costumaods
em razão de levar os avisos que vos entregará sobre

os navios que ultimamente sairam da cidade cio por-
to e sem embargo das minhas ordens em contrário o

deixareis vir carregado fora do corpo da frota; es-

crita em Lisboa a 29 de Maio de 1693. Rei. Para
o Governador do Estado do Brasil. Bernardo Vieira
Ravasco.

Petição.

Manuel Barbosa de Amorim Mestre do Patacho
Nossa Senhora da Boa Nova e Santo Antônio de que
era Capitão,João da Silva Góes que chegou de aviso
da Vila de Viana a esta cidade no mês de Setembro
de 1693, que lhe é necessário uma certidão do Escri-
vão da Alfândega em como o Suplicante veio por Mes-
tre do dito Patacho e outrossim que não fez viagem
o dito Patacho até o presente por ficar de invernada
ò que tudo consta dos livros da dita Alfândega pelo
que pede a Vossa Mercê, seja servido mandar-lhe
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passar certidão, em modo que faça fé. E receberá
Mercê.

Despacho do Provedor da Alfândega.

Passe do que constar. Brito.

Certrdão do Escrivão

Em cumprimento do despacho acima do Provedor
da Alfândega o Capitão cie Cavalos André de Brito
de Castro Fidalgo da Casa de Sua Majestade Ca-
valeiro Professo da Ordem de Cristo etc. Certifico
eu Nuno Pereira da Silva Escrivão da Alfândega
desta cidade pelo dito Senhor que revendo os livros
da Alfândega das entradas dos navios e mais em-
barcações que entram neste porto a folhas quatro-
centos e quarenta e cinco está o termo da entrada
cio Navio Nossa Senhora da Boa Nova e Santo Antô-
nio vindo a esta Bahia da Vila de Viana aos nove
dias do mês de Setembro de 1693 e consta pelos ditos
livros ficar de invernada neste Porto sem fazer via-
gem e por me ser pedida a presente Certidão a passei
por mim feita e assinada na Bahia aos 29 dias de
Março de 1695, e eu Nuno Pereira da Silva Escri-
vão da Alfândega o escrevi e assinei e declaro que
o Mestre do dito Navio é Manuel Barbosa de Amo-
rim e Capitão João da Silva Góes. Nuno Pereira da
Silva. Matias Miranda de Oliveira os registou em
o dito dia 16 de Maio de mil seiscentos e noventa e
cinco. João Antunes Moreira.

%
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Registo da petição e despachos por q«e

se mandaram entregar os papéis de que o

registo acima e atrás faz menção ao Mes

tre do Patacho Manuel Barbosa de Amo-
rim.

Petição.

Senhor. Diz Manuel Barbosa de Amorim Mestre

do Navio Nossa Senhora da Boa Nova e Santo An-

tônio que para bem de Sua Justiça lhe sao necessa-

rias as petições que fez a Vossa Senhoria para poder
carregar o dito Patacho as quais estão em poder do

Escrivão da Fazenda Real João Antunes Moreira

para se registar por ordem de Vossa Senhoria e açor-

do da Mesa da Fazenda Real sobre ir ou não ir o dito

Patacho e porque estão já registadas. Pede a Vossa

Senhoria seja servido mandar que o dito Escrivão
entregue ao suplicante as ditas petições e mais pa-

péis que juntou a elas. E Receberá Mercê.

Despacho do Governador e Capitão Ge-

ral,

Estando registada a petição e mais papéis do

Sruplicante o Escrivão da Fazenda Real lhe entregue.
Bahia, 18 de Maio de 1695. Dom João de Alencastre

por sua rubrica. •

Despacho do Provedor-mor da Fazenda
Real.

Cumpra se. Bahia, 18 de Maio de 1695.
Lamberto.
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Termo de entrega.

Aos 19 dias do mês de Maio de 1695 anos, nesta
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos e Casa
da Fazenda Real recebeu o Suplicante Manuel Bar-
bosa de Amorim de mim Escrivão os papéis de que
faz menção, que estão lançados no livro dos assentos
cia Mesa da Fazenda Real a folhas 55 verso e de como
os recebeu assinou comigo sendo testemunhas. João
Correia Seixas, e Matias de Miranda. João Antunes
Moreira o escrevi. Manuel Barbosa de Amorim.
João Antunes Moreira. Matias Miranda de Oliveira.
João Correia Seixas. E no mesmo dia se registaram
João Antunes Moreira.

Primeiro assento que se tomou em Con-
selho da Fazenda, em que se dá forma do
que se deve nele observar e guardar.

Aos três dias do mês de Abril de mil seiscentos e
noventa e seis anos, nesta cidade do Salvador, Bahia
de Todos os Santos, em os Paços de Sua Majestade,
que Deus Guarde, onde assiste o Senhor Dom João de
AIencast.ro Governador e Capitão Geral deste Estado
do Brasil estando aí presente em Conselho da Fa-
zenda e o Doutor Miguel de Cerqueira Castelo Bran-
co Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda- e o Provedor-
mor dela Francisco Lamberto e o Doutor Belchior
da Cunha Brochado, Procurador da dita Real Fa-
zenda e os Desembargadores dos agravos mais anti-
gos os Doutores Antônio Rodrigues Banha e Bel-
chior Ramiro de Carvalho e pelo dito Senhor Gover-
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nador e Capitão Geral foi mandado ler a carta de Sua

Majestade de vinte e seis de Dezembro de 1605, re-

o-istada no livro 2." a folhas 151, de que o teor é o

seguinte. Dom João de Alencastro Amigo. Eu El-

Rei vos envio muito saudar por ser conveniente ao

meu serviço que os contratos da Fazenda Real deste

Estado se façam com toda a segurança às pessoas

mais abonadas com assistência dos Ministros deputa-

dos para semelhantes atos fui servido resolver se

pratique nesse Estado nas arrematações dos con-

tratos o mesmo que se faz na índia onde os votos

não são consultivos senão decisivos segundo o que

se vencer por mais votos sendo os Ministros que as-

sistam nesta Mesa o Governador Geral Juiz dos Fei-

tos da Fazenda Provedor-mor dela e o Procurador

da Fazenda e dois Ministros da Relação, mais an-

tigos dos agravos e que isto se observe em todas as

matérias que pertencem à minha Fazenda, assinan-

do-se dois dias na semana, de tarde, para se fazer

este Conselho da Fazenda que vos aviso para o terdes

assim entendido e fazerdes pôr em execução, o que por
esta ordeno escrita em Lisboa a 26 dc Dezembro de

1695. Rei. Conde de Alvor, Presidente, e em.obser-
vància da dita carta se começou a dar princípio ao

dito Conselho da Fazenda em que todos os Ministros

acima nomeados tivessem voto decisivo e que no dito

Conselho se. tratassem e decidissem todas as matérias

que pertencem à Fazenda de Sua Majestade pela or-

dem e carta assim o declarar expressamente e que
somente se excetuasse desta regra aquelas causas

que correm perante o dito Provedor-mor em Juízo

Contencioso, em as quais êle julgará por si só como
lhe parecer justiça dando apelação e agravo para
o Conselho Ultramarino na fprma de seu Regimento
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e ordens do dito Senhor e que este Conselho se fi-
zesse duas vezes na semana, às segundas feiras e
sextas de tarde e que nos assentos e votos dos mi-
nistros se seguisse a forma da dita carta começando a
botar o dos agravos mais modernos e daí subin-
do até o Senhor Governador e Capitão Geral assim

como se usa nas Relações do Reino, e que nas arre-
mutações dos contratos da Fazenda Real que neste

Conselho se há de fazer assinassem todos os Minis-
tros ainda que sigam diferentes votos somente nas

matérias graves que se costumam fazer pôr assento-
nos livros da Fazenda se declaram os votos e as ra-
zões que cada ministro der neles e que os alvarás e
mandados que se hão de passar das resoluções que
se tomarem irão passados pelo Senhor Governador
com vista do dito Provedor-mor, com a declaração do

que se decidiu no Conselho no qual há de escrever
o Escrivão, o qual dará as petições despachadas às
partes e estas tomará o Porteiro para as meter no
Conselho de que tudo mandaram fazer este assento
em que assinaram, João Antunes Moreira o escrevi.
Dom João de Alencastre Belchior da Cunha Bro-
chado. Francisco Lamberto. Miguel de Cerqueira
Castelo Branco. Antônio Rodrigues Banha. Belchior
Ramiro de Carvalho.

Assento que se tomou em o Conselho da
Fazenda sobre as naus da índia que chega-
ram a esta Bahia.

Aos seis dias do mês de Abril de 1696 anos, nesta
cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos, em os
Paços de Sua Majestade, em que assiste o Senhor
Governador e Capitão Geral deste Estado Dom João
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de Alencastro estando êle cm Conselho da Fazenda

com os Ministros nomeados para ele o Doutor Miguel

de Siqueira Castelo Branco, Juiz dos Feitos e o Pro.-

vedor-mor da Fazenda Real Francisco Lamberto •

o Doutor Belchior da Cunha Brochado Procurador
da Fazenda Real e os Doutores Antônio Rodrigues
Banha e Belchior Ramiro de Carvalho Desembarga-
dores mais velhos dos agravos ai mandou vir sua

presença, e dos ditos ministros ao Capitão Piloto

João Ribeiro que o é da nau Nossa Senhora da Soli-

dade e Santo Antônio que chegou a este perto em

cinco deste presente mês vinda do Estado da índia

por Almirante em Companhia da Capitânea Nossa

Senhora da Boa Hora e João da Cunha Mestre da

mesma nau Almirante ao seu segundo piloto José
Ribeiro da Silva, e Anastácio Franco Mestre da nau
O Rosário, que ficou na índia e nesta nau vem por

passageiro o calafate-mor da ribeira desta cidade
Luiz Domingues e o Capitão João da Paz que serve
de Patrão-mor aos quais todos juntos e a cada um

por si fez o dito Senhor Governador e Capitão Geral

perguntas que por lhe ser presente que esta dita
nau O Almirante vinha fazendo alguma água os man-
dava chamar para que declarassem a forma dela e

que consertos se lhe podia fazer e se era precisa-
mente necessário fazê-los, e se dado o caso que feito
todo o possível para ver si se podia remediar o tomar
água se não pudesse remediar-se nem tomar-se se
neste caso estava capaz de seguir viagem para o Rei-
no em companhia do comboi de Pernambuco que se
achava neste porto para este fim e por todos juntos
e cada um de per si foi dito uniformemente sem
discrepância alguma que a água que a dita nau fazia
não era causa para lhe impedir o seguirem a viagem
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determinada, porquanto com esta mesma água par-
tiram de Lisboa ou a poucos dias de sua viagem e
com este rumo foram à índia e dando todos a dita
náu naquele estado, seguindo viagem dele para
esta praça experimentaram a mesma água e suposta
esta experiência se fez outra diligência no dia de hoje
e se examinou por^uma empulheta de meia hora em
presença do Provedor-mor Francisco Lamberto e do
Capitão de Mar e Guerra Antônio Dias Rego e do Ca-
pitão João da Paz Monteiro que serve de Patrão-mor
e do Calafate-mor desta Ribeira Luiz Domingues e
de todos os oficiais da dita nau acima nomeados se
achou botar a bomba menos de cinqüenta enchaços
de água no decurso da dita meia hora e que por estas
razões todas eram de parecer uniforme que a dita
nau podia ir e seguir sua viagem para o Reino da
índia sem conserto algum e logo vieram presença
dos ditos Ministros o contra-mestre da dita náu, o
Almirante Manuel Furtado e o Calafate dela Antônio
Fernandes Teixeira e o segundo calafate Manuel
Francisco e fazendo-se-lhes as mesmas perguntas
acima referidas foram do mesmo parecer uniforme-
mente porque além das razões acima referidas a dita
água sempre na viagem se vencera com uma só bom-
ba e não foi necessário valer-se das mais que trazia,
e outrossim apareceu no dito Conselho em presença
dos mesmos oficiais dela, o Capitão de mar e guerra
da mesma nau Domingos Cardoso de Oliveira, o qual
afirmou que a dita água no decurso da viagem se
vencia só com uma bomba, como dizem os oficiais
e que a dita nau no estado em que de presente está
podia fazer viagem ao Reino e que para isso se lhe
não oferecia dúvida alguma, de que tudo se fez este
têrmp, em que todos assinaram, e eu João Antunes

¦¦ i
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Moreira o escrevi. Dom João de Alencastre Antônio

Rodrigues Banha. Francisco Lamberto. Belchior Ra-

miro de Carvalho. Belchior- da Cunha Brochado. João

da Cunha. Miguel de Siqueira Castelo Branco João

Ribeiro. José Ribeiro da Silva. Manuel Franco. Luiz

Domingues. João da Paz. Antônio Dias Rego. Ma-

nuel Furtado. Antônio Fernandes Teixeira. Domin-
--os Cardoso de Oliveira.

Termo da Resolução que se tomou sobre
a dita nau.

Aos sete dias do mês de Abril de 1693 anos, es-

tando em Conselho da Fazenda os Ministros acima

nomeados e assinados resolveram que visto a carta

do Secretário de Estado escrita ao Senhor Governa-

dore Capitão Geral deste Estado que digo, e a or-

dem que trás do dito Senhor o Capitão Antônio Dias

Rego e o Capítulo do seu Regimento em que fala nas

naus da índia que tudo ao diante vai trasladado que
as naus da índia que de presente chegaram a este

porto fossem em Companhia do comboi de Pernam-
.buco que nele se acha para o dito efeito para se irem

incorporar todos com a frota daquela cidade, por-

quanto a água que se dizia trazer a Almirante Nossa

Senhora das Necessidades não era coisa de conside-
ração que pudesse impedir a viagem como consta do

termo próximo, em que assinaram todos os oficiais
e pessoas necessárias para o dito efeito, devem as

ditas naus em tempo de verão buscar a costa de Por-
tugal e que para maior segurança e resguardo se lhe

façam às ditas naus os consertos que forem possíveis
e necessários e de como assim o resolveram unifor-
memente fiz este termo em que assinaram os ditos
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Ministros e eu João Antunes Moreira o escrevi. Dom
João de Alencastro. Miguel de Siqueira Castelo Bran-
co. Francisco Lamberto. Belchior da Cunha Brocha-
do. Antônio Rodrigues Banha. Belchior Ramiro de
Carvalho.

Registo da Carta do Secretário de Es-
tado Mendo Fróes Pereira escrita ao dito
Senhor Governador e Capitão Geral.

Senhor Dom João de Alencastro sem embargo
das ordens que Vossa Senhoria tem para não virem
navios fora do corpo das frotas se nessa Bahia esti-
ver algum que possa ir com o Capitão Antônio Dias
Rego a incorporar-se com a frota, é Sua Majestade
servido que Vossa Senhoria o deixe ir como de com-
bói contanto que êle se não tenha com as naus da
índia a seu respeito nem exceda o tempo determi-
nado para a sua partida porque havendo de deter-se
em algum destes casos ficará o tal navio para vir
com a frota. Deus Guarde a pessoa de Vossa Se-
nhoria, Lisboa 30 de Dezembro de 1695. Mendo de
Fróes Pereira. Está conforme a própria a que me
reporto, que entreguei ao dito Senhor Governador
e Capitão Geral Dom João de Alencastro. Em 7 de
Abril de 1696 anos. João Antunes Moreira.

Registo da Carta de Sua Majestade
que apresentou o Capitão de Mar e Guerra
Antônio Dias Rego.

Dom Pedro por Graça de Deus Rei de Portugal
e dos Algarves daquem e dalém-mar em África,. Se-
nhor de Guiné, etc. Faço saber a vós Antônio Dias

V.
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Rego Capitão de Mar e Guerra da Junta do Comer-
cio Geral e cabo da fro'a da Capitania de Peruam-
buco a que ides que fui servido resolver que vades
em direitura à Bahia depois de deixardes os navios
cm Pernambuco se o tempo fôr de monção para po-
derdes ir primeiro a Pernambuco e se não fordes bus-
car a Bahia pela altura e com a nau da índia ou sem
ela haveis de voltar a Pernambuco a tempo que pos-
sais partir daquele porto por todo o mês de Abril
com a frota. El Rei Nosso Senhor o mandou pelo
Desembargador Domingos Coelho Reidono, Álvaro
de Souza de Noronha, Deputados do Despacho da
Junta do Comércio Geral. Manuel Dias da Veiga a
fez em Lisboa a 22 de Dezembro de 1695. O Secre-
tário Cosme da Guarda Fragoso o fez escrever. Do-
mingos Coelho Reidono. Álvaro de Souza de Noro-
nha. Para o Capitão de Mar e Guerra Antônio Dias
Rego. Por El Rei. Ao Capitão de Mar e Guerra An-
tônio Dias Rego, Cabo da Frota da Capitania de
Pernambuco.

Registo do Capítulo 33 do Regimento
de Antônio Dias Rego Cabo da frota da
Capitania de Pernambuco.

E que esta resolução de se apartar o Almirante
com os navios que se separarem do corpo da frota
se não praticará no caso em que com ela venham
naus da índia porque entanto muem (sic) mais a sua
segurança que a dos navios que se apartarem, a qual
carta e Capítulo do Regimento lancei aqui da própria
que apresentou o dito Antônio Dias Rego e dó pró-

. prio regimento que tornou a receber, que está»confor-
me tudo a que me repolho. Bahia 7 de Abril de mil

*
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seiscentos e noventa e seis anos. João Antunes
Moreira.

Assento que se fez no Conselho da Fa-
zenda sobre o procedimento que se deve
seguir na tomadia das fazendas das naus
da índia que se achavam desembarcadas
delas.

Aos onze dias do mês de Abril de mil seiscentos.
e noventa e seis anos nesta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos em os Paços de Sua Majestade
aonde assiste o Governador e Capitão Geral Dom
João de Alencastro estando em Conselho da Fazenda
com os Ministros dele abaixo assinados propôs o
Doutor Procurador da Fazenda Real o Desembarga-
dor Belchior da Cunha Brochado que esta presente
noite se fizeram várias tomadias de fazendas que se
tiraram das naus da índia que de presente se acham
neste porto e que como eram de fazenda de muita
consideração, como consta do auto que se fez delas,
lhe parecia conveniente e o requeria ao clito Con-
selho que se devia mandar tirar devassa na forma
que sempre se usou de semelhantes descaminhos
como constará das devassas que se tem tirado e
constará dos cartórios dos Escrivães e que se de-
viam examinar as ordens que há de Sua Majestade
sobre esta matéria para se ver se se devia ordenar
ao Ministro que tirar a devassa que proceda a se-
questro absoluto ou em razão cia pena que lhe dão
as cartas e provisões de Sua Majestade e pelo De-
sembargador Belchior Ramiro de Carvalho foi nc-
tado que o Ouvidor Geral do Crime e Provedor-mor
da Fazenda Real dêm a execução as ordens de Sua
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Majestade como lhes parecer jusüça e pelo Desem-
bargador Miguel de Siqueira Castelo Branco, Juiz
dos Feitos foi notado que se devia mandar procedei'
a devassa pelo Ouvidor Geral do Crime dos desça-
minhos da fazenda das naus da índia e achando cul-
pados neles proceda contra eles e a seqüestro paia
segurança das penas que lhe impõem as leis e provisão
de Sua Majestade principalmente contra aqueles em
cujo poder se acharam os descaminhos contra quem
está a presunção de que as compraram; pelo Desem-
bargador Antônio Rodrigues Banha e o Provedor-
mor da Fazenda Real Francisco Lamberto e o Go-
vernador e Capitão Geral o Senhor Dom João de
Alencastro foi notado que se procedesse a devassa
e pelos ditos descaminhos pelo Ouvidor Geral do
Crime na forma do estilo que se praticou sempre e
que achando culpados o dito Ouvidor Geral na com-
pra das fazendas que se acharam desembanhadas
proceda contra eles e à seqüestro para segurança
das penas que são impostas pelas leis e provisões de
Sua Majestade e nesta forma em que se venceu se
mandou passar as ordens necessárias de que fiz este
assento em que assinaram e eu João Antunes Mo
reira o escrevi e declaro que antes dé se votar nesla
matéria se virão e examinarão o registo de várias
provisões que há sobre semelhantes descaminhos,
sobredito o escrevi. Dom João de Alencastro. Fran-
cisco Lamberto. Belchior Ramiro de Carvalho. Mi-
guel de Siqueira Castelo Branco. Antônio Rodrl-
gues Banha. Belchior da Cunha Brochado.

Assento sòbfe se fa,?er novo Almoxí
rife.
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Aos treze dias do mês de Abril de mil seiscentos
noventa e seis anos nesta cidade do Salvador Bahia
de Todos os Santos em os Paços de Sua Majestade
onde assiste o Senhor Governador e Capitão Geral
Dom João de Alencastro e os Ministros do Conselho
da Fazenda abaixo nomeados e assinados aí propôs
o Provedor-mor dela que o Almoxarife das muni-
çoes desta praça José Cardoso Pereira havia onze
anos que servia o dito ofício sem dar contas nem
ratificar fianças nem pagar meias anatas, uniforme-
mente votaram em o dito Conselho que se fizesse.
novo Almoxarife, que os oficiais da Câmara nomeiem
pessoa capaz e suficiente para servir o dito ofício na
forma das ordens de Sua Majestade e de como assim
o resolveram assinaram e eu João Antunes Moreira
o escrevi. Dom João de Alencastro. Belchior da
Cunha Brochado. Antônio Rodrigues Banha. Fran-
cisco Lamberto. Belchior Ramiro de Carvalho. Mi-
guel de Siqueira Castelo Branco.

Assento sobre os gastos cias duas naus
da índia.

Aos ditos treze dias do mês de Abril de mii
seiscentos e noventa e seis anos, nesta dita cidade
do Salvador Bahia de Todos os Santos em Conselho
da Fazenda, etc. Estando nele o Senhor Dom João
de Alencastro Governador e Capitão Geral com os
Ministros abaixo assinados propôs o Provedor-mor.
da Fazenda Real Francisco Lamberto que os socor-
ros e mais gastos necessários para as naus da índia
se deviam fazer prontamente por terem poucos dias
de demora, em o qual apresto havia tantas miudezas
que era impossível socorrer-se deste Conselho e que

.#'
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antes dele deram ordem por escritos os Governadores

v:e Capitães Gerais e êle Provedor-mor para mandar so-

correr a gente, e oficiais das naus e fazer os mais
% «astos necessários para seus aprestos e para os pa-

gamentos das coisas que não cabiam em despesas

miúdas faziam as partes suas petições que informava

êle Provedor-mor, e satisfeitos os requisitos se mau.
dava pagar e se resolveu uniformemente que assim

se observasse fazendo-se ao depois petições a este

Conselho para se deferir e ao Tesoureiro Geral para
se lhe mandar fazer despesa dos socorros, de que
tudo mandaram fazer este assento em que assina-
ram. João Antunes Moreira o escrevi. Dom João de

Alencastro. Miguel de Siqueira Castelo Branco.
Francisco Lamberto. Belchior da Cunha Brochado.
Antônio Rodrigues Banha. Belchior Ramiro de Car-
valho.

Assento sobre as fazendas da índia, da
tomadia, se remeterem ao Reino.

Aos dezesseis dias do mês de Abril de mil seis-
centos e noventa e seis anos nesta cidade do Salva-
dor Bahia de Todos os Santos*em os Paços de Sua
Majestade, que Deus Guarde, em que assiste o Se-
nhor Governador e Capitão Geral Dom João de
Alencastro estando em Conselho de Fazenda com os
Ministros do dito Conselho abaixo assinados se pro-
pôs sobre a tomadia das fazendas das naus da índia
se estas ou hão de ficar nesta Bahia ou haviam de
ir para o Reino e se haviam de vender nesta Bahia
e remeter o procedido delas e logo pelos ministros
foi notado pelo Desembargador Belchior Ramiro de

Carvalho que as fazendas tomadas se remetessem
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para Lisboa com toda a declaração e distinção ncces-.
sária, fazendo-se ou declaração do que
tomou o meirinho para que possa na forma das or-
dens de Sua Majestade mandar requerer a sua terça
parte, de que deram os soldados parte, passaram
também sua procuração para requererem a terça
parte em Lisboa se lhe tocar e quanto a que se
achou no armazém dos padres de Santa Teresa per-
tence toda a dita fazenda à Fazenda Real sem pes-
soa alguma ter direito na tomadia dela e que isto é
o que notava porquanto as ordens de Sua Majestade
que se viram neste Conselho não dão legítima forma
ao que se deve observar em semelhantes tomadias e
haver notícia que algumas tomadias que antigamente
se fizeram se remeteram ao Reino e nesta forma no-
taram todos os mais ministros e Senhor Governador,
de que fiz este assento, em que todos assinaram e eu
João Antunes Moreira o Escrevi. Dom João de Alenr
castro. Francisco Lamberto. Antônio Rodrigues Ba-
nha. Belchior Ramiro de Carvalho.

è •¦

Assento que se tomou no Conselho da
Fazenda sobre o socorro que Sua Majes-
tade, que Deus Guarde, ordenou ao Gover-
nador e Capitão Geral deste Estado Dom
João de Alencastro remeter ao Reino de
Angola de soldados e cavalos.

Aos oito dias do mês de Fevereiro de mil seis-
centos e noventa e sete anos nesta cidade do Salva-
dor Bahia de Todos os Santos em os Paços de Sua
Majestade, que Deus Guarde, onde assiste o Gover-
nador e Capitão Geral deste Estado Dom João de
Alencastro estando em Conselho da Fazenda com os
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Ministros dele a saber: o Juiz dos feitos da Coroa

e Fazenda o Doutor Miguel de Siqueira e o Provedor-

mor dela Francisco Lamberto e o Doutor Manuel da

Costa Desembargador dos Agravos pelo dito Gover-

aador e Capitão Geral foi proposto no dito Conselho

que Sua Majestade, que Deus Guarde, lhe ordenara

por carta escrita em 20 de Agosto do ano de noventa

e cinco assinada por Mendo de Fróes Pereira, Secre-

tário de Estado registada no livro 2." deias a folhas

630 que pedindo-lhe o Governador de Angola Hen-

dique Jaques de Magalhães algum socorro lho mau-

dasse com toda a brevidade, para o que tinha man-

dado se comprassem alguns cavalos e fazer gente.

para soldados, que estão alguns presos, aos quais se

devia mandar socorrer para se sustentarem e se as,

sentou uniformemente pelos ditos ministros vendo

a própria carta acima referida se mandasse socor-

rer por conta da Fazenda Real com quarenta reis a

cada um soldado cada dia. que é o mesmo que se

deram aos soldados, que o Arcebispo governando
este Estado mandou para Angola e se fizesse a mais

despesa na forma da que se fez governando o diu>

Arcebispo com os soldados que mandou, cie que fiz

este assento em que assinou'o dito Governador e

Capitão Geral com os ditos Ministros, e eu João

Antunes Moreira o escrevi e se declara que se as-

sentou que se desse o necessário para a matalotagem

para se sustentarem na viagem até o Reino de An-

gola aos soldados e assinaram com esta declaração-
João Antunes de Moreira o escrevi. Dom João de

Alencastro. Miguel de Siqueira Castelo Branco.

Francisco Lamberto. Doutor Manuel da Costa Ba-

nha. Daniel Ferreira de Campos. .

li Ti

r ¦
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Assento que se tomou no Conselho da
Fazenda sobre a nau da índia Nossa Se
nhora da Vizitação e Almas Santas, de que
é Capitão Manuel Loio de.Farias não ir
para o Reino fora do corpo da frota.

Aos doze dias do mês de Abril de mil seiscentos
e noventa e sete anos, nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em os Paços de Sua Ma-
jestacle em que assiste o Senhor Dom João de Alen-
castre, Governador e Capitão Geral deste Estado cio
Brasil estando aí em Conselho da Fazenda com os
Ministros dele a saber: o Doutor Diogo Rangel Cas-
telo Branco Juiz dos Feitos da Fazenda Real, e o
Provedor-mor dela Francisco Lamberto, e o Doutor
Estevão Ferraz de Campos, Procurador da dita Fa-
zenda Real e o Doutor Manuel da Costa Bonicho De-
sembargador dos Agravos, em o dito Conselho propôs
o dito Senhor Governador e Capitão Geral aos Mi-
nistros elo dito Conselho que o Capitão de Mar e
Guerra da nau da índia Nossa Senhora da Vizitação

o Almas Santas, Manuel Loio cie Farias lhe reque-
i era que a dita nau estava capaz de poder logo com
pouco conserto, de que necessita, seguir viagem para
o Reino fora do corpo da frota que se espera e que
poderia ir a Pernambuco ver se se podia incorporar
com a frota daquele Recife para em sua Companhia
ir para o Reino se parecia aos ditos Ministros que

a dita nau se consertasse e brevemente se aviasse
para daqui partir a demandar Pernambuco e se ver
si se podia incorporar com a frota que do Recife
havia de sair e se não se incorporando ir em direi-
tura para o Reino, sobre o que notaram os ditos Mi-
nistros que não havendo ordem de Sua Majestade,
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«ne Deus Guarde, para a dita nau ir para o Reino

fm direitura fora do corpo da frota nao se podia

mandar a dita nau senão em companhia da frota

«espera nesta Bahia e o dito Senhor Governa-

dor e Capitão Geral se conformou com o que pare-

ceu c notaram os ditos Ministros, e mandou fazer

este assento em que com eles assinou e eu João Antu-

„es Moreira, Escrivão da Fazenda Real o escrevi.

Dom João de Alencastro. Diogo Rangel Castelo

Branco Francisco Lamberto. Estevão Ferraz de

Campos. Doutor Manuel da Costa Bomcho.

Assento que se tomou no Conselho da

Fazenda sobre uma petição das filhas do

Capitão Antônio Lopes de Ulhoa.

E logo em o mesmo dia, mês e ano em o dito

Conselho estando nele o dito Senhor Governador ,

Capitão Geral deste Estado Dom João de Alenca ro

com os ministros nomeados no assento acima e, atras

escrito propondo-se uma petição de Dona Brites Jo-

sefa de Ulhoa e suas Irmãs, filhas do Capitão, An-

tônio Lopes de Ulhoa para se lhes mandar pagar

dois quartéis vencidos das suas tenças de que tem

mandados correntes por se ordenar nos despacho»

se pagassem ficando sempre livres e salvos os do£

mil cruzados que Sua Majesjade tem consignado c*üa

. ano para as obras da fortificado desta praça e po*-

esta causa se lhe duvidava fazer pagamento o lesou-

reiro Geral votaram os ditos Ministros do Conseino

que visto a ordem de Sua Majestade inclusa nos ditos

papéis por que ordena que sem prejuízo das consig-

nações mais antigas se aplique à fortificação o que

se puder tirar da renda das baleias e o que lanar
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pelos talhos do açougue e a mercê que se fez às
di'as filhas de Antônio Lopes ser mais antiga, se
devia mandar pagar os dois quartéis de que têm
mandados correntes e pelo dito Senhor Governador
e Capitão Geral foi dito que êle não mandava pagar
os ditos dois quartéis porquanto Sua Majestade, que
Deus Guarde, lhe ordenara por carta sua que se não
divertissem os doze mil cruzados consignados no
rendimento das baleias para as obras da fortificação
desta praça, antes era do contrário que pareceu aos
ditos Ministros de que mandou fazer este assento em
que com eles assinou e eu João Antunes Moreira o
escrevi. Dom João de Alencastro. Francisco Lam-
berto. Diogo Rangel Castelo Branco. Estevão Fer-
raz de Campos, Manuel da Costa Bonicho.

Assento que se tomou no Conselho da
Fazenda sobre se mandar um navio desta
Bahia ao Reino fora do Corpo da Frota que
se espera a levar a via que remeteu o Vice-
Rei da índia ao Senhor Governador e Capi-
tão Geral deste Estado Dom João de Alen-
castro, para logo a reme ler a Sua Majes-
tade.

Aos vinte e dois dias do mês de Abril de mil
seiscentos e noventa e sete anos nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos nos Paços de
Sua Majestade, que Deus Guarde, onde assiste o Se-
nhor Dom João de Alencastro, Governador e Capitão
Geral deste Estado estando aí em Conselho da Fa-
zenda com os Ministros dele, a saber: o Juiz dos
Feitos da Fazenda e Coroa o Doutor Diogo Rangel
Castelo Branco e o Provedor-mor da Fazenda Real

.*. \: ¦¦<•'•¦



322 —

¦

Francisco Lamberto e o Procurador dela o Doutor

Estevão Ferraz de Campos e os Desembargadores
mais antigos dos agravos os Doutores Antônio Ro
cirigues Banha e Manuel da Costa Bonicho, propôs o
dito Senhor Governador e Capitão Geral aos ditos
Ministros do Conselho que havia recebido uma carta
do Vice-Rei da índia cujo teor é o seguinte: Senhor,
Dom João de Alencastro nesta presente ocasião me
aproveitei desta nau francesa para por ela mandar

esta via a qual entregará a Vossa Senhoria o Mon-

sieur Polancine ou o Capitão do mesmo barco, peco
a Vossa Senhoria que na primeira ocasião que se

ihe oferecer, ou seja, por via do Porto ou em direi-

tura a Lisboa a dita via a Sua Majestade, que Deus

Guarde, por importar que ela chegue com toda a bre-
vidade que for possível. Guarele Deus a Vossa Se-
nhoria. Goa. 23 de Novembro de mil seiscentos
e noventa e seis, o maior arnige) e cativo cie Vossa
Senboria o Cemde de Vila Verde, e que vis'o a rir

comendação que lhe faz o dito Conde Vice-Rei e as

notícias que há do aperto em que se acha a praça de

Mombaça com o sítio do Arábio e não se achar nem

haver cômoda ocasião para se remeter esta via poí-
ser precisa a remessa dela a Sua Majestade pois só

daqui a quatro meses a poderia haver na frota que

se espera que não pode chegar a tempo conveniente.

para Sua Majestade resolver o que mais convier

a seu real serviço e bem daquele estado para cujo

efeito visto a precisa necessidade e os grandes in-

convenientes que se podem seguir de não ir a dita

via com antecipação do tempo, resolveu o dito Senhor

Governador e Capitão Geral com os ditos Ministros
com o parecer do Doutor Procurador da Fazenda

que havendo neste porto navio com as circunstâncias
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e segurança que tinham aqueles a que Sua Majes-

tade costumava conceder licença para irem tora do

corpo da frota e queira ir a levar a dila via sem

pretender satisfação alguma da Fazenda Real, se

manda com este aviso e será obrigado o dito navio

a ir se incorporar com a frota de Pernambuco, e não

a achando irá direito às ilhas a ver se até aí a acha
ou as nossas fragatas da costa para com elas seguir
viagem com mais segurança, de que mandou o dito
Senhor Governador e Capitão Geral fazer este as-
sento em que assinou com os ditos Ministros do Con-
selho e eu João Antunes Moreira o escrevi, e se de-
clarara que a própria carta do Vice-Rei da índia
se entregou ao dito Senhor Governador e Capitão
Geral Dom João de Alencastro, sobredito Escrivão
da Fazenda Real o escrevi e declarei em o dia dito,
e declaro outrossim que não somente não pedirá o
senhorio ou mestre do navio satisfação alguma à
Fazenda Real mas nem ainda prejuízo ou perda 'que

da dita viagem lhe resultar porque nenhum poderá
ter da dita ida à Fazenda de Sua Majestade e nesta
forma votaram uniformemente todos os ditos Mi-
lastros e assinaram, e eu João Antunes Moreira o
declarei. Dom João de Alencastro. Diogo Rangel
Castelo Branco. Estevão Ferraz de Campos. Fran-
cisco Lamberto. Antônio Rodrigues Banha. Doutor
Manuel da Costa Bonicho.

Registo da petição de Duarte de Bra-
ceq e Manoel de Souza de Azevedo Senho-
rios, em parte e procuradores da nau Nossa
Senhora da Vitória e de Manuel da Fon-
seca Nabo Capitão dela por que ofereceram
a dita nau para levar o prego a Sua Majes-
tade, que Deus guarde.
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Senhor, dizem Duarte de Braceq e Manoel de

Souza de Azevedo Senhorios, em parte e procura-
dores da nau Nossa Senhora cia Vitória e Manoel

da Fonseca Nabo Capitão da dita nau que eles

Suplicantes têm notícia que no Conselho da Fazen-

da se fez assento que havendo neste porto navio com

as circunstâncias e segurança* que tinham aqueles

a quem Sua Majestade, que Deus Guarde., clava li-

cença para irem fora do corpo da frota e quisessem
levar a via que o Vice-Rei da índia remeteu do Go-

vernador Geral deste Estado a Vossa Majestade

sem pretender satisfação alguma da Fazenda de

Vossa Majestade, se mandasse com o dito aviso sen-

do obrigado o dito Capitão a ir-se incorporar com a

frota de Pernambuco e a não achando irá direito

às ilhas a ver se aí o acha ou as nossas fragatas da

Costa para com elas seguir viagem com mais segu-

rança e porque a dita nau está capaz de receber

carga e seguir viagem levando a dita via a Vossa

Majestade com as mesmas condições e cláusulas re-

feridas no dito assento da Mesa da Fazenda e se

querem os Suplicantes obrigar por termo assinado

por todos eles a não somente pedirem satisfação
alguma da Fazenda Real mas não ainda prejuízo ou

perda que cia dita viagem lhe resultar porque ne-

nhuma poderá ter da dita ida a Fazenda de Vossa
Majestade, pelo que pede a Vossa Majestade lhe faca

mercê conceder-lhe licença pára carregar e partir a

levar a via ao Reino na forma referida. E recebera
mercê.

Despacho do Conselho da Fazenda

¦ Conceda se a licença que pedem procedendo vis-
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toria na forma que se faziam aos navios de licença
e fazendo termo de obrigação que oferecem. Bahia
e Conselho seis de Maio de mil seiscentos e noventa
e sete. Com seis rubricas dos Ministros do Conselho
cia Fazenda. Registei em o dito dia. mês e ano.
João Antunes Moreira.

Termo de obrigação que fazem Duarte
de Braceq e Manoel de Souza de Azevedo
Senhorios, em parte, da nau Nossa Senhora
da Vitória e Manoel da Fonseca Nabo Ca-
pitão dela na forma da sua petição acima
e atrás registada e do assento cio Conselho
da Fazenda lançado neste livro a folhas 65.

.10

Aos oito dias do mês de Maio cie mil seiscentos
e noventa e sete anos, nesta cidade do Salvador,
Bahia de Todos os Santos em a Casa da Fazenda
Real apareceram presentes de mim escrivão dela
e das testemunhas ao diante nomeadas e assinadas
Duarte cie Braceq e Manoel de Souza de Azevedo
moradores e homens de negócio nesta cidade, pes-
soas que reconheço pelas próprias e juntamente com
eles Manoel da Fonseca Nabo Capitão e Senhorios,
em parte, e procuradores da nau Nossa Senhora da
Vitória que está surta no porto desta cidade e por
cada um dos sohreditos Senhorios e Capitão me foi
dito que eles por sua petição, que fizeram ao Con-
selho da Fazenda, ofertaram a dita nau de seus mo-
cios próprios sem constrangimento algum para ir
desta Bahia ao Reino de Portugal levar a Sua Ma-
jestade, que Deus Guarde, a via que remeteu o Vice-
Rei da índia ao Governador Geral deste Estado por
se haver assentado no dito Conselho que havendo
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navio neste porto que quisesse ir levar o dito prego
com as condições e obrigações contidas e declaradas

no dito assento do Conselho da Fazenda escrito neste

livro a folhas 65, o pudesse fazer fora do corpo da

frota e que eles na forma de todas as condições 3

obrigações declaradas no dito assento e aceitadas

por eles na dita sua petição atrás regis^da, se obri-

gam, como de fato se obrigaram, todos juntos e cada

um de per si e um por todos por suas pessoas e bens
móveis e de raiz, havidos e por haver, e o melhor

parado deles e a mesma nau dela seguir viagem a

levar o dito prego a Sua Majestade sem que por issc,

pretendam coisa alguma de Sua Real Fazenda quo
outrossim se obrigam ter e fazer a dita nau capaz

com todas as circunstâncias e segurança que costu-

mavam ter aqueles navios a que Sua Majestade cor-

cedia licença para navegarem fora do corpo da

frota para assim a dita nau se poder defender em

qualquer ocasião que tenha de peleja no decurso
da viagem e que outrossim na mesma forma acima

se obrigam a tão somente não pedirem eles se-

nhorios e Capitão ou Mestre da dita nau satisfação

alguma à Fazenda Real mas nem havia prejuízo ou

perda que da dita viagem lhes resultar porque ne-

nhum poderá ter a Fazenda Real de Sua Majestade

da dita ida ao Reino a dita nau e que se obrigam

outrossim na dita forma a que a dita nau parta
desta Bahia e se vá incorporar com a frota de Per-

aambuco indo buscá-la ao Recife e que não achando

«aquele porto irá seguindo sua viagem em direitura

às Ilhas a ver si até ali acha a dita frota ou ,as nos-

sas fragatas da costa para com elas seguir a dita

«au viagem com mais segurança para Lisboa, tudo

m forma aqui declarada e do dito assento do Con-
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selho da Fazenda e para tudo assim cumprirem e
guardarem disseram que se desaforam do Juiz de
seus foros, terra e lugar donde estiverem e mora-
rem e de quaisquer privilégios que tenham ou alcan-
çar possam que de nada se valerão e se obrigam a
responder no Conselho da Fazenda ou Juizo da Pro-
vedoria-mor pelo cumprimento desta obrigação que
disseram aceitavam e se submetiam debaixo das pe-
nas dos seus regimentos que tratam de semelhantes
obrigações e todos assinaram, sendo a tudo presen-
tes por testemunhas Matias de Miranda cie Oliveira
e João Correia Seixas que também assinaram e eu
João Antunes Moreira Escrivão da Fazenda Real
o escrevi. Duarte de Braceq, Manuel de Souza de
Azevedo, Matias de Miranda e Oliveira. João Cor-
reia Seixas. Manuel da Fonseca Nabo.

Registo da vistoria que se fez na nau
Nossa Senhora da Vitória de que é Capitão
Manuel da Fonseca Nabo, em virtude do
assento do Conselho da Fazenda, lançado
neste livro a folhas 65.

Aos doze dias do mês de Maio de mil seiscentos
e noventa e sete anos, nesta cidade do Salvador
Bahia de Todos os Santos em o mar onde está surta
a nau Nossa Senhora da Vitória cie que é Capitão
Manuel da Fonseca Nabo, onde foram o Provedor-
mor da Fazenda Real deste Estado Francisco Lahi-
berto e o Procurador dela o Doutor Estevão Ferraz
de Campos e eu Escrivão da dita Real Fazenda para
efeito de se fazer vistoria em a d^a nau e se ver se
tem a gente e artilharia, armas, munições e tudo o
mais competente e que tinham os navios de licença

v
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quando navegavam fora do corpo da frota, a qual
vistoria se fez na forma do assento do Conselho da
Fazenda lançado no livro deles a folhas 65. e sendo

na dita nau se achou ter o dito Capitão Mestre, Pi-
loto, Contra-Mestre, carpinteiros, calafate, Cirur-

gião, Condestavel e Sota Condestavel, trinta grume-
les e serventes, oito bacamartes, vinte e cinco espin-

gardas, dezesseis pistolas, vinte e um alfanges, qua-
tro machadinhas, quatorze chuços, três barriletes de

granada aparelhadas, dezoito peças de artilharia

montada, duas de oito libras e dezesseis libras, e sò-

ore a coberta seis peças de três e duas libras, oito

pedreiros e por faltarem quatro peças de artilharia

quinze espingardas, quatorze pistolas, quatro ma

chadinhas, mandou o dito Provedor-mor com pare
cer do Doutor Procurador da Fazenda Real as satis-

fizesse o dito Capitão metendo, mais em a dita- nau

as sobreditas coisas que lhe faltavam e que o Escri

vão cia Fazenda tornaria a ver se se tinha satisfeito
com as ditas cartas indo e vindo em quatorze deste

dito mês nesta nau não achei mais das vinte e seis

peças de Artilharia quatro peças montadas de duas

e quatroJibras e sobre as vinte e cinco espingardas,

quinze mais, e sobre as dezesseis pistolas quatorze
mais, e sobre as quatro machadinhas outras quatro

que eram o que se achou de menos na dita nau de

oue fiz este termo de vistoria em que assinaram os

ditos Ministros, e eu João Antunes Moreira o es-

creví. Francisco Lamberto. O Doutor Estevão Fer-

raz de Campos; registei em quatorze do dito mes

e ano. João Antunes Moreira.
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Assento que se tomou no Conselho da
Fazenda sobre uma carta dos Oficiais da
Câmara e petições de Domingos do Rego
Barbosa.

Aos quatorze dias do mês de Junho de mil seis-
centos e noventa e sete anos, nesta .cidade do Salva-
dor Bahia de Todos os Santos em os Paços de Sua
Majestade, que Deus Guarde, onde assiste o Senhor
Dom João de Alencastro Governador e Capitão Ge-
rai deste Estado estando em Conselho da Fazenda
com os Ministros dele, a saber: Doutor Diogo Ran-

gel Castelo Branco Juiz dos Feitos e o Provedor-
mor da Fazenda Real Francisco Lamberto, e o Dou-
tor Estevão Ferraz de Campos Desembargador dos
Agravos, propôs o dito Senhor Desembargador e
Capitão Geral uma carta dos Oficiais da Câmara
que lhe remeteram com umas petições de Domingos
do Rego Barbosa em que pedia aos Oficiais da Câ-
mara se arrematasse o contrato dos vinhos e aguar-
dentes por seis anos, sobre o que assentam os ditos
Ministros uniformemente que a arrematação do dito
contrato na forma e tempo por que se deve por praça
pertence ao Senado da Câmara e com a resolução

que tomarem os ditos Oficiais da Câmara dariam
conta a este Conselho da Fazenda de que o dito Se-
nhor Governador mandou fazer este assento em que
assinou com os ditos Ministros e eu João Antunes
Moreira o escrevi. Dom João de Alencastro. Diogo
Rangel de Alencastro. Francisco Lamberto. Estevão
Ferraz de Campos.
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Assento que se tomou no Conselho da
Fazenda sobre os soldos do Sargento-mor
Manuel Alves Navarro que Sua Majestade
lhe manda pagar por sua Provisão.

ifcVIR»\1 !

Aos quatorze dias do dito mês de Junho de mil
seiscentos e noventa e sete anos, nesta cidade do
Salvador Bahia de Todos os Santos, em os Paços de
Sua Majestade onde assiste o Governador e Capitão
Geral deste Estado o Senhor Dom João de Alencas-
tro estando em Conselho da Fazenda com os Minis-
tros dela, a saber: o Doutor Diogo Rangel Castelo
Branco, Juiz dos Feitos, e o Provedor-mor da Fa-
zenda Real Francisco Lamberto e o Doutor Estevão
Ferraz de Campos Desembargador dos Agravos,
propôs o dito Senhor Governador e Capitão Geral
umas petições do Mestre de Campo Manuel Alves
Navarro por que pede se lhe mande fazer a conta de
seus soldos para lhe serem pagos na forma da pro-
visão de Sua Majestade, as ditas petições juntas e
que mandando fazer a conta viera o contador gerai
dizendo que devia apresentar certidão do Mestre de
Campo Matias Cardoso de Almeida para constar se
merece os ditos soldos e se devia declarar se havia
de fazer a conta pelo que aqui vence nesta praça um
sargento-mor ou se havia de apresentar certidão do
que vence um Sargento-mor de Pernambuco, com o
qual dito do Contador Geral se conformara o dito
Provedor-mor da Fazenda Real Francisco Lamberto
se notou uniformemente pelos ditos dois Ministros
Desembargadores e pelo dito Senhor Governador
que se devia fazer a conta sem se apresentar certl-
4âo do dito Mestre de Campo Matias Cardoso por
não ser necessário, pois que para se passar a pro-
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visão pela qual se mandam pagar os ditos soldos
havia constar que o dito Sargento-mor os mereceu
o pelo serviço que fez o confirmou Sua Majestade
.no posto de Mestre de Campo por Patente que está
exercendo e que a mesma conta se devia fazer a.res-
peito do que vence um Sargento-mor pago desta
praça porque os soldos que nela se pagam e os de
Pernambuco são os mesmos e que feita a conta se
mandaria passar mandado para ser pago da impor-
tância dela e o Doutor Estevão Ferraz de Campos
disse mais que daria o seu voto apresentado com
mais razões, e são as seguintes. Primeira, porque
as ordens de Sua Majestade, que Deus Guarde, se
devem dar a sua extensão plenamente sem inter-
pretação alguma. Segunda, porque o dito Senhor
fez mercê aos Supíicantes de o despachar por seus
serviços com o posto de Mestre de Campo pago e lhe
mandou pagar os soldos todos que venceu de Sar-
gento-mor e se o dito Senhor concedeu ao Suplicante
o posto de Mestre de Campo sendo coisa tão grande,
como é, muito mais lhe concederia o nada dos sol-
dos de Sargento-mor pois é certo que aquele que me-
rece o que é mais, muito melhor merece o que é me-
nos. Além do que o Suplicante quando requereu ao
dito Senhor foi por documentos e papéis corrente e
à vista deles se lhe fez a mercê e nestes termos não
pertence a nossa obrigação o inquerir novamente o
merecimento do suplicante porquanto já se fez ao
tampo em que se lhe fez a mercê dos soldos que pede
e suposto se diga deve trazer certidão da Capitania
de Pernambuco para se saber que soldo vence um
Sargento-mor daquela praça, isto é, escusado porque
assim como na tal praça há Sargento-maior, tàm-
bém nesta os há, e os soldos destes todos são os **
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mesmos na igualdade e por isso aqui se lhe pode
fazer a conta, pois todos são pagos de mais que o

dito Senhor recomenda ao suplicante parta logo para
a Vila de São Paulo a fazer um terço, vencendo o

-soldo de Mestre de Campo e não se lhe fazendo o

pagamento que pede não irá cpm a praça que o dito

Senhor quer e o fará enquanto não fôr-vencendo no-

vos soldos sem fazer o serviço de Sua Majestade

que é o mais importante e pelo dito Provedor-mor
da Fazenda Real Francisco Lamberto foi dito que
visto fazer o Doutor Estevão Ferraz de Campos o

ofício de Procurador da Fazenda neste Conselho,

por estar doente o Doutor Francisco Lopes da Silva
se conforma com o parecer do dito Procurador da

Fazenda, como sempre o fizera, e dos mais Ministros
de que mandou o Senhor Governador e Capitão Ge-

ral fazer este assento em que assinou com os ditos
Ministros e eu João Antunes Moreira o escrevi.
Dom João de Alencastre Diogo Rangel Castel»
Branco. Francisco Lamberto.. Estevão Ferraz de

Campos.

Assento que se fez no Conselho da
Fazenda sobre a arribada que fez a nau da
índia Nossa Senhora da Visitação e Almas
Santas e declaração que fizeram os oficiais

dela e resolução dos Ministros do Conse-
lho sobre a dita nau poder seguir viagem

para Lisboa, em companhia da frota e seu
comboi.

Aos cinco dias do mês de Agosto de mil seis-
centos e noventa e sete anos, nesta cidade do Salva-
dor Bahia, de Todos os Santos era os Paços, de Sua
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Majestade, que Deus Guarde, onde assiste o Senhor
Governador e Capitão Geral deste Estado Dom João
de Alencastro, estando em o Conselho da Fazenda
com os Ministros dele o Doutor Diogo Rangel Cas-
telo Branco, Juiz dos Feitos e o Provedor-mor da
Fazenda Real Francisco Lopes da Silva e os Desem-
bargadores dos agravos os Doutores Estevão Ferraz
Barreto e José de Eça de Mendonça mandou o dito
Governador perante si aos ditos Ministros ao Capi-
tão de Mar e Guerra cia nau da índia Nossa Senhora
da Vizitação e Almas Santas Manuel Loio de Farias
e o Piloto-mor da dita nau José Fernandes e os mais
Oficiais da dita nau para se saber a razão que tive-
iam para arribarem a esta Bahia estando duas lé-
guas fora ao mar da Barra de Santo Antônio, em
ires deste presente mês havendo saído no mesmo dia
e fazendo-se à vela adiante de toda a frota das cinco
para seis horas da manhã do dito dia estando claro
com maré e vento largo sendo o dia mais capaz cio
que muitos outros antecedentes, em que houve sem-
pre tormenta de ventos contrários, para poder sair
e pelo piloto e prático da Barra que a dita nau le-
vava assim o dizer, ao que respondeu o dito Capitão
de Mar e Guerra que $endo assim como acima se re-
lata lhe requererá,o Piloto e Prático da Barra que
nos bordos que tinha feito lhe escasseava o vento e
não podia montar a ponta do baixio que estava ainda
pela proa e qíue com a maré de enchente e o vento
que lhe escasseou lhe protestava que não montava o
dito baixio ao que chamara êle Capitão os dois pilo-
tos da nau para que dessem seu parecer sobre o que
dizia o prático e que foram todos três de parecer
arribasse a nau para dentro, por não ficar seguro
fora e que por esta causa arribaram e sendo per-
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guntado o Piloto-mor José Fernandes pela causa da

dita arribada disse o mesmo que tem dito o dito Ca-

pitão e sendo perguntado na mesma forma ao segundo

piloto Manuel André, disse o mesmo, e o terceiro

piloto Domingos Guedes Barbosa e o Contra-mestre

José Gonçalves e o Escrivão da nau João Neto o o

Mestre-Carpinteiro Francisco Manuel Geasteiro, Se-

bastião dos Reis dispenseiro e o Condestavel Antomo

Rodrigues c ao estringueiro João Veloso, todos dis-

seram o mesmo acerca da dita arribada na qual nao

faltou nada à dita nau, de que se mandou fazer êst3

assento cm que assinaram e eu João Antunes Mo-

reira o escrevi e declaro que não veio o-Mestre da

dita nau Manuel João por estar doente, incapaz de

vir e do mesmo modo e causa não veio o Guardião

da mesma nau, o sobredito o. declarei em o dito dia,

etc Dom João de Alencastro. Francisco Lamoerto

Estevão Ferraz de Campos. Diogo Rangel Castelo

Branco Francisco Lopes da Silva. José de Eça de

Mendonça. José Fernandes. Manuel André. Domuv

gos Guedes Barbosa. José Gonçalves. João Neto.

Francisco Manoel Geasteiro. Sebastião dos Reis.

Antônio Rodrigues de Oliveira. João Veloso.

E logo em o dito dia, mês e ano declarado ao

assento atrás, no dito Conselho da Fazenda foi per-

guntado ao dito Capitão de Mar e Guerra Manual

Loio de Farias e mais Oficiais acima declarados se

na navegação e viagem que fez da cidade de Goa

para esta Bahia achara algum defeito na nau Nossa

Senhora da Vizitação em que viera embarcado e se

nela falta alguma coisa ou acha com alguma m

capacidade para poder fazer viagem à cidade de Lis-

boa, em companhia da frota e seus combois, respoo-
deu que da viagem que fizera da índia para esta
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Bahia não achará falta nenhuma na nau e que esuí
da mesma maneira que partira de Goa e que só diz
que o defeito que tem é ser velha e que não duvida
continuar a viagem para Lisboa nela e assinou eom,
os ditos Ministros e eu João Antunes Moreira o es-
creví. Dom João de Alencastro. Francisco Lamber-
to. Diogo Rangel Castelo Branco. Francisco Lopes
da Silva. Estevão Ferraz de Campos. Manuel Loio
de Farias. José de Eça de Mendonça. José Fernan-
cies. Manuel André. Domingos Guedes Barbosa.
José Gonçalves. João Neto. Francisco Manuel Geas-
teiro. Sebastião dos Reis. Antônio Rodrigues de
Oliveira. João Veloso.

E logo em o dito Conselho vistas e ponderadas
as razões que,o Capitão e mais Oficiais da dita nau
deram sobre estar capaz de fazer viagem à cidade de
Lisboa foram todos os ditos ministros de parecer
uniformemente que a nau seguisse viagem desta
Bahia para a dita cidade em Companhia da frota o
seu comboi, mandou logo primeiro examinar pelos
Mestres-Carpinteiros e Calafates desta ribeira a dita
nau para verem se está capaz, porém, se por causa da
velhice que dizem tem a dita nau, está ou não capaz
de seguir a dita viagem e logo ordenaram os ditos
Ministros ao Mestre da Ribeira Antônio Alves e
Amaro Gomes e ao Mestre dos Calafates Luiz Do-
mingos fossem fazer o dito exame na dita nau sem
embargo do Capitão e mais Oficiais da dita nau o
dizerem não tinham dúvida seguirem nela viagem
e assinaram e eu João Antunes Moreira o escrevi.
Dom João de Alencastro. Francisco Lamberto. Dio-
go Rangel Castelo Branco. Francisco Lopes da Sil-
va. Estevão Ferraz de Campos. José de Eça de-
Mendonça.
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Aos nove dias do mês de Agosto de mil seiscen-

tos e noventa e sete anos, nesta cidade do Salvador,

Bahia de Todos os Santos, em os Paços de Sua Ma-

jestade, que Deus Guarde, onde assiste o Senhor Go-

vernador e Capitão Geral deste Estado Dom João

de Alencastre. estando em Conselho da Fazenda com

os Ministros dele nos termos atrás declarados apare

ceram presentes Amaro Gomes Moreira Mestre que
foi da Ribeira desta cidade e Antônio Alves Mestre

atual dela e Luiz Domingues Mestre dos Calafates.

pelos quais, todos três uniformemente, foi dito que
eles tinham ido fazer exame e vistoria na nau da

índia Nossa Senhora da Vizitação e Almas Santas

na forma que se lhes ordenara no assento atrás es-
.rito e acharam da primeira coberta para cima, que c

a parte que puderam ver, que todas as madeira?

estão sãs, sem corrupção e não puderam ver as

mais partes da dita nau por estar carregada, e que
não faz água e que acham que a dita nau esta

capaz para ir para o Reino em Companhia da frota

e seu comboi e assinaram com os ditos Ministros e

eu João Antunes Moreira o escrevi. Dom João de

Alencastro. Francisco Lamberto. Diogo Rangel Caí-
telo Branco. Francisco Lopes da Silva. José de Eça

de Mendonça. Estevão Ferraz de Campos. Amar,.

Gomes Moreira. Antônio Alves. Luiz Domingues.

Assento que se fez no Conselho da Fa-

zenda sobre a segunda arribada da nau da

índia e resolução que se tomou para
carregar.

des

Aos vinte e um dias do mês de Agosto de mil

seiscentos e üoventa e sete anos, nesta cidade do
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Salvador, Bahia de Todos os Santos, em os Paços
de Sua Majestade, que Deus Guarde, onde assiste o
Senhor Dom João de Alencastro Governador e Capi-
tão Geral deste Estado do Brasil, estando aí em
Conselho da Fazenda com os Ministros dele abaixo
assinados vieram ao dito Conselho Fernão de Barros
de Vasconcelos, cabo da frota e o Capitão de Mar
Guerra da nau da índia Manuel Loio de Farias e os
mais Oficiais da nau da índia que foram chamados
sobre a segunda arribada que a dita nau, em Com-
panhia da Capitânea fizera ontem vinte do corrente
mès para dizerem e declararem a causa e razão que
tiveram para fazer a dita arribada estando fora da
Barra quatro para cinco léguas com o baixio que há
fora da Barra montado e pelo dito cabo da frota
Fernão de Barros de Vasconcelos foi dito que a nau
da índia lhe fizera sinal com uma peça e bandeira
(colhida e indo ver o que queria ou se lhe faltava ai-
guma coisa lhe mandara dizer o Capitão de Mar e
Guerra da dita nau da índia que ela não estava capaz
de fazer viagem por rolar muito e não governar, e.
que assim lho haviam protestado os pilotos, mestre
e mais oficiais e toda a companhia da dita nau re-
querendo-lhe se recolhesse para segurar a Fazenda
de Sua Majestade e mais invernados por não ser
capaz a dita nau de fazer viagem e por êle dito Ca-
pitão de Mar e Guerra assim o ver e experimentar
na dita nau se recolhia outra vez para este porto por
evitar a ruína que do contrário se podia seguir, por
cuja causa êle dito cabo da frota o viera acompa-
nhando na dita arribada para lhe acudir ao que fosse
necessário em cumprimento do seu regimento, man-
dando também ordem ao Capitão da Almirante fosse
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comboiando os navios da frota que tinham saído em
sua companhia enquanto se não ia incorporar com
eles e sendo perguntado ao dito Capitão de Mar e
Guerra da dita nau da índia pelo referido da dita
arribada disse o mesmo que acima se declara e cons-
tava de um protesto que lhe fizeram os pilotos, ofí-
ciais e mais companhias da dita nau da índia que está
lançado no livro dos Regimentos da Casa da índia

que vem na dita nau cie que se deu cópia ao cabo da
frota e mandaram se lançasse no fim deste assenlo
e sendo perguntado ao mestre, pilões e todos os mais
oficiais da dita nau da índia abaixo assinados, dis-
seram, todos uniformemente que a dita nau nao era
capaz cie seguir viagem ao reino por não governar
nem sabem que possa ter remédio nem que se lhe

possa fazer conserto algum para poder governar
porque nesta ocasião fizeram todas as experiências
sem que a nenhuma delas obedecesse o governo da
dita nau não lhes faltando nada da obra que se fez
na dita nau e eles entenderam que era útil à nave-
gação e sendo perguntado aos ditos pilotos, mestre
e mais oficiais da dita nau que sendo como referem
incapaz de ir ao Reino que razão tiveram para o não
declararem em tempo hábil assim que chegaram a
este porto vindo da índia, requerendo ao depois que-
riam ir em companhia da frota de Pernambuco par-
tindo só deste porto em companhia do navio que foi
de aviso sendo tempo de nordeste em que necessária-
mente haviam de bordejar nesta Costa e ainda mui-
io depois na ocasião da primeira arribada sendo cha-
mados a este Conselho onde se fez termo neste livro
a folhas 69 e 70 em que declararam queriam ir na
dita nau encobrindo-lhe a falta do governo de que
agora se queixam e por eles todos foi dito que eles
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Hão tiveram ocasião de experimentar bem o governo
da dita nau porquanto da índia para este porto.vie-
ram sempre com ventos largos e não conheceram
nem tiveram ocasião de experimentar a falta do go-
verno da dita nau com ventos pela proa nem na oca-
sião da primeira arribada, que fizeram deste porto,
tiveram também ocasião de conhecer o defeito do

governo da dita nau porquanto lhe dissera o piloto
da barra não tinham ainda montado o baixio e logo
arribar por encher o mar e crescer o. tempo e ser já
noite e que agora tiveram ocasião de a experimentar
nos muitos bordos que fizeram sem querer nunca
dar por devante, rolando sempre com excesso para'
sotavento de maneira que se estivessem fora dá

barra desta Bahia dariam infalivelmente à costa sen-
do travesso o vento que lhes sobreveio ao depois de
terem saído para fora e montado o baixo da barra

por cujas causas retificam o protesto que fizeram
ao seu Capitão de Mar e Guerra e o que aqui tem

dito de não ser a dita nau capaz de fazer viagem

para o Reino pela falta do governo e não saberem
em que pé nem que remédio se lhe possa dar

por ora, de que mandaram os ditos Ministros este

termo fazer, em que assinaram com o dito cabo da

frota e Capitão de Mar e Guerra e todos os ditos

oficiais da dita nau da índia e eu João Antunes Mo-
reira o escrevi. Dom João de Alencastro. Diogo

Rangel Castelo Branco. Francisco Lamberto. Fran-
cisco Lopes da Silva. José de Eça de Mendonça.

Aos dezesseis dias do mês de Agosto deste pre-
sente ano de mil seiscentos e noventa e sete anos
se fez à vela esta nau Nossa Senhora da Vizita-

ção e Almas Benditas de dentro do pôr*o da Bahia
onde estava surta e vimos surgir à força de rebo-
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comboiando os navios da frota que tinham saído em
sua companhia enquanto se não ia incorporar com
eles e sendo perguntado ao dito Capitão de Mar e
Guerra da dita nau da índia pelo referido da dita
arribada disse o mesmo que acima se declara e cons-
tava de um protesto que lhe fizeram os pilotos, ofi-
ciais e mais companhias da dita nau da índia que esta
lançado no livro dos Regimentos da Casa da índia

que vem na dita nau de que se deu cópia ao cabo da
frota e mandaram se lançasse no fim deste assento
e sendo perguntado ao mestre, pilolos e todos os mais
oficiais da dita nau da índia abaixo assinados, dis-
seram, todos uniformemente que a dita nau não era
capaz de seguir viagem ao reino por não governar
nem sabem que possa fer remédio nem que se lhe

possa fazer conserto algum para poder governar
porque nesta ocasião fizeram todas as experiências
sem que a nenhuma delas obedecesse o governo da
dita nau não lhes faltando nada da obra que.se fez
na dita nau e eles entenderam que era útil à nave-

gação e sendo perguntado aos ditos pilotos, mestre
e mais oficiais da dita nau que sendo como referem
incapaz de ir ao Reino que razão tiveram para o nao
declararem em tempo hábil assim que chegaram a
este porto vindo da índia, requerendo ao depois que-
riam ir em companhia da frota de Pernambuco par-
tindo só deste porto em companhia do navio que foi
de aviso sendo tempo de nordeste em que necessária-
mente haviam de borclejar nesta Costa e ainda mui-
to depois na ocasião da primeira arribada sendo cha-
macios a este Conselho onde se fez termo neste livro
a folhas 69 e 70 em que declararam queriam ir na
dita nau encobrindo-lhe a falta do governo de que
agora se queixam e por eles todos foi dito que eles
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Mão tiveram ocasião de experimentar bem o governo
da dita nau porquanto da índia para este porto vie-
ram sempre com ventos largos e não conheceram
nem tiveram ocasião de experimentar a falta do go
vêrno da dita nau com ventos pela proa nem na oca-
sião da primeira arribada, que fizeram deste porto,
tiveram também ocasião de conhecer o defeito do

governo da dita nau porquanto lhe dissera o piloto
cia barra não tinham ainda montado o baixio e logo

arribar por encher o mar e crescer o. tempo e ser já
noite e que agora tiveram ocasião de a experimentar
nos muitos bordos que fizeram sem querer nunca
dar por devante, rolando sempre com excesso para^
sotavento de maneira que se estivessem fora dá

barra desta Bahia dariam infalivelmente à costa sen-

cio travesso o vento que lhes sobreveio ao depois de.
terem saído para fora e montado o baixo da barra

por cujas causas retificam o protesto que fizeram
ao seu Capitão de Mar e Guerra e o que aqui tem

dito de não ser a dita nau capaz de fazer viagem

para o Reino pela falta do governo e não saberem
em que pé nem que remédio se lhe possa dar

por ora, de que mandaram os ditos Ministros este

termo fazer, em que assinaram com o dito cabo da

frota e Capitão de Mar e Guerra e todos os ditos

oficiais da dita nau da índia e eu João Antunes Mo-

reira o escrevi. Dom João de Alencastro. Diogo

Rangel Castelo Branco. Francisco Lamberto. Fran-
cisco Lopes da Silva. José de Eça de Mendonça.

Aos dezesseis dias do mês de Agosto deste pre-
sente ano de mil seiscentos e noventa e sete anos
se fez à vela esta nau Nossa Senhora da Vizita-

ção e Almas Benditas de dentro do pôr'0 da Bahia
onde estava surta e vimos surgir à força de rebo-
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que defronte da Igreja da Vitória e no dia seguinte

que foram dezenove nos fizemos à vela para fora
ajudados de seis lanchas das baleias e a da nau, e
outras mais que nos davam reboque, e postos fora
começamos a bordejar com ventos sul e sueste e su-
sueste e na noite seguinte surgimos a requerimento
do piloto da barra que conosco trazíamos pelas duas

horas depois de meia noite por nos aportar água ele

enchente e nos lançar outra vez para dentro da

Bahia e pelas seis horas da manhã do dia 20 de Agos-
to querendo lançar âncora nos arrebentou a amarra
ficando no fundo com muita parte da dita amarra
e continuando a bordejar com os mesmos ventos cm

quantos bordos fizemos não foi possível que esta
nau desse por devante uma só vez e virando sempre
em roda perdia ordinariamente em cada uma delas
o que tinha vencido e com estes motivos e andarmos
sobre o baixio da Itapoam com evidente perigo de

, podermos naufragar por uma a duas horas da tarde
e piloto-mor dela José Fernandes e o segundo Ma
nuel André e o terceiro, Domingos Guedes com todos
os mais oficiais e gente da, dita nau requereram e

protestaram uma e muitas vezes ao Capitão de Mar
e Guerra Manuel Loio de Farias mandasse logo se-

gurar a nau dentro do porto da dita Bahia visto
o perigo que ela corria e se ter visto assim por todos
os referidos como pelo cabo da frota e mais Capi-
tães e pilotos dos navios marchantes não querer to-
mar por devante e rolar muito, o que visto pelo dito
Capitão mandou fazer sinal ao cabo da frota com
uma peça e bandeira colhida, ao que acudiu o dito
Cabo da Frota mandando logo o seu tenente na sua
lancha ao nosso bordo, em presença do qual os sobre-
ditos oficiais e mais gente referida repetiram o sen
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requerimento acima declarado notando que cem vinha
e importava ao serviço de Sua Majestade, que Deus
Guarde, e ao bem de seus vassalos que logo se ar-
ribasse para dentro e se segurasse a nau dentro da
mesma Bahia e de como assim o requereram e pro-
testaram uma e muitas vezes declarando que ne-
nhum dos oficiais havia faltado à sua obrigação
para que a nau arribasse e só se devia fazer pelas
causas referidas com toda a brevidade, o que eu
João Neto, Escrivão da dita nau por me ser presente
todo o referido de que fiz este termo que fica lan-

i çado no livro do meu regimento, ao qual me reporto
e fica lançado a folhas 187, em fé do que me assinei
aqui com todos os oficiais e mais gente da dita nau,
no mesmo dia vinte do mês de Agosto de era atrás
declarada. José Fernandes. Antônio Pacheco. Cor-
te Real, Capelão. Manoel André Ruivo. Domingos
Guedes Barbosa. João Neto. Manuel João. José
Gonçalves, Manoel da Veiga. André da Silva. Cruz
do Carpinteiro Francisco Manuel Gurtero. Antônio
Rodrigues, João Veloso, Antônio Alves. Sebastião
Rodrigues. Antônio João. Felipe da Cruz. Diogo
Gomes. Henrique Leonardo Dias. Manuel Gomes
Brabo. Felicio dos Santos. Leonardo Ferreira da
Costa. Cruz de Noitel Domingues. Francisco da
Costa. André da Veiga. Domingos Antunes. Tomaz
de Benevides. Cruz de Manoel Gomes. Manoel N.J-
nes. Cruz de Custódio de Almeida. Manuel Francis-
co. Manuel Domingues. Cruz de Miguel da Costa.
Crua de Domingos Monteiro. Cruz de Domingos de
Araújo. Manuel João. Cruz de Sebastião Pereira.
João Gomes Belo. Domingos Nunes. Cruz de Es-
tevão Correia. Cruz de Manuel Gomes. Cruz de João
Rodrigues. Cruz de Antônio de Gouveia. Cruz de
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Manoel de Morais. Cruz cie Manoel Cardoso. Cru:

de Antônio Pereira. Cruz de Bartolomeu de Fontes.

Manoel da Fonseca. Cruz de Manoel Ferreira. Cru/

de Francisco Martins. Crus de Domingos Gonçal-

ves. Cruz de José de Almeida Pascoal Machado.
João Teixeira. Antônio Francisco. José Ribeiro.
Antônio Rodrigues. Cruz de Miguel Ferreira. Ja-

qu.es Adibet. Bernardo de Souza. Manoel Ferreira.
José Vicente. Cruz de Domingos Manoel. Cruz de
Pedro Rodrigues. Cruz cie João Alves. Pedro Gon-

çalves. Antônio cios Santos. Bento Correia. Manuel
Rodrigues. Marcai Duarte. Cruz de Antônio Pu-
reira. Cruz de José da Guerra. José Pereira. Pedro
Gonçalves. Crus de José Machado. Cruz de João
Muniz. Cruz de Domingos de Trindade, está con-
forme ao próprio que recebeu o Cabo da frota Fer-
mm do de Barros de Vasconcelos que assinou e de
como o recebeu e assinou comigo em a Bahia, 21 dias
do mês de Agosto de 1697 anos. Fernando de Barros
Vasconcelos. Joào Antunes Moreira.

E logo em os ditos vinte e um dias cio mês de
Agosto em o dito Conselho o dito Senhor Governador
e Capitão Geral e Ministros do Conselho mandaram
vir aos Mestres da Ribeira desta cidade Amaro Go-
mes de Amorim. Antônio Alves Mestre dos Calafa-
tes, Luiz Domingues sendo-lhes lido o termo atrás
acerca do que haviam dito os oficiais da dita nau da
índia e sendo-lhes perguntado se pretendiam podia
vir algum remédio para emendar a falta do governo
da dita nau disseram uniformemente que por ora
Mão sentiam que remédio lhe pudesse dar porquanto
já lhe haviam puxado o mastro grande e o de me-
sena para a popa e no leme se haviam acrescentado
umas faceiras abrindo-lhe um canal por baixo pare-
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cendo-Ihes que com a dita obra governasse melhor
mas como a experiência mostrou o contrário se con-
formaram com o parecer dos oficiais da dita nau, de
que se fez este termo em que assinaram e eu João
Antunes Moreira o escrevi. Antônio Alves. Amaro
Gomes de Amorim. Luiz Domingues.

í

. Resolução que se tomou no Conselho
da Fazenda.

E logo no mesmo dia acima e atrás declarado
propôs o Senhor General Dom João de Alencastro
em presença dos Ministros do Conselho nele,, se visto
a incapacidade com que se achava a nau da índia
pelo que a experiência tinha mostrado e uniforme-
mente diziam todos os Oficiais dela con vinha des-
carregar-se a fazenda que nela vinha, assim perten-cente a Sua Majestade, que Deus Guarde, como de
partes e remeter-se para Lisboa na nau Nossa Se-
nhora da Estrela de que é Cabo Fernando de Barros
de Vasconcelos por ser nau de força e da Junta do
Comércio e a única que se acha neste porto para a
poder levar; e outrossim se se deviam conservar os
oficiais da dita nau mandando-lhes assis*ir com os
socorros ordinários até nova ordem de Sua Majes-
tade, que Deus Guarde, etc. Pareceu aos Ministros
do Conselho uniformemente que visto a nau da íu-
dia estar incapaz de fazer viagem pela falta de go-
vêrno.e não se saber em que pegue, para se lhe poder
dar por ora remédio conveniente e poder correr
algum risco a fazenda que tem dentro, que se descar-
regue toda a fazenda da dita nau da índia e queaquela que se puder acomodar ná nau Nossa Se-
nhora da Estrela de que é Cabo Fernando de Barros
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de Vasconcelos, que pertencera a Sua Majestade, que
Deus Guarde se carregue nela e a que pertencer à

partes também que havendo procuração dos inte-

ressados nelas que nisso convenham e quando não

hajam os ditos Procuradores ou não se possam aco-

modar na dita nau Nossa Senhora da Estrela todas
as ditas fazendas, as que ficarem assim pertencentes
a Sua Majestade, que. Deus Guarde, como aos in-

teressados se meterão em um armazém com toda a

segurança e cautela possível na forma da carta que
o dito Senhor foi servido mandar escrever ao Mestre
de Campo General Roque da Costa Barreto a cujo
cargo esteve o Governo deste Estado escrita em 17

de Março de 1679. Registada no livro 2." delas a

[olhas 1 1 verso da Provedoria-mor dèsle Estado, ta-
zendo-se de ludo os inventários e clarezas necessárias
assim da fazenda que se carregar e ficar nos arma-
zéns com assistência cio Provedor-mor da Fazenda
Real e Procurador dela e que enquanto a se continuar
com os socorros aos oficiais da nau da índia enqtuan-
to Sua Majestade, que Deus Guarde, não manda pro
ver sobre esta matéria Pareceu se deviam continuar
com os ditos socorros como até agora ao mestre, con-
tra-mestre e guardião da dita nau por ser preciso
assistirem nela até resolução de Sua Majestade, da

que mandaram os ditos Ministros fazer este termo
de assento em que todos assinaram e eu .loão Antu-
nes Moreira o escrevi. Dom João de Alencastro. pio-
go Rangel de Vasconcelos. Francisco Lamberto.
Francisco Lopes cia Silva. José de Eça Mendonça.
Manuel Nunes Marinho.
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Assento que se tornou no Conselho da
Fazenda para se assistir por empréstimo
da Fazenda Real a despesa necessária para
o estabelecimento da fábrica do salitre, por
Leonor Pereira Marinho faltar às obriga-
ções com que seus Procuradores contrata-
rara com Sua Majestade.
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Aos dez dias do mês de Setembro de 1697 a nos,
nesta tidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos,
em os Paços de Sua Majestade, que Deus Guarde,
onde assiste o Senhor Governador e Capitão Geral
deste Estado do Brasil Dom João de Alencastro, es-
laudo em Conselho da Fazenda com os Ministros dê-
ie, a saber: o Doutor Diogo Rangel Castelo Branco
Juiz dos Feitos da Fazenda Real, e o Doutor Antô-
nio Rodrigues Banha e Estevão Ferraz de Campos,
Desembargadores dos Agravos propôs o dito Senhor
Governador e Capitão Gerai Dom João de Alencas-
tro aos ditos Ministros a ordem que Sua Majestade
foi.servido mandar-lhe escrever sobre a fábrica do
salitre que é servido mandar estabelecer no sertão
deste Estado nas terras de Leonor Pereira Marinho
Senhora da Casa da Torre em virtude do contrato
que com Sua Majestade haviam feito seus procura-
dores na cidade de Lisboa, no qual se obrigavam a
assistir com todo o necessário para a dita fábrica
como mais especialmente se declara na carta do dito
Senhor, registada no livro 2." delas da Provedoria-
mor a folhas 367 verso, e fazendo presente à dita
Leonor Pereira Marinho o dito Senhor Governador e
Capitão Geral a dita resolução de Sua Majestade e
que logo daria princípio ao estabelecimento desta fã-
brica porquanto Sua Majestade havia mandado ofí-

;i>l?l;!l!
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ciais e mais aprestos necessários para o dito esta-
belecimento, para ela se prevenir com o necessário
às obrigações do dito contrato respondera a dita
Leonor Pereira Marinho primeira, segunda e tercei-
ra vez com sua última resolução que sem nova ordem
«le Sua Majestade a quem tinha recorrido nesta frota
não lhe era possível contribuir com coisa alguma do
que seus Procuradores tinham ajustado para o esta-
belecimenlo da dita fábrica, e as cópias das ditas
cartas se leram e vão lançadas no fim deste assento,
e vista a importância deste negócio que o dito Se-
Mhor Governador e Capitão Geral representou neste
Conselho e o grande prejuízo que teria a Fazenda e
Serviço de Sua Majestade na demora do estabeleci-
mento e manufatura desta fábrica se se houver de
esperar por nova resolução de Sua Majestade se as-
sentou uniformemente por todos os ministros que
fosse a dita Leonor Pereira notificada judicialmente
para não ter que alegar a execução que se lhe deve
fazer em seus bens pela ordem do dito Senhor e por
considerar-se haver algumas moras na dita execução
e por não ficar entretanto suspenso o efeito, da dita
fábrica do salitre, que toda a despesa que fosse ne-
cessaria para o estabelecimento dela saísse por em-
préstimo da Fazenda Real de Sua Majestade para
cujo efeito se passaram as ordens necessárias e pelo
Provedor-mor da Fazenda Real Francisco Lamberto
estar doente e não poder vir ao Conselho se ordenou
a mim Escrivão da Fazenda lhe fizesse presenR todo
o referido para declarar se era do mesmo parecer o
convinha no que tinha assentado e sendo-lhe lido
este assento disse que se conformava em tudo o que
êle continha, de que fiz este termo em que assinou
o dito Senhor Governador, Ministros e Provedor-mor

m
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da Fazenda e eu João Antunes Moreira o escrevi.
Dom João de Alencastro. Diogo Rangel Castelo
Branco. Antônio Rodrigues Banha. Francisco Lo-
pes da Silva. Francisco Lamberto. Estevão Ferraz
de Campos.

Cópia da carta de Leonor Pereira Ma-
rinho para o Senhor Dom João de Alencas-
tro que originalmente remeteu a Sua Ma-
jestade, que Deus Guarde, sobre o salitre.

Senhor, aceitando e sempre agradecendo a Vos-
sa Senhoria o para bem das mercês que Sua Majes-
tade, que Deus Guarde, houve por bem fazer a Gar-
cia de Ávila Pereira meu filho e creado de Vossa Se-
nhoria fico entendendo as honras em que esta casa
se considera a Vossa Senhoria tão devedora como da
Carta de Sua Majestade que me foi apresentada às
condições do contrato que com meus procuradores
se ajustou no negócio do salitre, aos quais é suposto
eu não havia dado esse prazo e só o tinham meu pa-
ra a promessa de quarenta mil cruzados todavia
por servir a Sua Majestade e agradecer-lhe as mer-
cês que foi servido fazer a esta casa, não duvidando
conceder a Garcia de Ávila Pereira a administração
de todo o gentio situado em as suas terras a respeito
do que fundada no complemento desta condição co-
mo na de outros particulares que espero alcançar,
sem os quais é impossível e de gravíssimo dispêndio
o conseguir-se esta empresa por intolerável em tal
caso que Sua Maejstade seja servido convir nos tais
particulares não desistireis da continuação deste ne-
gócio na forma e da maneira que da escritura dele
se propõe e para que efetivamente conste do zelo,

i
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c cuidado com que nele desejo obrar, já de agora vou

antecipando e prevenindo todas as disposições que
Vossa Senhoria me recomenda para se lhe dar prin-
cípio todas as vezes que Vossa Senhoria o consignar.
A pessoa de Vossa Senhoria Guarde Deus por dila-
tados anos de vida. Torre 7 de Junho de 1697. Cria-
da e muito servidora de Vossa Senhoria Leonor Pe-
reira Marinho.

Cópia da segunda carta da dita Leo-
nor Pereira Marinho, sobre o mesmo par-
ticular que também se remeteu a Sua Ma-
jestade originalmente.

Senhor.
Em resposta de uma que recebi de Vossa Se-

nhoria há poucos dias, sobre o negócio do salitre, re-
sol vi que suposto este se ajustasse com meus pro-
curadores sem ordem minha contudo por servir a
Sua Majestade, que Deus Guarde, e pelas mercês
em a sua carta referidas como pela razão de outros

particulares que pretendo alcançar em ordem ao
mesmo fim desejando não menos dar gosto a Vossa
Senhoria ficava prevenindo as disposições necessá-
rias para se lhe dar princípio, quando Vossa Senho-
ria o consignasse, supondo que não seria com tanta
brevidade que não resultasse primeiro de Sua Ma-
jestade o conseguimento dos tais particulares, po-
rém, visto que agora por esta segunda carta e me-
morial das adições que recebi venho a entender se
antecipa o ânimo de Vossa Senhoria com maior bre-
vidade, do que eu presumia, não deixo de convir
com Vossa Senhoria na mesma resolução, excluiu-
do-me porém da obrigação de tirar e conduzir a ter-
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ra do salitre das minas para a oficina, como da con-
dução das lenhas para a mesma oficina o que a Sua
Majestade na ocasião presente da frota hei de propor
assim por serem uma e outra coisa concernentes ã tal
oficina que faz por conta cie Sua Majestade e não ler
eu pessoa experiente que entenda de tirar a terra
do salitre como por evitar ruínas como comurriente
poderiam acontecer e mor as minhas fábricas com ¦
as de Sua Majestade na comunicação freqüente deste ;
exercício e maiormente por fugir as queixas, que a
Sua Majestade e a seus Governadores poderiam che-
gar pelos administradores na falta de prevenção das
lenhas e terra do salitre por ser factível em alguma
ocasião esta falta, o que se não pode temer em as
mais coisas como são as carnes, farinhas e condução
do salitre já feito, do armazém para o porto da
Cachoeira, as quais coisas sendo Sua Majestade ser-
vido prover a meu filho Garcia de Ávila Pereira, nas
mercês referidas em a sua carta enviada a Vossa
Senhoria juntamente com provisão especial de admi-
nistrador rio temporal de todo o gentio situado em as
suas terras com apresentação dos missionários delas
transferindo-se esta mercê a seus descendentes no
morgado desta casa em tal caso sacrificar-me-ei em
o serviço de Sua Majestade conduzindo-se o salitre
feito do armazém para o dito porto da Cachoeira as-
sistindo-lhe juntamente com as carnes e farinhas na
forma da escritura do contrato do salitre que se des
cobriu na Jacobina e não em outra parte por ser
somente este o de que se trata na escritura e sobre
o que se ajustou o contrato com meus Procuradores
excluindo-me, porém, sempre da obrigação das le-
nhas e condução delas, como da terra do salitre para
a oficina e só nesta forma me atrevo ultimamente

.":'--- ¦ -:\ irai
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e cuidado com que nele desejo obrar, já de agora vou
antecipando e prevenindo todas as disposições que
Vossa Senhoria me recomenda para se lhe dar prin-
cípio todas as vezes que Vossa Senhoria o consignar.
A pessoa de Vossa Senhoria Guarde Deus por dila-
tados anos de vida. Torre 7 de Junho de 1697. Cria-
da e muito servidora de Vossa Senhoria Leonor Pe-
reira Marinho.

Cópia da segunda carta da dita Leo-
nor Pereira Marinho, sobre o mesmo par-
ticular que também se remeteu a Sua Ma-
jestade originalmente.

Senhor.
Em resposta cie uma que recebi de Vossa Se-

nhoria há poucos dias, sobre o negócio do salitre, re-
solví que suposto este se ajustasse com meus pro-
curadores sem ordem minha contudo por servir a
Sua Majestade, que Deus Guarde, e pelas mercês
em a sua carta referidas como pela razão de outros
particulares que pretendo alcançar em ordem ao
mesmo fim desejando não menos dar gosto a Vossa
Senhoria ficava prevenindo as disposições necessá-
rias para se lhe dar princípio, quando Vossa Senho-
ria o consignasse, supondo que não seria com tanta
brevidade que não resultasse primeiro de Sua Ma-
jestade o conseguimento dos tais particulares, po-
rém, visto que agora por esta segunda carta e me-
morial das adições que recebi venho a entender se
antecipa o ânimo de Vossa Senhoria com maior bre-
vidade, do que eu presumia, não deixo de convir
com Vossa Senhoria na mesma resolução, excluiu-
do-me porém da obrigação de tirar e Conduzir a ter-
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ra do salitre das minas para a oficina, como da con-
dução das lenhas para a mesma oficina o que a Sua
Majestade na ocasião presente da frota hei de propor
assim por serem uma e outra coisa concernentes ã tal
oficina que faz por conta de Sua Majestade e não ter
eu pessoa experiente que entenda de tirar a terra
elo salitre como por evitar rumas como comumente
poeleriam acontecer e mor as minhas fábricas com
as de Sua Majestade na comunicação freqüente deste
exercício c maiormente por fugir as queixas, que a
Sua Majestade e a seus Governadores poderiam che-
gar pelos administradores na falta de prevenção das
lenhas e terra do salitre por ser factível em alguma
ocasião esta falta, o que se não pode temer em as
mais coisas como são as carnes, farinhas e condução
do salitre já feito, do armazém para o porto da
Cachoeira, as quais coisas sendo Sua Majestade ser-
vido prover a meu filho Garcia de Ávila Pereira, nas
mercês referidas em a sua carta enviada a Vossa
Senhoria juntamente com provisão especial de admi-
nistrador no temporal de todo o gentio situado em as
suas terras com apresentação dos missionários delas
t»ransferindo-se esta mercê a seus descendentes no
morgado desta casa em tal caso sacrificar-me-ei em
o serviço de Sua Majestade conduzindo-se o salitre
feito do armazém para o dito porto ela Cachoeira as-
sistindo-lhe juntamente com as carnes e farinhas na
forma da escritura do contrato do salitre que se des
cobriu na Jacobina e não em outra parte por ser
somente este o de que se trata na escritura e sobre
o que se ajustou o contrato com meus Procuradores
eoccluindo-me, porém, sempre da obrigação das le-
nhas e condução delas, como cia terra do salitre para
a oficina e só nesta forma me atrevo ultimamente
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a resolver a Vossa Senhoria esta matéria que ainda

posta nesta modificação padece grandes dificuldades
de minha parte para se conseguir pela distância de

70 léguas qual é do lugar da oficina ao porto da Ca-

choeira ficando na advertência de mandar preparar
as matérias e fábricas cie bois, carros, escravos, etc,

para a condução que houver de fazer do tal salitre já
-fabricado que para o mais das madeiras, telha, ta-

boados e mais coisas da oficina que Vossa Senhoria

me recomenda, bem sabe Vossa Senhoria que me

não incumbe a mim esse cuidado e menos para os

vinte negros que hão de trabalhar na dita oficina

que como é coisa à parte e fábrica de Sua Majestade

parece que de boa razão lhe pertence também a pre-

pararação dela.
Quanto a boa nova que Vossa Senhoria me dá

de haver o Coronel Barbosa Leal descoberto o novo

caminho pelo rio Vaza Barris segundo a opinião con-

traria dos mais versados nesses lugares me quer pa-
recer não será possível conseguir-se êste intento pe-
Ias muitas dificuldades que o acompanham, mas toda-
via sendo caso que o dito Coronel queira fazer a Sua
Majestade, esse serviço eu o estimaria muito e ofe-
recera de boa vontade a Sua Majestade 50 mil cru-
zados pagos em dez anos para que me eximisse desta

pensão, em que torno a afirmar a Vossa Senhoria
que tomando-lhe o peso tereis assás em que empre-
gar as forças desta casa e fábricas dela o que have-
reis sempre por bem navegado afim de que se não
desvaneça a execução de Sua Majestade como o em -

penho de Vossa Senhoria, a cujos pés recebi sempre o
maior alento e melhor patriocínio para as honras e

progressos a que me aventuram os bons anúncios
de Vossa Senhoria, cuja pessoa Guarde Deus por lon-



— 35Í

Recebi a carta cie Vossa Senhoria por mão do
ajudante Braz Rebelo Falcão, meu primo, com a
qual de fora parte me fez presente alguns avisos
e advertências de Vossa Senhoria que eu tanto ve-
nero em ordem em se conseguir para o tempo que
Vossa Senhoria consigna esta fábrica do salitre, a que
eu não deixarei de ciar inteiro cumprimento e exe-
eução depois que de Sua Majestade, que Deus Guar-
de, me chegar o aviso da oferta que novamente lhe
faço sobre este negócio que enquanto me não vier
o recurso dele não me é possível aceitá-lo ern todo
nem em parte e si meus Procuradores o aceitaram
sem ordem minha, para isso tem Sua Majestade em
seu poder o seguro de 60 tt a que ficaram obrigados
enquanto lhe não constava da minha vontade e de-
claração neste particular, Vossa Senhoria fará o que
for servido, à cujos pés vivo sempre oferecida com
a razão de tão obrigada, pedindo sempre a Deus lhe
dilate a Vossa»Senhoria a vida e o guarde por largos
e felizes anos. Torre, 22 de Agosto de 1697. Criada
e muito Servidora de Vossa Senhoria, Leonor Pe-
reira Marinho. Leonardo Lopes de Carvalho a re-
gistou em 16 de Setembro de 1697. Está conforme
ao registo que está lançado em um livro de registo
de cartas da Secretaria, o qual se entregou ao Secre-
tário. Bahia, dito dia. João Antunes Moreira.
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:.,'r '¦gos e felizes anos de vida. Torre, 22 de Junho de
1697. Criada e servidora de Vossa Senhoria. Leo-
nor Pereira Marinho.

Cópia da terceira Carta de Leonor Pe-
reira Marinho, sobre o salitre. »t'k
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Registo da Portaria que se passou pa-
ra ser notificada, Leonor Pereira Marinho
Senhora da Casa da Torre, em virtude do

assento que se tomou em Conselho da Fa-

zenda como consta deste livro a folhas 75.

Porquanto em dez do presente mês de Setembro

do corrente ano de 1697, se assentou em minha pre-

sença pelos Minstros do Conselho da Fazenda, qu,*

visto Leonor Pereira Marinho Senhora da Casa ela

Torre haver faltado às obrigações com que seus pro-

curadores contrataram com Sua Majestade, que

Deus Guarde, sobre o negócio do salitre que foi ser-

vido mandar estabelecer no sertão deste Estado, er.i

terras da sôbredita, que se assistisse com a despe?,.

que fosse necessária para a fábrica dele por emprés-

timo da Fazenda Real e que fosse notificada juch-

cialmente para não ter que alegar à execução que.
"se 

lhe devia fazer em seus bens, vista e consideraria
a carta de Sua Majestade que foi servido mandar-me

escrever sobre esta matéria, registada nos livros da

Provedoria-mor e as que me escreveu a dita Leonor

Pereira em resposta às minhas em que lhe decla

rava se prevenisse com o necessário para cumprir
às obrigações cio dito contrato, ao que tem faltado

e ser conveniente ao serviço de Sua Majestade que
o dito estabelecimento do salitre tenha efeito, dando-
se-lhe logo princípio. Ordeno ao Escrivão da Vara
do Meirinho das execuções da Fazenda Real que logo.
notifique a sôbredita, que na forma do dito assento
do Conselho da Fazenda mande logo acudir a todas
as obrigações do dito contrato, aliás, não terá que
alegar a execução que se lhe fizer em seus bens em
cumprimento da ordem do dito Senhor, da qual noti
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ficação passará o dito Escrivão certidão com a res-
posta que a dita Lepnor Pereira Marinho der. Bahia,
25 de Setembro de 1697. Dom João de Alencastro.
João Correia Seixas a registou em o dito dia. João
Antunes Moreira.

Certidão da notificação que se fez em
virtude da Portaria acima a Leonor Pereira
Marinho, Senhora da Casa da Torre.

Certifico eu João de Azevedo Escrivão da Vara
da Fazenda Real que em cumprimento da ordem aci-
ma do Senhor Governador e Capitão Geral deste Es-
tado, fui à Casa da Torre onde vive Leonor Pereira
Marinho e sendo aí a notifiquei em sua própria pes-
soa, na forma da ordem acima, assim e da maneira
que nela se contém que toda está ali e declarei a
forma da notificação e sendo notificada como dito é
me respondeu que ela me requeria que me nesta cer-
tidão lhe escrevesse seu dito na forma seguinte: que
ela, escrevera nesta frota a Sua Majestade, que Deus
Guarde, sobre o negócio que seus procuradores fize-
ram com o dito Senhor que ela não mandou fazer
senão oferecer quarenta mil cruzados e que vindo
a resposta de Sua Majestade daria os quarenta mil
cruzados ou aquilo que o dito Senhor lhe ordenasse,
e no entanto queria haver vista por mão de seu pro-
curador porque como mulher não sabia o que havia
de alegar a bem de sua Justiça e mais não disse nem
quis assinar, e em fé da verdade passei a presente
na Casa da Torre, em os 29 de Setembro de 1697
anos. João de Azevedo. João Correia Seixas, a re-
gistou cm 2 de Outubro do dito ano. João Antunes
Moreira.
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Assento que se tomou no Conselho da

Fazenda sobre se assistir com o rendimento

das dízimas da Alfândega para a obra da

casa nova dela com mil cruzados cada ano,

que é o que podem render cada ano e se
dar conta a Sua Majestade para mandar o

que mais convier a seu real serviço.

Aos 29 dias do mês de Novembro de 1697 anos,

nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos,

em os Paços de Sua Majestade, que Deus Guarde,

etc, onde se faz o Conselho da Fazenda, estando

nele o Senhor Governador e Capitão Geral deste Es-

tado Dom João de Alencastro e o Doutor Diogo Ram

gel Castelo Branco, Juiz dos Feitos da Real Coroa,

Fazenda e Fisco da Relação e o Provedor-mor dela

Francisco Lamberti), o Doutor Manuel da Costa Bo-

nicho, Procurador da dita Real Fazenda e o Doutor

Manuel Nunes Colares Desembargador dos Agravos

propôs o dito Senhor Governador e Capitáo Gerai

que a Casa da Alfândega, que estava na praça desta

cidade, se desmanchara para naquele sítio se fazer

a Casa da Moeda que Sua Majestade, que Deus Guar-

de. fora servido mandar substabelecer nesta cidade

cabeça deste Estado e que por ser conveniente que a

Alfândega se fizesse na praia desta cidade para que

as fazendas que vêm nos navios se lançassem nela

para não haver descaminhos, dando conta a Sua Ma-

jestade lhe ordenara fizesse continuar a dita obra

para a Casa da Alfândega na dita praia e que os

mestres dos navios e mercadores contribuíssem para
ela para que ordenara que o Provedor-mor da Fa-

zenda e Procurador dela e o Provedor da Alfândega,
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elegessem sítio na dita praia para se fazer a dita
casa e elegeram um chão em que estavam umas
fazendas, pertencente tudo a Antônio da Mata Cal-
«íeira, que foram avaliadas em três mil cruzados e
que a dita obra se arrematou em praça pública em
seis mil e oitocentos cruzados assim a de pedreiro
como a de carpinteiro, para a qual obra concorreram
os mercadores e mestres dos navios voluntariamente
com um conto oitocentos oitenta o um mil quatro-
centos e cinqüenta réis que o Provedor da Alfândega
fez cobrar e entregar aos Tesoureiros Gerais e que
cem esta dita quantia se tinha assistido a obra da
dita casa e a maior parte do preço dos chãos dela e
por os mestres e mercadores não poderem contribuir
com mais dinheiro estava a dita obra em termos de
parar por falta dele e totalmente com a dilação que
podia haver em se não continuar se poderia arruinar
a obra que estava feita e que lhe parecia que por ser-
viço de Sua Majestade se devia continuar com a dita
obra e ir-se pagando o preço da arrematação, e as
«rades e o resto que se deve dos chão e o aluguel
do trapiche que serve de Casa da Alfândega en-
quanto se não pode recolher na nova as fazendas que
vèm do Reino pelo rendimento das dízimas da At-
fândega e mandou o dito Senhor Governador e Ca-
pitão Geral lêr o registo da carta de Sua Majestade
de 14 de Novembro de 1695, registada no livro 2."
«leias a folhas 165. escrita sobre o particular da obra
da Casa da Alfândega e tudo visto e considerado pe-
íes ditos Ministros votaram todos uniformemente
«iue pelo rendimento dos dízimos da Alfândega se as-
sistisse as obras e mais gastos dela por se não per-
der e arruinar a que está feita com mil cruzados cada
ano, que é pouco mais ou menos o que rende em cada
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um, dando-se conta a Sua Majestade, que Deus Guar-
de, do traslado desta resolução do Conselho da Fa-

zenda e da dita carta do dito Senhor referida para
mandar o que mais convier a seu Real Serviço
sobre este particular e o dito Senhor Gover-
nador e Capitão Geral se conformou com o parecer
dos ditos Ministros que todos assinaram e eu João
Antunes Moreira o escrevi. Dom João de Alencastre.
Diogo Rangel Castelo Branco. Francisco Lamberto.
Manuel da Costa Bonicho. Manuel Nunes.

M

Assento que se fez no Conselho da Fa-

zenda, sobre o soldo com que se havia de so-

correr os oficiais menores e maiores, Cape-
lão e soldados do terço dos paulistas e sô-

bre o mais que nele se declara.

Aos oito dias do mês de Agosto de 1698 anos.

nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos

e Paços de Sua Majestade, que Deus Guarde, onde

assiste o Senhor Dom João de Alencastro Governa-
dor e Capitão Geral deste Estado do Brasil estando

em Conselho da Fazenda com os Ministro dele, a sa-

ber: o Doutor Manuel Nunes Colares Juiz dos Feitos
da Real Coroa, Fazenda e Fisco.da Relação deste
Estado do Brasil e o Provedor-mor da Fazenda Rea!
dele Francisco Lamberto e o Doutor Diogo Rangel
Castelo Branco Desembargador dos Agravos que fez
o ofício de Procurador da Fazenda por impedimento
do Doutor Belchior Ramiro de Carvalho Procurador
dela e o Doutor Antônio Rodrigues Banha, Desem-
bargador mais antigo dos agravos e eu Escrivão da
dita Real Fazenda, abaixo nomeado, propôs, o dito
Senhor Governador e Capitão Geral que Sua Majes-
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tade, que Deus Guarde, fora servido mandar-lhe le-
vantar um terço de homens paulistas para irem fa-
zer guerra ao gentio bárbaro das Capitanias do Rio
Grande e assim de quatrocentos soldados exceto ofi-
ciais maiores e menores para o que elegera para
Mestre de Campe a Manoel Alvares de Morais Na-
varro por Patente súa que Sua Majestade confir-
mou, registada nos livros da Fazenda Real, o qual
com efeito indo a São Paulo formara o dito terço
com Capitães, Alferes, Ajudantes. Sargentos e sol-
dados e daquela Capitania de São Paulo vieram em-
barcados por mar à do Rio de. Janeiro e daquela na
mesma forma vieram a esta Bahia e deviam o dito
Mestre de Campo e mais oficiais maiores menores,
soldados e Capelão serem socorridos na forma que
Sua Majestade, que. Deus Guarde, lhe ordenava por
cartas do dito Senhor, que apresentou, das quais
uma que está registada no livro 2." delas da Prove-
cíoria-mor a folhas 169 verso é do teor seguinte.
Dom João de Alencastro Amigo. Eu El-Rei vos en-
vio muito saudar. Viu-se a nossa Carta de 29 de Ju-
nho do ano passado em que representais o quanto
convém a meu serviço não se faltar com pronto pa-
gamento aos soldos dos oficiais e soldados do terço
dos paulistas que se há de formar para a guerra
dos bárbaros do Rio Grande e pareceu-me ordenar
que estes soldos deste terço dos paulistas se pague

, infalivelmente dos efeitos que houver assim da Fa-
zenda Real mais prontos como dos que administrar
a câmara sem embargo de qualquer ordem que haja
em contrário escrita em Lisboa a 13 de Fevereiro
cie 1697. Rei. O Conde de Ailvor Presidente, para o
Governador Geral do Estado do Brasil. Primeira
Via. E para serem socorridos como se ordena pela
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dita carta se devia declarar o soldo com que se lhes
havia de formar seus assentos na matrícula que se ha
de formar deste terço como também os efeitos de qu,.
que haviam de ser pagos, e vista e considerada pelos
ditos ministros a dita carta de Sua Majestade e ou-
mais que o dito Senhor Governador e Capitão Geral
lhe mostrou do dito Senhor e forma das patentes que
se haviam passado pelo dito Senhor Governador para
vencerem o soldo na forma que se pratica com os ofi-
ciais maiores dos terços de infantaria do presídio
•lesta praça e haver Sua Majestade, que Deus Guar-
de, por bem fazer mercê do posto de Mestre de Cam-

pj deste terço ao dito Manoel Alvares de Morai
Navaro e que com êle haveria o soldo que lhe tocar
assim e da maneira que houver disposto o dito Senhot
Governador Geral Dom João de Alencastro e que o
começaria a vencer desde o dia que o dito Senhor
Governador lhe pusesse o cumpra-se votaram todos
uniformemente que vistas as ordens de Sua Majes-
tade os oficiais maiores e menores, Capelão e sol-
dados deste terço dos paulistas se lhes assentasse a

praça para vencerem por mês cada um o mesmo sol-
do que vencem os oficiais maiores e menores, cape-
lão e soldados dos terços da guarnição desta praça
sem deste terço terem pagens de bastão, de ginetes,
nem embandeirados e somente terá cada companhia
um tambor que vencerá o soldo de soldado, e vem
ser cada mês ao Mestre de Campo vinte três mil e
duzentos réis, o Sargento-mor treze mil réis, e cada
Capitão sete mil seiseentos e quarenta réis, cada AF
feres dois mil trezentos e sessenta réis, cada ajudan-
te supra três mil réis, o Capelão cinco mil réis e cada
soldado mil quinhentos e sessenta e seis réis, ead?
sargento do número dois mil quatrocentos réis, cada
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sargento supra mil novecentos e oitenta e três réis.
que lhes serão pagos a dinheiro porquanto se lhes nãg
podem dar farinha e farda nas capitanias para onde
vão como nesta praça se paga a infantaria a dinheiro,
farinha e que não vencerão mais coisa alguma por
quanto no dito soldo que se lhes há (ie dar em din-hei-, /**
ro se inclue dinheiro, farda e farinha e que estes sol*
dos deste terço serão pagos no fim de cada um ano na
Capitania do Rio Grande e que começarão a vencer da
dia em que se lhe acabou o mantimento que se lhek
deu por conta da Fazenda Real no Rio de Janeiro e
que devia ser pago o dito terço pelos efeito que hou-
ver na Fazenda Real e Câmara que é na forma da
carta de Sua Majestade a quem se dará conta com
o teor desta resolução para ordenar o que fôr mais
conveniente a seu Real Serviço, se conformando o dito
Real Serviço com que em tudo se conformou o dito
Senhor Governador e Capitão Geral ordenando ao Pro-
vedor-mor da Fazenda Real deste Estado Francisco
Lamberto mandasse formar pelo Escrivão dela
matrícula de dez companhias do dito terço cujo
traslado remeterá em outros dez livros, como do
Regimento das fronteiras ao Provedor da Fazenda da
Capitania do Rio Grande, para em tudo observar e
guardar como nele se contém, como também que ©
mesmo Provedor-mor fretará embarcação por conta
da Fazenda Real para desta Bahia levar o dito terço .
à Capitania da Paraíba do Norte para o que meterá
os mantimentos e aguadas necessárias por conta dela
e do dia em que sairem até o em que chegarem à dita
Capitania da Paraíba do Norte não vencerão o sôld©
em razão de se irem sustentando por conta da Fazen-
da Real e o Provedor daquela Capitania do Rio Gran-
de no primeiro socorro que lhes fizer lhes fará des-
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conto no soldo dos dias que gastarem na viagem para
o que ordenará ao Capitão, Mestre e piloto da embar-
cação em que forem, passem certidão em que decla-
rem o dia em que partiram desta Bahia e os que gas-
taram na viagem e o fará notar nos livros da matrí-
cuia como também lhes fará desconto nos seus sôldos

"do 
que constar à margem dos assentos de cada um, do

que receberam no Rio de Janeiro e nesta Bahia, adiau
tado e dos ditos socorros que lhe fizer no fim de cada
um ano enviará lista do que cada um recebeu à Pro-
vedoria-mor e outrossim se ordenou no dito Conselho
ao dito Provedor-mor mandasse fazer e pagar as coi-
sas seguintes: Coisas mais necessárias para a com-

panhia. Primeiramente ornamento, ferro de hóstias e
tudo o mais necessário para o Capelão administrar os
sacramentos, botica e quem saiba dela usar, armeiro
com sua tenda, quinhentos machados, 50 du-
zias de facas flamengas para os índios, muitos
milheiros de anzóis de toda a sorte para os ín-
dios. com enxadas para os índios plantarem, du
zentas foices para os mesmos, fardas de pano de ai-

godão para se lhes dar, as quais coisas remeterá ao
Provedor da Fazenda Real do Rio Grande que as fará
carregar ao Almoxarife daquela Capitania e man-
dará conhecimento em forma à Provedoria-mor, as
quais sobreditas coisas se despenderão co ma gente do
dito terço por conta de seus sôldos e o que toca ao
ornamento do Capelão e as armas consertadas se en-
tregará ao Mestre de Campo deste terço nesta Bahia
que dará recibo ao Almoxarife em que se obrigue a
dar conta do dito ornamento e armas e que o armeiro
que fôr com sua tenda vencerá o soldo de soldado e
os consertos e obras que fizer será à custa deles na
forma do Regimento e que se remeterá ao mesmo
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Provedor da Fazenda do Rio Grande o traslado desta
resolução para que lhe dê cumprimento no quê lhe to-
car e outrossim que o Provedor-mor da Fazenda Real
Francisco Lamberto mandará socorrer, pelos efeitos
mais prontos da Fazenda Real, aos oficiais maio-
res e menores e soldados deste terço com o socorro do
três meses adiantados, de que se fez este assento em
que os ditos Ministros assinaram com o dito Senhor
Governador e Capitão Geral e eu João Antunes IMo-
reira, Escrivão da Fazenda Real o escrevi. Dom João
de Alencastro. Antônio Rodrigues Banha. Manoel
Nunes Moreira. Diogo Rangel Castelo Branco. Fran--
cisco Lamberto.

Registo de uma petição dos alferes,
sargentos e soldados cio terço dos paulistas,
por que pedem e se lhes mandou declarar,
em seus assentos, que venciam mais trezen-
tos réis por mês de três quartas de farinha
que por descuido se não meteram na conta
do que cada um vence.

Senhor. Dizem os Alferes, Sargentos e Soldados
do terço dos paulistas de que é Mestre de Campo Ma-
noel Alvares cie Morais Navarro que na conta que
se fez do que vencem os Alferes, Sargentos o Solda-
dos desta praça, para os suplicantes vencerem o mes-
mo dinheiro como se determinou no Conselho da Fa-
zenda por inadvertência do oficial que fez a conta
não meteu nela a importância da farinha que são três
quartas por mês, à razão de cem réis a quarta, im-
porta cada mês trezentos réis e no decurso do ano
três mil e seiscentos, em a qual quantia vão os supli
cantes diminutos em seus assentos, pelo que pedem a
Vossa Senhoria lhes faca mercê informados do refe-
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rido que relatam, mandar que se emende o erre pon-
cio-se as declarações necessárias. Receberão Mercê.
O procurador-mor da Fazenda Real me informe com
o seu parecer. Bahia, 17 de Agosto de 1698. Rubrica
do Governador e Capitão Geral Dom João de Alen-
castro. Informe o Escrivão da Fazenda e Matrícula.
Bahia, 18 de Agosto de 1698. Lamberto. Pelo as-
sento que se tomou no Conselho da Fazenda que está
lançado no livro 2." deles a folhas 79 verso se orde-
»ou que aos oficiais maiores e menores, Capelão e
soldados deste terço dos paulistas se assentasse pra-
ça com o mesmo soldo que vencem os oficiais maio-
res e menores e soldados desta praça em dinheiro,
farda e farinha a conta do que tocava a este respeito
aos Suplicantes que por esquecimento se não meteu
nela trezentos réis de três quartas de farinha que tem
cada uma praça por mês e com este erro se continuou
o dito assento no Conselho da Fazenda e se formou
a matrícula e parece que havendo despacho de Vossa
Mercê e do Senhor Governador se podem registar
com esta petição no livro do mesmo assento e pôr-sc
declaração no assento dos suplicantes de que vencem
mais trezentos réis por mês, de três quartas de fari-
nha. Bahia, 18 de Agosto de 1698. João Antunes
Moreira. Senhor, parece que vista a resolução do
Conselho da Fazenda e de Vossa Senhoria se deve
emendar o erro que diz o Escrivão da Fazenda e
Matrícula de trezentos réis que levavam menos por
mês os soldados e oficiais a quem a Câmara desta
cidade costuma dar três quartas de farinha cada mês
pelos ditos três tostões, visto lhes haver de ser tudo
pago a dinheiro, Vossa Senhoria mandará o que mais
convier. Bahia, 18 de Agosto de 1698. Francisco
Lamberto. Como parece ao Pr©ved«r-m«r da Fazen-
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da Real. Bahia, IS de.Agosto de 1698. Dom João
de Alencastro. Por sua rublica. Cumpra-se e se faça
a declaração, que em forma o escrevam na Fazenda
e Matrícula nos assentos dos Suplicantes. Bahia,
18 de Agosto de 1698. Francisco Lamberto. Regis-
tei em o dito dia 18 de Agosto de 1698. João Antunes
Moreira.

Assento que se tomou no Conselho da
Fazenda sobre as propostas do Provedor-
mor da Fazenda Real Francisco Lamberto.

Aos 13 dias do mês de Outubro de 1698 anos,
nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos
nos Paços de Sua Majestade, que Deus Guarde, onde
assiste o Senhor Governador e Capitão Geral deste
Estado, Dom João de Alencastro estando em Conse-
lho da Fazenda com os Ministros dele, a saber: o
Doutor Manoel Nunes Colares Juiz dos Feitos da Re-
lação e o Provedor-mor da Fazenda Real Francisco
Lamberto e o Doutor Procurador dela Belchior Ra-
miro de Carvalho e os Desembargadores dos Agra-
vos mais antigos os Doutores Antônio Rodrigues
Banha e Diogo Rangel Castelo Branco, propôs o dito
Provedor-mor da Fazenda Real Francisco Lamberto
que Sua Majestade, que Deus Guarde, pelo livro que
apresentou, que se intitula Regimento dos Armazéns,
da ícrma, modo e maneira que há de ter com os de-
gredados cujos capítulos leu o dito Provedor-mor aos
ditos Ministros e que falando estes com o Provedor
dos armazéns de Lisboa parecia que o sustento e
mais gastos que se haviam de fazer com as pessoas
que se degredassem para a Ribeira desta Bahia se
deviam fazer por conta da Fazenda Real da Coroa e
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não pela Fazenda Real da Repartição da Junta do

Comércio porquanto o trabalho e serviço que fazem

na dita ribeira os degredados é muito pouco a res

peito dos gastos que com eles se faz.
Resolveram os ditos Ministros uniformemente

' com o dito Senhor Governador, que sem embargo da

proposta do dito Provedor-mor, se guardasse a mes-

ma forma com os degredados com que até o presente
se usou com eles, e que se daria conta a Sua Majes-

tade, que Deus Guarde, para mandar declarar se os

gastos e despesas que se fizerem com eles há de
sair da Fazenda Real da Coroa ou da Fazenda Real
da Junta do Comércio.

Propôs mais o dito Provedor-mor, e leu aos ditos
Ministros do Conselho, as cartas de Sua Majestade

pelas quais lhe ordena se faça um armazém nas casas

que foram de Francisco Mendes Neto e que de pre-
sente são dos próprios de Sua Majestade para no

dito armazém se recolher o sal, se a arrematação
desta obra se havia de arrematar pelo Conselho da

Fazenda ou por êle Provedor-mor, somente que que-
ria guardar o que se mandasse neste Conselho.

Resolveram, vistos as ditas cartas serem parti-
culares para êle Provedor-mor, que êle mandasse, re

matar por si a dita obra e a fizesse continuar na
forma que Sua Majestade lhe ordena, e assinaram.
João Antunes Moreira o escrevi.

Assento que se tomou no Conselho da
Fazenda, por que se manda parar a obra
da fortificação desta praça e dar-se conta
a Sua Majestade, que Deus Guarde.

Aos quinze dias do mês de Dezembro de 1698
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anos, nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os
Santos, em os Paços de Sua Majestade, que Deus
Guarde, onde assiste o Senhor Governador e Capitão
Geral deste Estado, Dom João de Alencastro estando
em Conselho da Fazenda com os Ministros dele, a
saber: o Doutor Manuel Nunes Colares Juiz dos Fei- ^
tos da Real Coroa, Fazenda e Fisco da Relação do
dito Estado e o Provedor-mor da Fazenda Real dele
Francisco Lamberto e o Doutor Belchior Ramiro de
Carvalho Procurador da dita Real Fazenda e o Dou-
tor Diogo Rangel Castelo Branco Desembargador dos
Agravos da dita Relação mandou o dito Senhor Go-
vernador e Capitão Geral que eu Escrivão lesse os
termos de vistorias que se fizeram pelo Sargento-
mor Engenheiro José Pais Esteves e o Capitão de
Artilharia Francisco Pinheiro que nesta praça fez
vezes de Engenheiro no tempo que a governou o
Mestre de Campo Roque da Costa Barreto, a cujo
cargo esteve o Governo deste Etsado e o medidor
do Conselho Julião de Souza e os Juizes do Ofício de
Pedreiro e Mestres dele, nomeados nas ditas visto-
rias registadas no livro 1".° das fortificações novas
desta praça a folhas 30 e a folhas 34 e sendo lidas por
mim as clitas vistorias propôs o dito Senhor Governa,-
dor e Capitão Geral que Sua Majestade, que Deus
Guarde, fora servido ordenar-lhe por carta sua de 29
de Janeiro de 1695, registada no livro 2." delas da
Provedoria mor a folhas 176 observasse inviolável-
mente o que tinha mandado sobre a continuação da
obra da fortificação desta praça que com efeito se ia
continuando e que das ditas vistorias que se tem feito
constava que a terra deste clima não é capaz para
se continuar a dita obra e o mais que os sobreditos
declaram nas ditas vistorias, em cujos termos se de-
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via pelos ditos ministros considerar se convinha con-
tinuar-se com a dita obra ou parar-se com ela dando-
se conta a Sua Majestade, pára mandar o que fosse
mais conveniente a seu real serviço, o que visto pelos
ditos Ministros e o que consta das vistorias unifor-
memente foram de parecer se parasse com a dita
obra e se desse parte ao dito Senhor com o teor das
ditas vistorias e deste assento, para mandar o que
fôr mais conveniente a seu real serviço, com os quais
pareceres se conformou o dito Senhor Governador c
Capitão Geral e que no que toca às ruínas que a dita
obra tem e consta das mesmas vistorias foram de
parecer todos se reeclificassem logo pelos bens do
mestre-pedreiro ou pelos de seu fiador por não resul-
tar na dita obra que está feita maiores ruínas não se
reedificando as que constam pelas vistorias de que
se fez este assento em que assinou o dito Senhor
Governador e Capitão Geral com os ditos Ministros
e eu João Antunes Moreira Escrivão da Fazenda
Real o escrevi. Dom João de Alencastro. Manuel
Nunes Moreira. Francisco Lamberto. Belchior Ra-
miro de Carvalho. Diogo Rangel Castelo Branco.

Assento que se tomou no Conselho da
Fazenda, sobre se remeterem desta Bahia
dez mil cruzados à Capitania do Rio Grande
para se socorrer o terço dos paulistas.

Aos 12 dias do mês cie Dezembro de 1698 anos,
nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos
era os Paços de Sua Majestade, que Deus Guarde, ou-
de assiste o Senhor Dom João de Alencastro Gover-
nador e Capitão Geral deste Estado do Brasil, estando
em Conselho da Fazenda com os Ministros dele, a sa-
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ber: o Doutor Manoel Nunes Colares Juiz dos Feitos
cia Real Coroa, Fazenda e Fisco da Relação deste Es-
tado do Brasil e o Provedor-mor da Fazenda Real
dele Francisco Lamberto e o Doutor Belchior de Car-
valho Procurador dela e o Doutor Diogo Rangel Cas-
teio Branco Desembargador dos" Agravos em o
dito Conselho, apresentou o dito Senhor Governador
e Capitão Geral uma carta do Mestre de Campo dos
paulistas Manoel Alvares de Morais Navarro que
lhe escreveu do arraial do Rio Grande de 26 de No-
vembro deste ano, em que lhe dava conta da prevê»-
ção com que se ia preparando para em quinze do cor-
rente sair à campanha a buscar o gentio bárbaro do
Rio Grande e para lhe dar guerra pedindo para isso
socorro de dinheiro com brevidade para se compra-
rem mantimentos e serem socorridos, sem o que não
seria possível a assistência na campanha por ser no
centro da habitação dos ditos inimigos e que estando
o dinheiro naquela Capitania do Rio Grande, com êle
se descobririam os mantimentos onde quer que os
houvesse, que fiados ninguém os queria dar, a qual
carta sendo lida no dito Conselho votaram os minis-
tros dele uniformemente que visto o que da mesma
carta constava e estar o dito terço em campanha pa-
ra fazer a dita guerra e deverem ser socorridos se
remetessem desta Bahia à dita Capitania do Rio
Grande, dez mil cruzados em dinheiro do mais proa-
to que houvesse na Fazenda Real desta Capitania,
na forma da Carta de Sua Majestade, inserta no as-
sento que se fez sobre o dito terço dos paulistas,,
a folhas 79 verso deste livro, com toda a segurança
e que naquela Capitania se carregassem em receita,
viva ao Almoxarife dela que mandará conhecimento
em forma ao Tesoureiro Geral deste Estado para sua
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conta, e que o Provedor-mor da Fazenda Real Fran-
cisco Lamberto faria remeter os ditos dez mil cru-
zados *ao Provedor da Fazenda da dita Capitania
para com eles ir socorrendo os oficiais e soldados do
dito terço guardando em tudo o regimento das fron-
teiras cujo traslado se lhe havia remetido e que se
daria conta a Sua Majestade, que Deus Guarde, com
o teor deste assento e o dito Senhor Governador e
Capitão Geral se conformou com o que pareceu aos
ditos Ministros de que se fez este assento eme assi-
nou com eles, e eu João Antunes Moreira Escrivão
da Fazenda Real o escrevi. Dom João de Alencastre.
Manuel Nunes Moreira. Francisco Lamberto. Bel-
chior Ramiro de Carvalho. Diogo Rangel Castelo
Branco.

Assento que se tomou sobre o tabaco
que se há de mandar para o Rio de Janeiro,
para o estanco.

Aos vinte e seis dias do mês de Março de 1699
anos, nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os
Santos e Paços de Sua Majestade, que Deus Guarde.
estando em Conselho da Fazenda o Senhor Governa-
dor e Capitão Geral Dom João de Alencastro e os
Ministros dele o Doutor Manoel Nunes Çolares Juiz
dos Feitos da Real Coroa, Fazenda e Fisco na Rela-

ção deste Estado do Brasil e o Provedor-mor da Fa-
zenda Real dele Francisco Lamberto e o Doutor Bel
chior Ramiro de Carvalho Procurador dela e os Dou-
tores Antônio Rodrigues Banha e Diogo Rangel Cas-
telo Branco, Desembargadores mais antigos dos
agravos na dita Relação em o dito Conselho se apre-
sentou uma petição com replica dos contratadores
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do eslanco do tabaco do Rio de Janeiro, Gonçalo Fer-
reira Souto, Jorge Mainard, Manoel do Rego Bandei-
ra e Salvador Viana da Rocha, a qual petição, réplica
e despachos irá lançada no fim deste assento pela
qual pedem se lhes conceda oitocentas arrobas de
tabaco para as mandarem para o Rio de Janeiro pa-
ra o dito estanco, e sendo Üda a dita petição por mim
Escrivão da Fazenda e considerando o dito Senhor
Governador e Capitão Geral e os ditos ministros o
que nela e na réplica se alega, votaram todos unifor-
memente que visto o grande preço de trinta e um
mil e quinhentos cruzados por que os Suplicantes
.arremataram este contrato, a respeito do passado, se
lhes concedesse licença para mandarem mais as du-
zentas arrobas de tabaco somente, além das seiscen-
tas arrobas arbitradas por ser menos inconveniente
conceder-se as ditas duzentas arrobas do que preten-
derem quita ou encampação como protestam em sua
réplica e que se escreva ao Governador e Provedor
(Ia,(Fazenda do Rio de Janeiro e procurem saber se
na dita Capitania se faz o consumo deste tabaco proi-
bindo com grandes penas que em nenhum caso se de-
sençaminhem para fora daquela Capitania e que se
dê parte a Sua Majestade com o teor deste assento,
petição e réplica para mandar o que fôr mais con-
veniente a seu Real Serviço com o que se conformou
o dito Senhor Governador e Capitão Geral de que
fiz este assento que-assinaram e eu João Antunes
Moreira o escrevi. Dom João de Alencastro. Diog^
Rangel Castelo Branco. Francisco Lamberto. Bel-
chior Ramiro de Carvalho. Antônio Rodrigues Ba-
«ha. Manoel Nunes Moreira.
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Registo da petição, réplica e despachos
de que o assento atrás faz menção.

Senhor. Dizem Gonçalo Ferreira Souto, Jorge

Mainard, Manuel do Rego Bandeira e Salvador Viana

dá Rocha Contratadores do estanco do tabaco no

Rio de Janeiro por seu bastante Procurador Nicolau

Lopes Fiúza, que eles suplicantes arremataram na-

quela cidade o dito contrato por preço de trinta e um

mil e quinhentos cruzados por tempo de quatro anos

os quais hão de começar a correr desde o 1." dia do

mês de Junho próximo em diante, por cuja razão

carecem de que lhe vá logo desta Bahia para pro-
vimento do estanco da cidade termo e mais partes

anexas a ela oitocentas arrobas de tabaco, a saber:

seiscentas arrobas daquele de que sé pesam as três

qualidades de fino, redondo e baixo e duzentas de

tabaco inferior que se varia nos estancos para ca

chimbo, cujo cômputo de arrobas de unia e outra qua-
lidade tem mostrado a experiência será pouco mais

ou menos o necessário para o consumo daquele tempo

que vai do mês de Junho em diante até o em que-che-
garão lá desta Bahia as embarcações da monção e

como a presente se vai acabando e não será possível
ir aos suplicantes as ditas 800 arrobas não saindo

. deste porto a embarcação que lhas há de levar den-

tro de poucos dias e com a maior brevidade que se

possa, antes que entrem os Juizes, e têm os suplicam
tes.por seu Procurador já fretado e só carecem da
licença para se lhes carregar o dito tabaco e não
lhes indo com a brevidade de que fazem presente re
eeberão os suplicantes grande prejuízo e portanto
pedem a Vossa Majesctade lhes conceda licença para
desta Bahia se lhes remeterem de presente as ditas

.,*
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tóitocentas arrobas de tabaco com a brevidade que
apontam e receberá mercê.

À margem — No livro 2." a folhas 335 dos regis-
tos das petições está registada uma que fez Nico-
lau Lopes Fiúza aos Ministros do Conselho e o des-
pacho por que se concedeu licença para poder man-
dar esta monção para o Rio de Janeiro 800 arrobas
lie tabaco para o mister do Conselho do Contrato por
ser ocasião de monções e porque é do 2.° ano do dito
contrato. Bahia, 10 de Dezembro de 1699.

Despacho do Conselho da Fazenda.

Concede-se licença aos suplicantes para manda-
rem para o Rio de Janeiro, as arrobas de tabaco que
estão arbitradas somente em consideração das or-
dens de Sua Majestade. Bahia e Conselho, 9 de iMar-
ço de 1699. Dom João de Alencastro. Por sua ru-
brica. Manuel Nunes Colares, por sua rubrica. Fran-
cisco Lamberto, por sua rubrica. Belchior Ramir»
de Carvalho, por sua rubrica. Diogo Rangel Castelo
Branco, por sua rubrica.

Réplica.

Senhor. Dizem os suplicantes que o tabaco que
Vossa Majestade tem arbitrado nesta Bahia, são
seiscentas arrobas que no princípio da presente mon-
ção se permitiram carregar ao Procurador do Con-
tratado a quem sucedem os suplicantes e com serem
estas seiscentas arrobas não mais que para o consu-
mo de seis meses se replicou a este tribunal mostran-
do não serem bastantes e como Vossa Majestade
mandou estancar o tabaco naquela cidade do Rio de
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Janeiro seu termo e anexas e o pós em contrato sem

expressa condição de arrobas determinadas, mas sim

todo o necessário ao consumo da terra nestes ter-

mos, depois de arrematado o contrato parece qu<3
do razão e de justiça se lhes não pode arbitrar mo-

nos quantidade da que pede o gasto usual da tem.,

que será para cada um ano do tabaco, desta Bahia
ao menos novecentas arrobas para pisar as três qua-
lidades, e quinhentas arrobas do que chamam de
carregar para cachimbo porque assim o tem mostrado

a experiência se Vossa Majestade, quando se pôs este

estanque em contrato mandara logo fazei' presente

que se lhes não havia de permitir desta Bahia mais

que as seiscentas arrobas arbitradas, para cada um
ano e não todo o necessário ao consumo da terra, e

certo que os suplicantes não tão somente deixariam

de lançar neste contrato os trinta e um mil e qui-
nhentos cruzados por que lhes foi arrematado mas

nele não dariam o mais inferior lanço porque repar-

tido o pagamento deste trinta e um mil e quinhentos
cruzados pelos quatro anos do seu contrato cabe a
cada um quasi oito mil cruzados e para os suplicar-
tes tirarem as seiscentas arrobas arbitradas àquela

quantia é necessário também que se tire de cacw
arroba, além do seu custo principal e gastos, cinco
mil trezentos e tantos réis de lucro e isto se mostra

patentemente impossível se Vossa Majestade não

proíbe àquela cidade, seu termo e anexas o uso do
tabaco e só servido lhes, pôr estanque o este estan-

que o tem mandado arrematar por contrato e visto
está que com se lhes não permitir o tabaco necessá-
rio para seu uso se implica a resolução de o estan-
car e consequentemente se segue a nulidade do con-
trato pela qual protestam os suplicantes contratado-
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Concede-se aos suplicantes duzentas arrobas de
tabaco mais além das seiscentas arrobas arbitradas,
visto as razões que alegam nesta petição .sobre o novo
arrendamento enquanto se dá conta a Sua Majes-
tade para resolver o que fôr mais conveniente ao
seu Real Serviço. Bahia e Conselho 26 de março,de
1699. Com seis rubricas dos Ministros do Conselho,
a saber: Dom João de Alencastro. Manuel Nunes
Golares. Francisco Lamberto. Belchior Ramires de
Carvalho. Antônio Rodrigues Banha. Diogo Rangel
Castelo Branco. Está conforme a própria petição,
despachos e réplica que entreguei a Nicolau Lopes
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res em caso que se lhes não permita, mas não o espe-
ram assim os suplicantes por duas razões, a pri-
meira é porque Vossa Majestade se mostrou sempre.t
muito zeloso da conservação de seus vassalos e em
nenhum caso permite a sua ruína, na segunda porque
os tabacos que.se costumam pisar neste Estado são *
ião mimosos e cie tão pouca sustância que jamais se
carregaram para Portugal, por não poderem aturar
sem se pisarem logo e posto que ao depois de pisados
se possam mandar; contra isto estão as rigorosas pe-
nas em que incorrerão as pessoas que o levarem e as
diligências com que neste estado se proíbe e princi-
palmente não pedirem os suplicantes mais que ape-
nas o necessário para o consumo da terra, que não
dará lugar a se divertir para. tora dela e portanto
pede a Vossa Majestade seja servido deferir aos su-
plicantes com a licença de se lhes carregar por ora
as arrobas pedidas em sua petição. E receberá
Mercê.

£' , y\• Despacho do Conselho.
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Fiúza, a que me reporto. Bahia, 27 de Março de 1699
anos. Nicolau Lopes Fiúza. João Antunes Moreira.

Assento que se tomou no Conselho da.
Fazenda sobre se fazer despesa da Fazen-
da com a arrecadação do tabaco dando-se
conta a Sua Majestade, que Deus Guarde.

Aos dois dias do mês de Abril de 1699 anos.

nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos,
em os Paços de Sua Majestade, que Deus Guarde,
onde assiste o Senhor Dom João de Alencastro, Go-
Ternador e Capitão Geral do Estado do Eslado do
Brasil, estando em Conselho da Fazenda com os
Ministros dele, a saber: Doutor Manoel Nunes Co-
lares, Juiz dos Feitos da Relação e o Provedor-mor
da Fazenda Real, Francisco Lamberto e o Doutor
Belchior Ramires de Carvalho, Procurador dela e os
Doutores Antônio Rodrigues Banha e Diogo Rangel
Castelo Branco, Desembargadores mais antigos dos
Agravos na dita Relação propôs o dito Senhor Go-
vernador e Capitão Geral aos ditos Ministros que
Sua Majestade, que Deus Guarde, lhe recomendava
muito a arrecadação do tabaco para se não desem-
caminharem os direitos reais para o que tenho man-
dado fazer lanchas para nelas rondarem de dia e de
noite os soldados e que estas se deviam pagar aos
mestres que as fizeram como também os jornais da
gente do mar ou escravos alugados que as remavam
e aos patrões delas como também as mais despesa»
que se fizerem na arrecadação do dito tabaco, e que
o ano passado mandara pagar algumas despesas pela
mercê ordinária que por ora estava dispendida e que
de necessidade se devia prontamente fazer esta des-
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pesa pela Fazenda Real e que deviam os ditos Mi-
nistros votar si se devia assim fazer ou não e de que
consignação, e todos uniformemente votaram que
visto se não poder escusar esta despesa se fizesse
dos efeitos mais prontos que houvessem na Fazenda
Real com assistência do Provedor-mor, e que se fa-
rão papeis correntes na forma que se fazem para a
mais despesa da Fazenda ReíTe se desse conta a
Sua Majestade para o haver assim por bem ou mau-
dar o que for mais conveniente ao seu Real Serviço
com o que se conformou o dito Senhor Governador e
Capitão Geral de que fiz este assento em que asai-
nou com os ditos Ministros e eu João Antunes Mo-
reira, Escrivão da Fazenda Real o escrevi. Dom
João de Alencastro. Francisco Lamberto. Antônio
Rodrigues Banha. Belchior Ramires de Carvalho.
Manoel Nunes Colares. Diogo Rangel Castelo
Branco.

E logo em o dito Conselho propôs o dito Pro-
vedor-mor da Fazenda Real, Francisco Lamberto
que faltara remeter-se a Pernambuco novecentos o
tantos mil réis de resto dos dez mil cruzados que se
mandaram remeter para se socorrer os oficiais e
soldados do terço dos paulistas no Rio Grande, conto»
consta do assento lançado neste livro a folhas 83
por se não acharem letras seguras mais que às que
se tenham remetido e que de presente está nesta
Bahia a Charrua Santa Machima que é da Junta do
Comércio para fazer viagem para Pernambuco e se
na dita Charrua havia de mandar o dito resto em
dinheiro, votaram todos os ditos Ministros e o mesmo
Provedor-mor que visto não ser socorrido o dito
terço ao depois que foi desta Bahia para o Rio Gran-
de e não haver letras seguras se remetesse em a diti
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charrua o dito resto por conta e risco da Fazenda
Real com que se conformou o dito Senhor Governa-
dor e Capitão Geral sendo do mesmo parecer e as-
sinou com os ditos Ministros e eu João Antunes Mo
reira o escrevi. Dom João de Alencastre. Francisco
Lamberto. Antônio Rodrigues Banha. Diogo Ran-
gel Castelo Branco. Belchior Ramires de Carvalho.
Manoel Nunes Colares.

Assento que se tomou no Conselho da.
Fazenda sobre se tratar de mandar um
navio de licença a levar uma das vias do
Vice-Rei da índia a Sua Majestade, que
Deus Guarde, etc.

Aos quatro dias do mês de Maio de 1699 anos,
nesta cidade'do Salvador Bahia de Todos os Santos,
em os Paços de Sua Majestade, que Deus Guarde,
onde assiste o Senhor Governador e Capitão Geral
deste Estado Dom João de Alencastre, estando em
Conselho da Fazenda com os Ministros dele abaixo
assinados mandou vir ao Conselho sobredito aos
mestres e Capitães dos navios que se acham neste
porto e sâo capazes para irem de licença fora do cor-
po da frota, abaixo assinados, assim que navegam
para Lisboa e Porto e sendo todos juntos se lhes per-
guntou a cada um se estavam lestos e capazes e "mes

convinha alguns deles fazer viagem de licença den-
tro em vinte dias que se contarão de hoje em diante

para Lisboa a levar uma das vias que veio na nau
da índia São Pedro Gonçalves na forma que Sua
Majestade ordena por carta sua de 13 de Janeiro do

presente ano registada a foihas 197 verso no livro
2." delas, e como na dita carta se não declara que se
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possa obrigar a qualquer navio de licença carregado
ou descarregado, se fez esta diligência para ver se
alguém quer ir por sua vontade e por cada um foi
dito que não estavam capazes para poderem fazer
a dita viagem fora do corpo da frota e somente o Ca-
pitão Manoel Romeu de Carvalho que o é dando
Nossa Senhora da Boa Sentença e São João dos Bem
Casados se ofereceu de sua livre e boa vontade a
fazer a dita viagem partindo deste porto dentro do
dito termo de vinle dias fora do corpo da frota a le-
var à Sua Majestade,, que Deus Guarde, a referida
via do Vice-Rei da índia com declaração que se obri-
gam os três mercadores que estão obrigados a dar-
lhe quatrocentos e trinta caixas nesta presente carga
da frota, para carga da dita sua nau a que se obri-

fi garam na frota passada por uma escritura pública
por semelhante benefício que ele Mangel Romeu de
Carvalho lhes fez à frota passada para a carga da
nau Princesa do Céu e visto pelos Ministros do Con-
selho não haver outro que queira ir e a justa razão
que este tem para obrigar aos ditos, seus obrigados
mercadores a que lhe dêm e carreguem logo as ditas
caixas e a vontade com que o dito Manoel Romeu de
Carvalho se oferece a levar a dita via se lhe aceitou'
esta oferta e se ordenou ao Doutor Procurador da
Fazenda Belchior Ramires de Carvalho que com ef ei-
to se obrigasse e fizesse logo carregar em a dita nau
as quatrocentas e trinta caixas de açúcar, declaradas
na escritura, cada uma pela quantia delas a que estão
obrigados, de que fiz este assento em. que o Senhor
Governador assinou logo com os ditos ministros o

¦ capitães e mestres e eu João Antunes Moreira o es-
creví. Dom João de Alencastro. Manoel Nunes Co-
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Iar«s. Francisco Lamberto. Belchior Ramiro de Car-
Talho. Antônio Rodrigues Banha. Manoel Fernandes.
João Fernandes Lima. Adrião Domingues Loureiro.
Goiçalo da Cunha. Sebastião de Oliveira.
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Resolução que se tomou em Mesa da Fazen-

/
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ela sobre o contrato dos dízimos reais
da Capitania do Rio Grande, dízimo do
pescado e virem os Almoxarifes das Ca-
pitanias dar as suas contas a esta Prove-
doria-mor  281

Assento de Mesa da Fazenda sobre se cobra-
rem os dizimos desta Capilania da
Bahia por conla da Fazenda Real, por
não haver contratador  283

Assento da resolução que se tomou em Mesa
da Fazenda, sobre se cobrarem os dí-
zimo.s pela Fazenda Real, por não ha-
ver lançador a eles nem quem arre-
matasse o contraio  285

Assento da resolução que se tomou em Mesa
da Fazenda sobre se dar todo o bom avia-
mento a Francisco ele Sales, Provedor
da sua nau Oriflamem (sic) que se acha
ancorada neste porto  287

Assento da resolução que se tomou em Mesa
da Fazenda, sobre se dar a farda dos
soldados no Rio de Janeiro  289

Assento da Mesa de Fazenda, da resolução
que se tomou sobre o Tesoureiro Geral
desse Estado - 291

Assento que se tomou em Mesa da Fazenda,
sobre a licença que pediu Manuel Bar-
bosa de Amorim, Capitão e Mestre do na-
vio Nossa Senhora da Boa Nova e San-
to Antônio  293

Registo dos papéis de (pie o assenlo da Mesa
de Fazenda atrás faz menção  298

Primeiro assento que se tomou em Conselho
da Fazenda, em que se dá forma do que
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se deve nele observar e guardar  305
Assento (pie se tomou em o Conselho da Fa-

zenda sobre as naus ela índia (pie chc-
garam a esla Bahia  307

Registo da Carta do Secretário de listado
Mendo Fróes Pereira escrita ao dito Se-
nhor Governador e Capitão Geral  311

Rgislo da Carla de Sua Majestade que
apresentou o Capitão de Mar e Guerra
Antônio Dias Rego  311

Registo elo Capítulo 33 do Regimento de An-
tônio Dias Rego Cabo da frota da Capi-
tania de Pernambuco  312

Assento que se fez no Conselho da Fazenda
sobre o procedimento que se deve seguir
na toma dia das fazendas das naus da
índia que se achavam desembarcadas
delas  313

Assente sobre se fazer novo Almoxarife  311
Assento sobre as fazendas da índia, ela to-

rnaelia, se remeterem ao Reino  316
Assento que se lornou no Conselho da Fa-

zenda sobre o socorro que Sua Majesta-
de, que Deus Guarde, orelenou ao Gover-
nador e Capitão Geral deste Eslado Dom
João de Alencastro remeter ao Reino ele
Angola de soldados e cavalos  317

Assento que se tomou no Conselho ela Fazen-
da sobre a nau da índia Nossa Senhora
da Vizitação e Ailmas Santas, de que é
Capitão Manuel Loio de Fartos não ir
para o Reino fora do corpo da frota... . 319-

Assento que se tomou no Conselho da Fa-
zenda sobre uma petiçã® das filhas do
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Capiíão Antônio Lopes de Ulhoa
Assento que se tomou no Conselho da Fazen-

da sobre se mandar um navio desla lia-
hia ao Reino fora do Corpo da Frota que
se espera a levar a via que remeteu o
Vice-Rei da índia ao Senhor Governa-
dor e Capitão Gera! deste Estado Dom
João de Alencastro, para logo a remeter
a Sua Majestade

Registo da petição de Duarte de Braceq e
Manoel cie Souza de Azevedo Senhorios,
em parle e procuradores da nau Nossa
Senhora da Vitória e de Manuel da Fon-
seca Nabo Capitão dela por que ofere-
ceram a diia nau para levar o prego a
Sua Majestade, que Deus guarde

Termo de obrigação que fazem Duarte de
Braceq e Manoel de Souza de Azevedo
Senhorios, em parte, da nau Nossa Se-
nhora da Vitória e Manoel da Fonseca
Nabo Capitão dela na forma da sua pe-
lição acima e atrás registada e do assen-
to do Conselho da Fazenda lançado nes-
te livro a folhas 65 

Registo da vistoria que se fez na nau Nossa
Senhora da Vitória de que é Capitão Ma-
nuel da Fonseca Nabo, em virtude do
assento do Conselho da Fazenda, lan-
cado neste livro a folhas 65

Ajssento que se tomou no Conselho da Fa-
zenda sobre uma carta dos Oficiais da
Câmara e petições de Domingos do Be-
go Barbosa 

Assento que se tomou no Conselho da Fa-

32§

321

323

325
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zenda sobre os soldos do Sargento-mor
Manuel Alves Navarro que Sua Majes-

tade lhe manda pagar por sua Provi-
- .... 330sao

Assento que se fez no Conselho da Fazenda

sobre a arribada que fez a nau da ín-

dia Nossa Senhora da Vizitação e Al-

mas Santas e declaração que fizeram os

oficiais dela e resolução dos Ministros

do Conselho sobre a dita nau poder se-

guir viagem para Lisboa, em companhia
da frota e seu comboi  *32

Assento que se fez no Conselho da Fazenda

sobre a segunda arribada da nau da ín-

dia e resolução que se tomou para des-
33(icarregar

Resolução que se tomou no Conselho da Fa-
zenda  • oU

Assento que se tomou uo Conselho da Fa-
zenda para se assistir por empréstimo
da Fazenda Real a despesa necessária

para o estabelecimento da fábrica do
salitre, por Leonor Pereira Marinho lal-
tar às obrigações com que seus Procura-
dores contrataram com Sua Majestade. 34ã

Cópia da carta de Leonor Pereira Marinho

para o Senhor Dom João de Alencaslro

que originalmente remeteu a Sua Ma-

jestade, (pie Deus Guarde, .sobre o sa-
litre '¦••• ?A1

Cópia da segunda carta da dita Leonor Pe-
reira Marinho, sobre o mesmo particular
que também se remeteu a Sua Majesta-
de originalmente  0i0
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352

353

Cópia da terceira Carla de Leonor Pereira
Marinho, sobre o salitre  35}

Registo da Portaria que se passou para sei*
notificada, Leonor Pereira Marinho Se-
nbora da Casa da Torre, em virtude do
assento (pie se tomou em Conselho da
Fazenda como consta deste livro a fo-
lhas 75 

Certidão da notificação que se fez cm virtu-
de cia Portaria acima a Leonor Pereira
Marinho, Senhora da Casa da Torre

Assento que se tomou no Conselho da Fa-
zenda sobre se assistiu com o rendimen-
Io das dízimas da Ajlfândega para a obra
da casa nova dela com mil cruzados ca-
da ano, que é o que podem render cada
ano e se dar conta a Sua Majestade para
mandar o (pie mais convier a seu real
serviço  354

Assento que se fez no Conselho da Fazenda,
sobre o soldo com que se havia de so-
correr os oficiais menores e maiores, Ca-
pelào e soldados do lêrço dos paulistas
e sobre o mais que nele se declara  356

Registo de uma petição dos alferes, sargeu-
tos e soldados do terço dos paulistas,
por que pedem e se lhes mandou decla-
rar, em seus assentos, (pie venciam mais
trezentos réis por mês de três quartas
de farinha que por descuido se não me-
(eram na conta do que cada um vence.. 3(51

Assento que se tomou no Conselho da Fa-,
; zenda sobre as propostas do Provedor-

mor da Fazenda Real Francisco Lam-
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berto
Assento que se tomou no Conselho da Fa-

zenda sobre se assistir com o rendimen-

zenda, por que se manda parar a obra da

forliíieação desta praça e dar-se conta

a Sua Majestade, que Deus Guarde.... 361

Assento que se tomou no Conselho da Fa-

zenda. sobre se remeterem desta Bahia

dez mil cruzados à Capitania do Rio

Grande para se socorrer oáèrço dos
, • ... 366

paulistas '
Assento que se tomou sobre o tabaco que se

há de mandai- para o Rio de Janeiro,

para o estanco 
Registo da petição, réplica e despachos de

que o assento atrás faz menção  ?>W

Assento que se tomou no Conselho da Fa-

zenda sobre se fazer despesa da Fazen-
da com a arrecadação do tabaco dando-
se conta a Sua Majestade, que Deus
Guarde :...... 374

Assento que se tomou no Conselho da Fa-
zenda sobre se tratar de mandar um na-
vio de licença a levar uma das vias do
Vice-Rei da índia a Sua Majestade, que
Deus Guarde, etc.  ;í/(*

1


